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 คู่มือกำรจัดท ำบัญชีและรำยงำนกำรเงิน ฉบับนี้ได้จัดท ำขึ้นเพื่อไว้ใช้ในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ
กำรจัดท ำบัญชีและรำยงำนกำรเงิน ด้วยเหตุนี้ผู้จัดท ำคู่มือจึงเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็น 
จึงได้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดท ำบัญชีและรำยงำนกำรเงินของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบุรีขึ้น เพ่ือให้ผู้มีหน้ำที่ ที่จะปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดท ำบัญชีและรำยงำนกำรเงิน ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
และผู้ที่ศึกษำได้เข้ำใจและเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนตำมขั้นตอนที่ถูกต้อง รวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพ ซึ่งผู้จัดท ำได้ศึกษำอย่ำงเป็นระบบและน ำเสนอทำงด้ำนเอกสำรที่ผู้จัดท ำได้รวบรวมอยู่
ในคู่มือกำรปฏิบัติงำนเล่มนี้แล้วนั้นยังน ำเอำประสบกำรณ์จริงจำกกำรปฏิบัติงำนโดยตรงมำจัดท ำ
พร้อมทั้งน ำเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ เพ่ือน ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนเล่มนี้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้จริง 
 อย่ำงไรก็ตำมกำรศึกษำและกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนครั้งนี้อำจมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นบ้ำง 
หำกผู้ศึกษำท่ำนใดน ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนเล่มนี้ไปใช้ประโยชน์แล้วพบข้อผิดพลำด ข้อบกพร่อง หรือมี
ค ำแนะน ำที่จะใช้เป็นประโยชน์ในกำรจัดท ำครั้งต่อไปโปรดแนะน ำและเสนอแนะด้วย ผู้จัดท ำจะน้อม
รับด้วยควำมยินดีและจักขอบคุณยิ่ง ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงสูงว่ำ คู่มือฉบับนี้จะมีส่วนช่วยให้ผู้ที่ปฏิบัติ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับควำมเข้ำใจ ซึ่งน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภำพ
ต่อไป  
 
 

     นัทธพงศ์ สุกสว่ำง 
 นักวิชำกำรเงินและบัญชี 

                   กรกฎำคม 2560 
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คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
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หมายเลขเอกสาร :  
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การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน ตามผังบัญชีมาตรฐานส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ Version 2560 กรมบัญชีกลาง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี     

2. เพ่ือเป็นคู่มือที่ใช้ศึกษาท าความเข้าใจ และเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับกฎ  ระเบียบ    
ข้อบังคับด้านบัญชีและการจัดท ารายงานการเงิน ที่เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
และเงินนอกงบประมาณ 

3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานแทนกันได้  
4. เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร น าข้อมูลรายงานการเงิน เพ่ือใช้ในการติดสินใจ ในการ

บริหารจัดการ และพัฒนาหน่วยงาน 
 

ขอบเขต 
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เป็นคู่มือที่จัดท าขึ้นเฉพาะการปฏิบัติงาน

ด้านการเงินและบัญชี ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยแนวทางการจัดท านั้นก าหนดภายใต้
หลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 คอบคุมเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานตามวงจรบัญชี โดยเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการปิดบัญชีประจ าวัน การจัดท าเอกสารทางบัญชี 
ตลอดจนถึงข้ันตอนการจัดท ารายงานการเงิน 

 

ค าจ ากัดความ 
1. “งานการเงิน” หมายถึง งานเกี่ยวกับการเงิน การน าส่ง และการตรวจสอบการเงินทุก

ชนิดของส่วนราชการตามวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการก าหนดไว้ 
2. “งานบัญชี” หมายถึง การบันทึกรายการเงินในทะเบียนบัญชีต่างๆ และเอกสารหลักฐาน

ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการเก็บรักษาสมุดบัญชี ทะเบียนเอกสารการเงิน รายงานการเงิน 
3. “ระบบ MIS” หมายถึง ระบบบริหารจัดการข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

- ระบบ MIS (รายการหลักการเงิน)  
- ระบบ MIS (รายการหลักบัญชีเกณฑ์คงค้าง)    

 4. “ระบบ GFMIS” หมายถึง ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 2 จาก 87 

 

ความรับผิดชอบ 
หน่วยงานบริหารคลังและทรัพย์สิน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  :                     
มีภาระหน้าที่หลักในงานบัญชี/รายงานการเงิน   
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  :  มีหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งให้บุคลากรปฏิบัติงานประจ า
งานบริหารคลังและทรัพย์สิน อาศัยอ านาจ ตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
บุคลากรปฏิบัติงานประจ างานบริหารคลังและทรัพย์สิน  :  มีหน้าที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 615/2559 เรื่อง แต่งตั้งให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ประจ างานบริหารคลังและทรัพย์สิน สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

1. งานบัญชี ระบบบริหารจัดการข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ระบบ MIS)            
โดยอ้างอิงจากผังบัญชีมาตรฐานส าหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2560 ดังนี้  
- บันทึกข้อมูลธนาคารแต่ละบัญชี และบันทึกรายการบัญชีเข้าระบบฯ 
- ตั้งยอดบัญชีแยกประเภทประจ าปีงบประมาณ  
- ก าหนดชื่อบัญชี  
- ก าหนดรายการบัญชี  
- ก าหนดรายการในสมุดรายวันรับ ก าหนดรายการในสมุดรายวันจ่าย ก าหนดรายการในสมุดรายวัน  
  ทั่วไป 
- ก าหนดข้อมูลประเภทใบเสร็จรับเงิน  
-จัดท าเอกสารการบันทึกบัญชีตามรายการ เช่น ใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ ใบส าคัญการลงบัญชี  
  ด้านจ่าย ใบส าคัญการลงบัญชีด้านทั่วไป 

2. จัดท าพิมพ์รายงานการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากระบบบริหารจัดการข้อมูลมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏเพชรบุรี (ระบบ MIS) และระบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(ระบบ GFMIS) เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และสรุปข้อมูลรายงานการเงิน  

3. สรุปรายงานการเงินประจ าเดือน เพ่ือเสนอผู้บริหาร และน าส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอก ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
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มาตรฐานคุณภาพงาน         
 1. ตัวชี้วัด :     ระยะเวลาการจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน ประจ าเดือน ไม่เกิน 15 วัน
 2. เกณฑ์ เวลา 20 วัน มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 

เวลา 17 วัน มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 
เวลา 15 วัน มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 
เวลา 13 วัน มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 
เวลา 10 วัน มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
1. การรับเงินและปิดบัญชีประจ าวัน 

ผังการรับเงินและปิดบัญชีประจ าวัน 
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                                                                                    ไม่ถูกต้อง 
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หมายเหตุ ปฏิบัติทุกวันท าการ 

ใบเสร็จรับเงิน 

การรับเงินจากใบเสร็จรับเล่ม 
และเรียกรายงานการรับเงินประจ าวันจากระบบ MIS 

จัดท าใบรายงานการรับเงินประจ าวัน 
 

ตรวจสอบยอดเงินสด
คงเหลือทั้งส้ิน 

ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน  
ยกเลิก/ซ้ า  

และแก้ไขข้อผิดพลาด 

สรุปข้อมูลรับเงินหลังใบเสร็จรับเงิน 

อธิการบดีลงนาม 
ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 

กรรมการ 
เก็บรับษาเงินลงนาม 

กรรมการเก็บรักษาเง ิน 

ตรวจสอบและจัดท ารายงาน 
เงินคงเหลือประจ าวัน 

น าใบส าคัญการลงบัญช ี
บันทึกข้อมูลในระบบ MIS 

เพื่อรอการปิดยอดประจ าเดือน 

รับ-น าส่ง กรรมการเก็บรักษาเงิน 

เงินสด  

สมุดบัญชีเงินสด 

รายงานการรับเงินฯ
ประจ าวัน 

บันทึกบัญชีในสมุดเงินสด 
 

ส าเนาใบฝากเงิน 

น าเงินสดฝากธนาคารพาณิชย์ ส าเนาใบฝากเงิน 

 

รายงานการรับเงินฯ
ประจ าวัน 
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การบันทึกบัญชีประจ าวัน 
 

ผังการบันทึกบัญชีประจ าวัน 
 
 
                                     . 
           ถูกต้อง                                         ไม่ถกูต้อง 

 
 
 
 
 
 

                                               
. 
 
. 
. 

        
                                                  ถูกต้อง                                         ไม่ถกูต้อง 

 
 
 
 
 

 
. 
 

หมายเหตุ ปฏิบัติทุกวันท าการ 

เจ้าหน้าที่การเงิน ส าเนาเอกสารการสรปุบันทึกบัญชีประจ าวัน 

เจ้าหน้าที่บัญชีตรวบสอบ 
ส าเนาใบฝากเงิน 

กับสมุดเงินฝากธนาคารพาณิชย์/ 
รายงานการรับเงินประจ าวันกบัระบบ MIS 

 

บันทึกบัญชีในระบบ MIS 

พิมพ์รายงานใบส าคัญการลงบัญชี 
ด้านรับ/ด้านจ่าย/ด้านทัว่ไป 

ตรวจสอบและกระทบยอด 
เงินสดประจ าวันกับ 

บัญชีแยกประเภทเงินสดประจ าวัน 
 

บันทึกข้อมูลในระบบ MIS 
เพื่อรอการปิดยอด 

จัดท ารายงานการเงินประจ าเดือน 
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ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 6 จาก 87 

 

1.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1.1.1. ตรวจสอบการสรุปใบเสร็จรับเงินประจ าวัน จากระบบ MIS (รายการหลักการเงิน) 

และสรุปใบเสร็จรับเงินเล่ม ตามประเภทเงิน และสรุปรายการใบรายงานการรับเงินประจ าวันการ
บันทึกบัญชี จากการรับเงินด้วยใบเสร็จรับเงินเล่ม ในระบบ MIS (รายการหลักบัญชีเกณฑ์คงค้าง) 
เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา รายได้อ่ืน กองทุน เงินรับฝากอ่ืน เงินประกันอื่น เป็นต้น 
 1.1.2 เรียกรายงานใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ ประจ าวัน มาตรวจสอบกับ ใบรายงานการ
รับเงินประจ าวัน ในระบบ MIS (รายการหลักบัญชีเกณฑ์คงค้าง) 
 1.1.3 บันทึกบัญชีใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ การน าเงินสดฝากธนาคารจากส าเนา                 
ใบฝากเงิน ในระบบ MIS (รายการหลักบัญชีเกณฑ์คงค้าง) 
 1.1.4 จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย (กรณีจ่ายค่าประกันของเสียหาย)ตรวจสอบกับ
หลักฐานการจ่ายเงินค่าประกันของเสียหาย แต่ละประเภท 
 1.1.5 ตรวจสอบและกระทบยอดบัญชีเงินสดประจ าวันจากรายงานแยกประเภทเงินสดกับ
ประจ าวัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

1.1.6 ตรวจสอบและจัดท าใบส าคัญการลงบัญชี การรับ – จ่ายเงินสด เงินฝากธนาคารนอก
งบประมาณ และรายงานการรับ – น าส่ง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง เบิกเกินส่งคืน หรือรายได้รับ
แทนกัน (ถ้ามี) อ้างอิงรหัสบัญชีแยกประเภทจาก ผังบัญชีมาตรฐานส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
Version 2560 
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1.2 รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1.2.1 การบันทึกบัญชีประจ าวัน 
        การบันทึกบัญชีประจ าวัน จากการรับเงินด้วยใบเสร็จรับเงินเล่ม ในระบบ MIS 

(รายการหลักบัญชีเกณฑ์คงค้าง) เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา รายได้อ่ืน กองทุน เงินรับฝาก
อ่ืน เงินประกันอ่ืน เป็นต้น ดูจากสมุดเงินสดในแต่ละวันมีการรับเงิน โดยใช้ใบเสร็จรับเงินเล่ม                 
มีรายได้ประเภทใดบ้าง ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มที่เท่าไหร่ เลขท่ีใบเสร็จรับเงินเท่าไหร่ ด าเนินการกรอก
ข้อมูล ในระบบ MIS  จากนั้นด าเนินการตรวจสอบและสรุปยอดในเสร็จรับเงิน จากระบบ MIS                
(ใบรายงานการรับเงินประจ าวัน ดังภาพ) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบ MIS (รายการหลักบัญชีเกณฑ์คงค้าง)    

- เข้าระบบบริหารจัดการข้อมูล  MIS   เพ่ือเข้าระบบการใช้งาน 
1. รหัสผู้ใช ้XXXXX  
2. รหัสผ่าน XXXX 
3. เลือก ตกลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
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น าใบรายงานการรับเงินประจ าวัน แต่ละประเภทรายได้ ที่ออกใบเสร็จรับเงินเล่ม
ด้วยมือ มาบันทึกรายการบัญชีเข้าระบบ MIS (รายการหลักบัญชีเกณฑ์คงค้าง) เช่น บันทึกรายได้อ่ืน 
ดังนี้ 

1. เลือก เมนู 3.1 บันทึกรายได้อ่ืน     2. เลือกเพ่ิมข้อมูล  
 3. ระบุวันที่ วว/ดดด/ปป      4. ระบรุายรับ     5. ระบปุระเภท   
 6. ระบุศูนย์     7. ระบรุายการ (เล่มที่ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน)   
 8.จ านวนเงิน    9. บันทึกข้อมูล  (ดังภาพ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
1 

3-8 
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ตัวอย่าง รายละเอียดการบันทึกบัญชี รับรู้รายได้จากใบเสร็จรับเงิน (เล่ม) 
 
ล าดับ

ที ่ ประเภทรายได้อื่น 
รหัส

รายรับ 
รหัส

ประเภท 
ศูนย ์ (01 

พบ.) 
หมาย
เหตุ 

1 รายได้อ่ืน-ศูนย์ปฎิบัติโรงแรม      007 08 01   

2 รายได้อ่ืน-เฉพาะกิจ    018 05 01   

3 รายได้อ่ืน-บริหารจัดการสระว่ายน้ า มรภ.พบ.     A59 59 01   

4 รายได้อ่ืน-รายได้ค่าเช่าห้องประชุม         A68 60 01   

5 รายได้อ่ืน-รายได้บริหารจัดการ-ยิมเนเซียม 2  B16 63 01   

6 รายได้อ่ืน-โรงเรียนอาหารนานาชาติเพชรบุรี    E65 74 01   

7 รายได้อ่ืน-วิจัยบูรณาการเครือข่ายชุมชุน (สสส)                E70 75 01   

8 รายได้อ่ืน-โครงการฟิสเนส   E72 77 01   

9 รายได้อ่ืน-รายได้ค่าปรับหนังสือ   F13 86 01   

10 รายได้อ่ืน-แพทย์แผนไทย  E75 79 01   

11 รายได้อ่ืน-ศูนย์ดูแลสุขภาพเด็กเล็ก   E76 80 01   

12 รายได้อ่ืน-การจัดสอบ V-NET    E77 81 01   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
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1.2.2. พิมพร์ายงานใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
        พิมพ์รายงานใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ มาตรวจสอบกับ ใบรายงานการ            

รับเงินประจ าวัน ดังนี้ 
1. เลือก เมนู 7 รายงาน     
2. เลือก เมนู 7.9 ใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ       
3. ระบุวันที่ วว/ดดด/ปป ต้องการพิมพ์ข้อมูล     4. เลือกพิมพ์ (ดังภาพ)      

 
5. ปรากฏภาพก่อนพิมพ์ ดังภาพประกอบ แล้วเลือกพิมพ์  

 

1 

3 
2 

4 
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1.2.3. บันทึกบัญชีใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ การน าเงินสดฝากธนาคารจาก
ส าเนาใบฝากเงิน ในระบบ MIS 

1. เลือก เมนู 3 บันทึกรายได้/รายจ่าย     
2. เลือก เมนู 3.5 บันทึกใบส าคัญ อ่ืนๆ    3. เลือกเพ่ิมข้อมูล   
4. ระบุใบส าคัญ  
5. ระบุกลุ่ม    6. เลือกประเภท     7. ระบุวันที่     
8. เลขที่ (เรียงล าดับอัตโนมัติ) รายการ(แสดงอัตโนมัติ)     
9. ระบุค าอธิบาย (ตามประเภท)    10. ระบุจ านวนเงิน      

11. บันทึกข้อมูล     12. เลือกพิมพ์  (ดังภาพ) 

 

1 

2 
3 
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13. ปรากฏภาพก่อนพิมพ์ ดังภาพประกอบ แล้วเลือกพิมพ์  

 
 

1.2.4 บันทึกใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย (กรณีจ่ายค่าประกันของเสียหาย)
ตรวจสอบกับหลักฐานการจ่ายเงินค่าประกันของเสียหาย แต่ละประเภท ดังนี้ 

1. เลือก เมนู 7 รายงาน      
2. เลือก เมนู 7.1 ใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย ค่าประกัน     

3. ระบุวันที่ วว/ดดด/ปป     4.เลือกพิมพ์  (ดังภาพ) 
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5. ปรากฏภาพก่อนพิมพ์ ดังภาพประกอบ แล้วเลือกพิมพ์  

 
 

ตัวอย่าง หลักฐานการจ่ายเงินค่าประกันของเสียหาย 

 

5 
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1.2.5 ตรวจสอบและกระทบยอดบัญชีเงินสดประจ าวัน จากรายงานแยกประเภทเงินสด
กับประจ าวัน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง  

1. เลือก เมนู 5 สมุดบัญชีรายเดือน      

2. เลือก เมนู 5.2 บัญชีแยกประเภท     3. เลือกค้นหาข้อมูล    
4. ระบุปงีบประมาณ 25XX ระบุชื่อบัญชี เงินสดในมือ วันที่ เดือน    

5. เลือกค้นหาข้อมูล      6. เลือกพิมพ์  (ดังภาพ) 
 

 

1 

4 

3 ,5 

2 

6 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 15 จาก 87 

 

7. ปรากฏภาพก่อนพิมพ์ ดังภาพประกอบ แล้วเลือกพิมพ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 16 จาก 87 

 

1.2.6. ตรวจสอบและจัดท าใบส าคัญการลงบัญชี กรณีอ่ืน (ถ้ามี) การรับ – จ่ายเงิน
สด เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ และรายงานการรับ – น าส่ง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง 
เบิกเกินส่งคืน หรือรายได้รับแทนกัน (ถ้ามี) อ้างอิงรหัสบัญชีแยกประเภทจาก ผังบัญชีมาตรฐาน
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2560 

1. ใบส าคัญการลงบัญชีประเภทการรับเงิน  ข้อจ ากัด สามารถลงรายการด้าน              
เดบิต ได้เฉพาะรายการบัญชีแยกประเภทที่เป็นเงินสดหรือเงินฝากธนาคารเท่านั้น  

2. ใบส าคัญการลงบัญชีประเภทการจ่ายเงิน ข้อจ ากัด สามารถลงรายการด้าน 
เครดิต ได้เฉพาะรายการบัญชีแยกประเภทที่เป็นเงินสดหรือเงินฝากธนาคารเท่านั้น  

3. ใบส าคัญการลงบัญชีประเภททั่วไป ข้อจ ากัด ทั้ง เดบิต และเครดิต ไม่สามารลง
รายการบัญชีแยกประเภทที่เป็นเงินสดหรือเงินฝากธนาคารได้  
 

การบันทึกรายการบัญชี 
ใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
การบันทึกรายการบัญชีที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับเงินประจ าวัน `ตามหลักการและ

นโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ บันทึกบัญชีโดย รายละเอียด ดังนี้ 
- กรณีรับเงิน 
Dr.เงินสดในมือ 1101010101 
     Cr.ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ 1102010102 

เงินรับฝากอ่ืน (ระบุกองทุนต่างๆ) 2111020199   
เงินประกันอ่ืน (ระบเุงินประกันของเสียหายต่างๆ จากนักศึกษา) 2112010199 
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ระบุประเภทภาคปกติ บ.กศ. กศ.บป. ปริญญาโท   
ป.บัณฑิต พยาบาล) 4301020107 
รายได้อ่ืน (ระบุประเภท) 4313010199   

- กรณีน าเงินสดหรือเช็คฝากธนาคาร 
Dr.เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ระบเุลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร) 1101030102 
    เงินฝากประจ า (ระบเุลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร) 1104010101 
    เงินฝากประจ า-ระยะยาว (ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร) 1203010101 
     Cr.เงินสดในมือ 1101010101 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 17 จาก 87 

 

- กรณีโอนเงินระหว่างบัญชี 
Dr.เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ระบเุลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร) 1101030102 
     Cr.เงินฝากประจ า (ระบเุลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร) 1104010101 
         เงินฝากประจ า-ระยะยาว (ระบุเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร) 1203010101 
หรือ 
Dr.เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ระบเุลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร)   
    1101030101 
     Cr.เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ระบเุลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร)   
         1101030102 
- กรณีบันทึกรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน 
Dr.เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ระบุเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร) 1101030102 
    เงินฝากประจ า (ระบุเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร) 1104010101 
    เงินฝากประจ า-ระยะยาว (ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร) 1203010101 
     Cr.รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน 4303010101 
 
ใบส าคัญการลงบัญชีด้านทั่วไป 
การรับฎีกา  
- กรณีรับรู้ เป็นสินทรัพย์ ดังนี้ 
Dr.สินทรัพย์ (ระบุประเภทรายการ เช่น สินค้า วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคาร) 1xxxxxxxxx  

     Cr.เจ้าหนี้ 2101010107 
                   ใบส าคัญค้างจ่าย 2102040102   
 
 - กรณีรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 

Dr.ค่าใช้จ่าย (ระบุค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ ฯ) 5xxxxxxxxx  

     Cr.เจ้าหนี้ 2101010107 
                   ใบส าคัญค้างจ่าย 2102040102   

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 18 จาก 87 

 

-กรณีรับฎีกาเพื่อส่งใช้เงินยืม 
Dr.ค่าใช้จ่าย (ระบุค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ ฯ) 5xxxxxxxxx  

               Cr.ใบส าคัญค้างจ่าย 2102040102   
และ 
Dr.ใบส าคัญเงินนอกงบประมาณ 1102010102   

               Cr.ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ 1102010102      
 
ใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 

การบันทึกบัญชีจ่ายเช็ค 
-เงินรายได้ 
Dr.เจ้าหนี้ 2101010107 
    ใบส าคัญค้างจ่าย 2102040102 
     Cr.เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ระบุเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร)  
         1101030101 
 
-ฎีกาที่เป็นเงินยืม 
Dr.ใบส าคัญค้างจ่าย 2102040102 
     Cr.เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ระบุเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร)  
         1101030101 
 
น าเช็คฝากธนาคาร 
Dr.เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ระบุเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร) 1101030102 
    Cr.ใบส าคัญเงินนอกงบประมาณ 1102010102   
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 19 จาก 87 

 

-เงินงบประมาณ 
บันทึกรับเงินงบประมาณ 
Dr.เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ระบุเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินงปม.)  
    Cr.TR-รับงบบุคลากร 4307010103 
        TR-รับงบลทุน 4307010104 
        TR-รับงบด าเนินงาน 4307010105 
        TR-รับงบอุดหนุน 4307010106 
        TR-รับงบรายจ่ายอื่น 4307010107 
 
จ่ายใบส าคัญค้างจ่าย เจ้าหนี้ 
Dr.เจ้าหนี้ 2101010107 
    ใบส าคัญค้างจ่าย 2102040102 
    Cr.เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินงปม.)  
 
กรณีเงินยืม 
Dr.เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ระบุเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร) 1101030102 
    Cr.ใบส าคัญเงินนอกงบประมาณ 1102010102   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 20 จาก 87 

 

2. การจัดท ารายงานเงินคงเหลือและรายงานการเงินประจ าเดือน 
ผังการปฏิบัติงานการจัดท ารายงานเงินคงเหลือและรายงานการเงินประจ าเดือน 

 
 

. 
 

. 
 
 
 

. 
 
           
           ถูกต้อง              ไม่ถูกต้อง 

.         
 
 
 
 

                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ ผังการปฏิบัติงานการจัดท ารายงานเงินคงเหลือและรายงานการเงินประจ าเดือน 

งานบัญชีบันทึกใบส าคัญการลงบัญชีประเภทต่างๆ ในระบบ MIS 

ปรับสมุดบัญชีธนาคารต่างๆ ประจ าเดือน 

จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ  
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของเงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร 
และจัดท ารายงานการเงินประจ าเดือน 

ระบบ MIS และ ระบบ GFMIS 
 
 
 

น าส่งรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือให้หัวหน้าสว่นราชการทราบ  
พร้อมส่งให้หน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบ  

ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป 

น าส่งรายงานการรับ-จ่ายเงินนอกงปม. ประเภทเงินฝาก  
ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัทราบ 

ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

น าส่งรายงานฯ ให้ สตง. หวัหน้าสว่นราชการ รองบริหารฯ ทราบ  
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

ใบส าคัญ 
การลงบัญชีด้านรับ 

เสนอผู้มีอ านาจลงนามอนุมัต ิ



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 21 จาก 87 

 

2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
2.1.1 ปรับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ สิ้นเดือน เพ่ือตรวจสอบดอกเบี้ยเงินฝาก

สถาบันการเงิน  
2.1.2 ด าเนินการจัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ รับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก

จากสถาบันการเงิน ประจ าเดือน กรณีบันทึกดอกเบี้ยรับและการโอนเงินฝากธนาคารระหว่างบัญชี 
2.1.3 จัดพิมพ์รายงานรายละเอียดเงินฝากธนาคาร เพ่ือท าการตรวจสอบและ

กระทบยอดเงินฝากธนาคารกับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชีธนาคาร 
2.1.4 จัดท ารายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจ าเดือน ให้หัวหน้าหน่วยงานและ

ผู้บังคับบัญชาตามสายงานและหัวหน้าส่วนราชการ ลงนามรับทราบ 
2.1.5 ส าเนารายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจ าเดือน ส่งให้หน่วยตรวจสอบ

ภายในตรวจสอบ ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป  
2.1.6 จัดพิมพ์รายงานการเงินต่างๆ ประจ าเดือน เพ่ือมาตรวจสอบความถูกต้อง 

และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก  
2.1.7 จัดพิมพ์รายงานการรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก ส่งให้

หัวหน้างานประชุมและงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพ่ือเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

2.1.8 สรุปรายงานงบทดลอง รายงานการเงิน ประจ าเดือน เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ผู้บังคับบัญชาตามสายงานและหัวหน้าส่วนราชการ ลงนามรับทราบ ส่งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

2.1.9 การจัดเรียงเอกสารบัญชีและรายงานการเงิน ประจ าเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 22 จาก 87 

 

2.2 รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
2.2.1 ปรับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ สิ้นเดือน ทุกบัญชี ทุกธนาคารเพ่ือ

ตรวจสอบดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน 
2.2.2 จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ ในระบบ MIS (รายการหลักบัญชี              

เกณฑ์คงค้าง) กรณีบันทึกดอกเบี้ยรับและการโอนเงินฝากธนาคารระหว่างบัญชี ดังนี้    
 - กรณีบันทึกรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน 
 Dr.เงินฝากธนาคาร (ระบุเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร) 
  Cr.รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน 
 - กรณีบันทึกการโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากธนาคาร (ที่เกิดจากการรับรู้

ดอกเบี้ย) (โอนจากบัญชีเงินฝากประจ าไปบัญชีเงินฝากออมทรัพย์) 
 Dr.เงินฝากธนาคาร (ระบุเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร) 
  Cr.เงินฝากธนาคาร (ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร) 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบ MIS (รายการหลักบัญชีเกณฑ์คงค้าง)    

- เข้าระบบบริหารจัดการข้อมูล  MIS   เพ่ือเข้าระบบการใช้งาน 
1. รหัสผู้ใช ้XXXXX  
2. รหัสผ่าน XXXX 
3. เลือก ตกลง 

 
 
 
 

     

1 

2 

3 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 23 จาก 87 

 

1. เลือก เมนู 3 บันทึกรายได้/ค่าใช้จ่าย 
2. เลือก เมนู 3.5 บันทึกใบส าคัญ อ่ืนๆ     3. เลือกเพ่ิมข้อมูล   
4. ระบใุบส าคัญ  
5. ระบุกลุ่ม ระบปุระเภท ระบุวันที่ วว/ดด/ปปป เลขที่ (เรียงล าดับ 
     อัตโนมัติ) รายการ (แสดงอัตโนมัติ)    
6.ระบุค าอธิบาย (ตามประเภท)    7. ระบุจ านวนเงิน      

8. บันทึกข้อมูล      9. เลือกพิมพ์  (ตามตัวอย่าง) 

 
10. ปรากฏภาพก่อนพิมพ์ ดังภาพประกอบ แล้วเลือกพิมพ์  

 

1 2 

3 

9 8 

4-7 

10 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 24 จาก 87 

 

2.2.3 จัดพิมพ์รายงานรายละเอียดเงินฝากธนาคาร ในระบบ MIS (รายการหลัก
บัญชีเกณฑ์คงค้าง) เพ่ือตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารกับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี
ธนาคาร 

1. เลือก เมนู 5 สมุดบัญชีรายเดือน      
 2. เลือก เมนู 5.5 รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ 

3. เลือกค้นหาข้อมูล       4. ระบปุระจ าเดือน ระบุปี 25XX                           

5. เลือกค้นหาข้อมูล   อีกครั้ง    6. เลือกพิมพ์  (ดังภาพ) 

 

1 
2 3,5 

4 

6 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 25 จาก 87 

 

7. ปรากฏภาพก่อนพิมพ์ ดังภาพประกอบ แล้วเลือกพิมพ์   

 
 
2.2.4 จัดท ารายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ  ประจ าเดือน เสนอให้หัวหน้า

หน่วยงานผู้บังคับบัญชาตามสายงานและหัวหน้าส่วนราชการ ลงนามรับทราบ  ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค0423.3/42 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (ดังภาพ) 

(ภาพประกอบ) 

 

7 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 26 จาก 87 

 

2.2.5 ส าเนารายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจ าเดือน ส่งให้หน่วยตรวจสอบ
ภายใน ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่0423.3/42 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2558) 

 
2.2.6 จัดพิมพ์รายงานการเงินต่างๆ ประจ าเดือน จากระบบ MIS เพ่ือตรวจสอบ

ความถูกต้อง ตามบัญชีแยกประเภท ดังนี้ 
-ระบบ MIS (รายการหลักบัญชีเกณฑ์คงค้าง) 
 1.  รายงานงบทดลอง ประจ าเดือน 
 2.  รายงานรายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ 
 3.  รายละเอียดรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 4.  รายละเอียดรายได้อ่ืน 
 5.  รายละเอียดเงินรับฝากอ่ืน 

     6.  รายละเอียดเงินประกันอ่ืน 
 7.  รายงานรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก 
 8.  รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย 
 
-ระบบ MIS (รายการหลักการเงิน)    
 9.  รายงานงบเดือน  
 10.รายงานงบรายละเอียดใบส าคัญประกอบงบเดือน 
 11.รายงานสรุปรายได้ ค่าใช้จ่าย  
 12.รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 
 
-ระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง 
 13.รายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS 
 14.รายงานงบทดลอง ประจ าเดือน 
 15.รายงานสถานการณะใช้จ่ายงบประมาณ 
 .  
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 27 จาก 87 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบ MIS (รายการหลักบัญชีเกณฑ์คงค้าง)    

- เข้าระบบบริหารจัดการข้อมูล  MIS   เพ่ือเขา้ระบบการใช้งาน 
1. รหัสผู้ใช ้XXXXX  
2. รหัสผ่าน XXXX 
3. เลือก ตกลง 

 
 
ใช้ระบบ MIS (รายการหลักบัญชีเกณฑ์คงค้าง) ตั้งแต่ ข้อ 2.1.6.1 – 2.1.6.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 28 จาก 87 

 

   2.2.6.1. รายงานงบทดลอง ประจ าเดือน 
1. เลือก เมนู 5 สมุดบัญชีรายเดือน     2. เลือก เมนู 5.3 งบทดลอง 

3. เลือกค้นหาข้อมูล       4. ระบุประจ าเดือน ระบุปี 25XX                           

5. เลือกค้นหาข้อมูล   อีกครั้ง    6. เลือกพิมพ์  (ดังภาพ) 
 

 
กรอกข้อมูลผู้จัดท าและผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 

1 
2 

4 

 3,5 6 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 29 จาก 87 

 

7. ปรากฏภาพก่อนพิมพ์ ดังภาพประกอบ แล้วเลือกพิมพ์   
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คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 30 จาก 87 

 

 2.2.6.2 รายงานรายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ 
1. เลือก เมนู 5 สมุดบัญชีรายเดือน      
2. เลือก เมนู 5.5 รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ 

3. เลือกค้นหาข้อมูล       4. ระบุประจ าเดือน ระบุปี 25XX                           

5. เลือกค้นหาข้อมูล   อีกครั้ง    6. เลือกพิมพ์  (ดังภาพ) 

 
กรอกข้อมูลผู้จัดท าและผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 

1 2 

4 

 3,5 6 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 31 จาก 87 

 

7. ปรากฏภาพก่อนพิมพ์ ดังภาพประกอบ แล้วเลือกพิมพ์   
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คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 32 จาก 87 

 

 2.2.6.3 รายละเอียดรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
1. เลือก เมนู 5 สมุดบัญชีรายเดือน      

2. เลือก เมนู 5.4 รายละเอียดงบทดลอง    3. เลือกค้นหาข้อมูล                   
4. ระบุชื่อบัญชี รายละเอียดรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
5. ระบุประจ าเดือน    6. ระบุปี 25XX      

7. เลือกค้นหาข้อมูล   อีกครั้ง    8. เลือกพิมพ์  (ดังภาพ) 

 

1 2 

4 

 3,7 8 

5 
6 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 33 จาก 87 

 

 

9. ปรากฏภาพก่อนพิมพ์ ดังภาพประกอบ แล้วเลือกพิมพ์   
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คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 34 จาก 87 

 

 2.2.6.4 รายละเอียดรายได้อื่น 
1. เลือก เมนู 5 สมุดบัญชีรายเดือน      

2. เลือก เมนู 5.4 รายละเอียดงบทดลอง    3. เลือกค้นหาข้อมูล                   
4. ระบุชื่อบัญชี รายได้อ่ืน   5. ระบุประจ าเดือน    6. ระบุปี 25XX      

7. เลือกค้นหาข้อมูล   อีกครั้ง    8. เลือกพิมพ์  (ดังภาพ) 
 

 
 

1 
2 

4 

 3,7 8 

5 6 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 35 จาก 87 

 

9. ปรากฏภาพก่อนพิมพ์ ดังภาพประกอบ แล้วเลือกพิมพ์   
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คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 36 จาก 87 

 

 2.2.6.5 รายละเอียดเงินรับฝากอ่ืน 
1. เลือก เมนู 5 สมุดบัญชีรายเดือน      

2. เลือก เมนู 5.4 รายละเอียดงบทดลอง    3. เลือกค้นหาข้อมูล                   
4. ระบุชื่อบัญชี เงินรับฝากอ่ีน   5. ระบุประจ าเดือน    6. ระบุปี 25XX      

7. เลือกค้นหาข้อมูล   อีกครั้ง    8. เลือกพิมพ์  (ดังภาพ) 

 

1 
2 

4 

 3,7 8 

5 6 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 37 จาก 87 

 

9. ปรากฏภาพก่อนพิมพ์ ดังภาพประกอบ แล้วเลือกพิมพ์   
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คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 38 จาก 87 

 

 2.2.6.6 รายละเอียดเงินประกันอื่น 
1. เลือก เมนู 5 สมุดบัญชีรายเดือน      

2. เลือก เมนู 5.4 รายละเอียดงบทดลอง    3. เลือกค้นหาข้อมูล                   
4. ระบุชื่อบัญชี เงินประกันอ่ีน   5. ระบุประจ าเดือน    6. ระบุปี 25XX      

7. เลือกค้นหาข้อมูล   อีกครั้ง    8. เลือกพิมพ์  (ดังภาพ) 

 

1 2 

4 

 3,7 8 

5 6 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 39 จาก 87 

 

9. ปรากฏภาพก่อนพิมพ์ ดังภาพประกอบ แล้วเลือกพิมพ์   

 
 

2.2.6.6.1 บัญชีเงินมัดจ าประกันสัญญา ประจ าเดือน  
จัดท ารายละ เอียดบัญ ชี เงินมั ดจ าป ระกันสัญ ญ า  ประจ า เดื อน                      

เพ่ือประกอบรายงาน 

 

9 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 40 จาก 87 

 

 2.2.6.7 รายงานรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก 
1. เลือก เมนู 5 สมุดบัญชีรายเดือน      
 2. เลือก เมนู 5.9 รายงานรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก 

 3. เลือกค้นหาข้อมูล       4. ระบุประจ าเดือน    5.ระบุปี 25XX                           

6. เลือกค้นหาข้อมูล   อีกครั้ง    7. เลือกพิมพ์  (ดังภาพ)  

 
 

1 

2 

4 

 3,6 7 

5 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 41 จาก 87 

 

8. ปรากฏภาพก่อนพิมพ์ ดังภาพประกอบ แล้วเลือกพิมพ์   
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คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 42 จาก 87 

 

2.2.6.8 รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย 
`1. เลือก เมนู 5 สมุดบัญชีรายเดือน      
 2. เลือก เมนู 5.6 รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย 

3. เลือกค้นหาข้อมูล      4. ระบุประจ าเดือน     5. ระบุปี 25XX                           

6. เลือกค้นหาข้อมูล   อีกครั้ง    7. เลือกพิมพ์  (ดังภาพ)  
 

 

1 2 

4 

 3,6 7 

5 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 43 จาก 87 

 

8. ปรากฏภาพก่อนพิมพ์ ดังภาพประกอบ แล้วเลือกพิมพ์   

 
 
 
 
 
 
 
 

8 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 44 จาก 87 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบ MIS (รายการหลักการเงิน)    

- เข้าระบบบริหารจัดการข้อมูล  MIS   เพ่ือเข้าระบบการใช้งาน 
1. รหัสผู้ใช ้XXXXX  
2. รหัสผ่าน XXXX 
3. เลือก ตกลง 

 
 
ใช้ระบบ MIS (รายการหลักการเงิน) ตั้งแต่ ข้อ 2.2.6.9 – 2.2.6.12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 45 จาก 87 

 

2.2.6.9 รายงานงบเดือน 
1. เลือก เมนู 8 รายงาน (1)    2. เลือก เมนู 8.2 รายงานงบเดือน   
3. เลือก เมนู 10.5.1 รายงานงบเดือน เงินนอกงบประมาณ   
4. ระบปุระเภทงบประมาณ     5. ระบุประจ าเดือน    6. ระบุปี 25XX                           

7. ระบปุีงบประมาณ 25XX     8.เลือกพิมพ์      (ดังภาพ) 

 
 
 

3 2 

1 

4-7 

8 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 46 จาก 87 

 

9. ปรากฏภาพก่อนพิมพ์ ดังภาพประกอบ แล้วเลือกพิมพ์   
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คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 47 จาก 87 

 

2.2.6.10 รายงานงบรายละเอียดใบส าคัญประกอบงบเดือน 
1. เลือก เมนู 8 รายงาน (1)     
 2. เลือก เมนู 8.3 รายงานงบรายละเอียดใบส าคัญประกอบงบเดือน 
 3. เลือก เมนู 10.6.1 รายงานงบรายละเอียดใบส าคัญ 
     ประกอบงบเดือน เงินนอกงบประมาณ    4. ระบุแหล่งเงิน 
 5. ระบุประจ าเดือน    6. ระบุป ี25XX    7. ระบุปีงบประมาณ 25XX   

 8. เลือกพิมพ์      (ดังภาพ)  

 
 
 
 

3 2 

1 

4-7 

8 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 48 จาก 87 

 

9. ปรากฏภาพก่อนพิมพ์ ดังภาพประกอบ แล้วเลือกพิมพ์   

 
 
หมายเหตุ  

น ารายละเอียดใบส าคัญประกอบงบเดือน ไปตรวจสอบ กับ งบเดือนประจ าเดือน 
ตามหมวดรายจ่าย 
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คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 49 จาก 87 

 

2.2.6.11 รายงานสรุปรายได้ ค่าใช้จ่าย 
              และงบประมาณคงเหลือเงินนอกงบประมาณ 
1. เลือก เมนู 9 รายงาน (2)     
2. เลือก เมนู 9.29 รายงานสรุปรายได ้ค่าใช้จ่ายและงบประมาณ  
                         คงเหลือ เงินนอกงบประมาณ 
3. ระบปุีงบประมาณ 25XX    4.ระบุตั้งแต่วันที่ (ต้นปีงบประมาณ)                  
   01/10/25XX ถึงวันที่ (วว/ดดด/ปป ปัจจุบัน) 30/06/25XX 

 5. ลงชื่อ ผู้จัดท า (ผู้พิมพ์รายงาน)    6. เลือกพิมพ์   (ดังภาพ) 

 
7. ปรากฏภาพก่อนพิมพ์ ดังภาพประกอบ แล้วเลือกพิมพ์   

 

1 

2 

3-5 

6 

7 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 50 จาก 87 

 

2.2.6.12 รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 
1. เลือก เมนู 8 รายงาน (1)   
2. เลือก เมนู 8.29 รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 
3. ระบุประจ าเดือนที่ต้องการพิมพ์     4. ระบุปี 25XX    
5. ระบุ วัน เดือน ปี   6. ลงชือ่และต าแหน่ง     
7. เลือกพิมพ์     (ดังภาพ) 

 
 

1 

2 

3-6 

7 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 51 จาก 87 

 

8. ปรากฏภาพก่อนพิมพ์ ดังภาพประกอบ แล้วเลือกพิมพ์   
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คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 52 จาก 87 

 

2.2.6.13 จัดพิมพ์รายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS เพ่ือตรวจสอบกับ
ทะเบียนคุมขอเบิก (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0409.3/ว276 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 
2557 เรื่อง การเรียกรายงาน Web Report ผ่าน GFMIS Web Online ส่งแบบยืนยันรายงานการ
ขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS ให้ส านักงานคลังจังหวัดภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่0409.3/ว192 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2556) 

ระบบ GFMIS Web Online 

 
1. เมื่อ Log on โดยระบุผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ ให้เลือก  

GFMIS Web Report (ดังภาพ)  

  

เลือก
ลือก 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 53 จาก 87 

 

 2. ระบบแสดงข้อมูล รายงานประจ าเดือน 
  1. เลือกรายงานประจ าเดือน    2. ระบุหมวดรายการ เป็น ระบบการเบิกจ่าย 
  3. ระบรุายงานสรุปตาม เป็น หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)  
  4. เลือก Refresh (ดังภาพ) 

  

 3. ระบบแสดงข้อมูล รายงานการขอเบิกเงินจากคลังประจ าเดือน 

  1. ระบุวันที่รายงาน วว/ดด/ปปปป   2. เลือก Submit (ระบบแสดงข้อมูล)         
3. เลือกแสดงข้อมูลทั้งหมด (ดังภาพ) 

 

 
 

 

1 

2 

4 
3 

2 1 

3 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 54 จาก 87 

 

 4. รายงานการขอเบิกเงนิจากคลัง ในระบบ GFMIS 

  1. เลือก เมนู File    2. เลือกเมนู Print    3. เลือก Print (ดังภาพ)   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 

1 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 55 จาก 87 

 

2.2 .7 .14 รายงานงบทดลองหน่ วย เบิ กจ่ าย  (เงิน งบประมาณ แผ่นดิน )               
ในระบบ GFMIS โดยใช้ค าสั่ง ZGL_MZT_MONTH (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0409.3/ว
122 ลงวันที่  29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เรื่องคู่มื อการเรียกรายงานระบัญชีแยกประเภท                        
ในระบบปฏิบัติการ (SAP3) การเรียกรายงานงบทดลองในระบบ GFMIS จากเครื่อง Terminal  

วิธีการเข้าเครื่อง Terminal 

 
 

- ใส่บัตร GFMIS  
- ใส่ password ในช่องคือ GFMIS  แล้วกด Enter 

 

เลือก 
SAP Logon 

พิมพ์ 
GFMIS 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 56 จาก 87 

 

- เมื่อคลิก SAP Logon แล้วจะข้ึนตามหน้าจอ  

 
 

- ให้เลือก Log On จะปรากฎตามรูปด้านล่าง  

 
 
 - ใส่ password ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นตัวเลขจ านวน 5 หลกั แล้วกด OK หรือ Enter 

ใส่ password 
ที่ได้ก าหนดไว ้

เลอืก 
Log On 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 57 จาก 87 

 

วิธีการเรียกรายงานงบทดลอง สามารถเรียกได้ 2 วิธี คือ 
  วิธีที่ 1. เรียกโดยเลือกทีละเมนู ตามรูปด้านล่าง 
 

 
 
 
 
 
 

2.คลิก ระบบ
บัญชีแยก
ประเภท 

3.คลิก 
รายงาน 4.คลิก 

รายงาน
ประจ าเดือน 

5.คลิก รายงานงบ
ทดลองรายเดือน-
หน่วยเบิกจ่าย 

1. คลิก  
ส่วนเพ่ิมเติม 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 58 จาก 87 

 

วิธีที่ 2. การเรียกรายงานงบทดลองโดยการพิมพ์รหัส ZGL_MVT_MONTH กด Enter 
 

 
 
ปรากฎดังรูปด้านล่าง 
 
 

1.ระบุ 
ZGL_MVT_MONTH 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 59 จาก 87 

 

 
 

1. ปี คือ ปีงบประมาณท่ีต้องการเรียกรายงาน เช่น ปีงบประมาณ 2017  
2. รหัสหน่วยงาน คือ รหัสหน่วยงานของกรมประมง A143 
3. หน่วยเบิกจ่าย คือ หน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการเรียกรายงาน เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี 2014300000 
4. รหัสจังหวัด คือ รหัสจังหวัดของหน่วยเบิกจ่าย เช่น จังหวัดเพชรบุรี รหัสจังหวัด 7600 
5. งวด คือ งวดเดือนที่ต้องการเรียกรายงาน เช่น เดือนตุลาคม คือ งวด 1 เดือน

พฤศจิกายน คือ งวด 2 
เดือนกันยายน คือ งวด12 เป็นต้น ซึ่งกรณีที่มีการปรับปรุงบัญชีจะต้องระบุเป็นงวด 1 ถึงงวด 16 
เพราะในแต่ละปีต้องมีการปรับปรุงบัญชี 4 ครั้ง โดยงวด1 ถึงงวด12 คืองวดเดือนตุลาคมถึงเดือน
กันยายน ส่วนงวดที่13 ถึงงวด 16 คืองวดที่มีการปรับปรุงบัญชีในแต่ละปีงบประมาณ  

6. ระบุข้อมูลข้างต้นครบถ้วนจะปรากฎตามรูปด้านล่าง 
 
 
 

1.ระบ ุ
ปีงปม.2017 2.ระบุรหัส

หน่วยงาน 
A143 

3.ระบุหน่วย
เบิกจ่าย 10 หลัก 

4.ระบุรหสั
จังหวัด 

5.ระบุงวดที่
ต้องการเรียก

รายงาน 

6.งวดที่ต้องการ
เรียกรายงานถึง

งวดใด 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 60 จาก 87 

 

 
 

- เมื่อระบุข้อมูลครบแล้วคลิกตรงรูปนาฬิกา จะข้ึนหน้าจอรายงานงบทดลองตามรูป
ด้านล่าง 

 

 
 

คลิกรูปนาฬิกา 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 61 จาก 87 

 

วิธีการบันทึกข้อมูล  
 - เลือกระบบ   รายงาน(T)   เก็บบันทึก(A)   ไฟล์เฉพาะ(I) แล้วเลือก
รูปแบบที่ต้องการบันทึกข้อมูล ตามรูปด้านล่าง 
 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 62 จาก 87 

 

 
 
 - รูปแบบท่ีใช้ในการบันทึก คือ ระบุเป็นสเปรดชีท หรือรูปแบบ HTML ซึ่งส่วนใหญ่จะ
บันทึกโดยสเปรดชีท เพราะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่บันทึกได้ใน Excel ส่วนรูปแบบ HTML เมื่อ
บันทึกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่บันทึกได้ แล้วกดเครื่องหมาย จะข้ึนตามรูปด้านล่าง  



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 63 จาก 87 

 

 
 
 - เลือกไฟล์ที่ต้องการบันทึกข้อมูล หลังจากนั้นกด Generate  
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 64 จาก 87 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 65 จาก 87 

 

วิธีการพิมพ์ ท าได้ 2 แบบ คือ 
 แบบที่ 1. เลือกระบบ   รายงาน(T)   พิมพ์(P) แล้วจะข้ึนตามรูปด้านล่าง  

- พิมพ์ def ในช่องสีเหลือง หลังจากนั้นคลิกเครื่องหมาย ตามรูปด้านล่าง 
 

 
 

- ท าอีกครั้งโดยการเลือกระบบ   รายงาน(T)   พิมพ์(P) หลังจากนั้นในช่องสี
เหลืองจะขึ้น DEFAULT แล้วคลิกเครื่องหมาย ตามรูปด้านล่าง 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 66 จาก 87 

 

 
 

- หลังจากนั้นเครื่องจะท าการปริ้นรายงานงบทดลองออกมา และกดออกจากระบบโดยคลิก
 หรือ  
 แบบที่ 2. เลือกรายงาน   พิมพ์(P) แล้วจะข้ึนตามรูปด้านล่าง  
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 67 จาก 87 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 68 จาก 87 

 

- พิมพ์ def ในช่องสีเหลือง หลังจากนั้นคลิกเครื่องหมาย ตามรูปด้านล่าง 
 

 
 

- ท าอีกครั้งโดยการเลือกรายงาน   พิมพ์(P) หลังจากนั้นในช่องสีเหลืองจะขึ้น 
DEFAULT แล้วคลิกเครื่องหมาย ตามรูปด้านล่าง 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 69 จาก 87 

 

 
 

- หลังจากนั้นเครื่องจะท าการปริ้นรายงานงบทดลองออกมา  
การออกจากระบบโดยคลิก หรือ  หรือ ออกโดยการเลือกทีละเมนู คือ 
- เลือกรายงาน   ออกจากระบบ(X) ตามรูปด้านล่าง  
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 70 จาก 87 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 71 จาก 87 

 

- เลือกระบบ   ออกจากระบบSAP(F) แล้วคลิกใช่ เครื่องจะออกจากระบบ 
 

 
 

 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 72 จาก 87 

 

(ตัวอย่างรายงานงบทดลอง ประจ าเดือน) 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 73 จาก 87 

 

2.2 .7 .15  รายงานสถานการณ ะใช้ จ่ ายงบประมาณ  (DGEN)                       
(เงินงบประมาณแผ่นดินในระบบ GFMIS โดยใช้ค าสั่ง ZFMA 46 (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค
0409.3/ว122 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เรื่องคู่มือการเรียกรายงานระบัญชีแยกประเภทใน
ระบบปฏิบัติการ (SAP3)  

1. วิธีการเข้าเครื่อง Terminal 
 

 
 

- ใส่บัตร GFMIS  
- ใส่ password ในช่องคือ GFMIS  แล้วกด Enter 

 

เลือก 
SAP Logon 

พิมพ์ 
GFMIS 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 74 จาก 87 

 

- เมื่อคลิก SAP Logon แล้วจะข้ึนตามหน้าจอ  

 
 

- ให้เลือก Log On จะปรากฎตามรูปด้านล่าง  

 
 
 - ใส่ password ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นตัวเลขจ านวน 5 หลกั แล้วกด OK หรือ Enter 

ใส่ password 
ที่ได้ก าหนดไว ้

เลอืก 
Log On 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 75 จาก 87 

 

2. ระบุ ค าสั่ง ZFMA46 ที่ก าหนดไว ้(ดังภาพ) 

 
 

3. ระบบแสดงข้อมูล 

1. ระบุปีงบประมาณ    2. ระบุงวด   3. ระบุแหล่งของเงิน   4. ระบุรหัสงบประมาณ  
 5. เลือกท่ีนาฬิกา (ระบบแสดงข้อมูลภาพ)     (ดังภาพ) 

 
 

 

 

 

 

1.ระบุ ZFMA46
ที่ก าหนดไว ้

1 
2 

3 
4 

5 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 76 จาก 87 

 

4. พิมพ์รายงานรายงานสถานการณะใช้จ่ายงบประมาณ (DGEN) 

 1 เลือกเมนูรายงาน พิมพ์  

 
2. เลือกรายงานปัจจุบันและเลือก  

 
 3. เลือกรายงานที่จัดรูปแบบการพิมพ์ (ความยาวของหน้า 65)  

 

1 

2 

3 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
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 4. เลือกอุปกรณ์แสดงผล DEFAULT 
 5. เลือก  (ดังภาพ) 

 
 

(ตัวอย่างรายงานรายงานสถานการณะใช้จ่ายงบประมาณ 
(DGEN))

 

4 

5 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
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2.2.7 สรุปรายงานการรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก ส่งให้
หัวหน้างานประชุมและงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพ่ือเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย (ดังภาพ) 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
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2.2.8 สรุปรายงานงบทดลอง และรายงานการเงิน ประจ าเดือน (หลังจากผ่าน
การตรวจสอบ จากรายการดังกล่าว 2.2.6) ให้หัวหน้าหน่วยงานและผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
หัวหน้าส่วนราชการ ลงนามอนุมัติ รับทราบ และส่งรายงานงบทดลองให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0423.3/ว.6               
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560)  ดังนี้ 

 1.  รายงานงบทดลอง ประจ าเดือน 
 2.  รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
 3.  รายงานรายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ 
 4.  รายละเอียดรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 5.  รายละเอียดรายได้อ่ืน 
 6.  รายละเอียดเงินรับฝากอ่ืน 

     7.  รายละเอียดเงินประกันอ่ืน 
 8.  รายงานเงินมัดจ าประกันสัญญา 
 9.  รายงานรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก 
 10.  รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย 
 11.รายงานงบเดือน 
 12.รายงานสรุปรายได้ ค่าใช้จ่าย  
 13.รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 
 14.รายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS 
 15.รายงานงบทดลอง ประจ าเดือน 
 16.รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
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2.2.9 การจัดเรียงเอกสารบัญชีและรายงานการเงิน 
การจัดเรียงเอกสารบัญชีและรายงานการเงิน มีประโยชน์ ดังนี้  

   2.2.11.1 การจัดเรียงเอกสารบัญชีและรายงานการเงิน ตามล าดับรายการ
ที่ เกิดขึ้น ก่อน -หลัง จากการบันทึกบัญชีใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ ด้านจ่าย ด้านทั่วไป                     
ตามประเภท นั้น ท าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เอกสารครบถ้วน ไม่สูญหาย 

2.2.11.2 จัดเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ ตามแต่ละประเภทของเอกสารการ
บันทึกบัญชีใบส าคัญการลงบัญชีและรายงานการเงินต่างๆ เพ่ือรองรับการตรวจของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

2.2.11.3 ท าให้ เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการค้นหาเอกสารต่างๆ                    
ได้อย่างถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
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เอกสารอ้างอิง           
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง  

1. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  

2. พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  
3. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
4. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1  
    เรื่อง การน าเสนองบการเงิน ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 
5. ผังบัญชีมาตรฐานส าหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2551  
6. ผังบัญชีมาตรฐานส าหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2560  

 
หนังสือ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง 

1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0410.2/ว445 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เรื่อง ผัง
บัญชีมาตรฐานเพ่ือใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) 
 2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่0423.3/ว264 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง การส่ง
รายงานประจ าเดือน 

3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่0409.3/ว192 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง การ
ตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินจากคลัง 

4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0423.3/ว338 ลว. 22 กันยายน พ.ศ. 2558 เรื่อง แนว
ทางการแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดสาหรับการบัญชีภาครัฐ 
  5.หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0423.4/ว 276 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558  เรื่อง การใช้
งานระบบการจัดทารายงานการเงินรวมของหน่วยงานภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
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แบบฟอร์มที่ใช้ 
1. แบบฟอร์ม ใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 

เลขที่.......... 
ใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

วันที่.............เดือน...............พ.ศ. ............ 

รายการ รหัสบัญชี เดบิต เครดิต 

Dr.................... 

            Cr………........... 

 xxxx   

xxxx 

 

  xxxx  xxxx  

ค าอธิบาย 

 

 

 

 

 

 

ผู้ท า ผู้อนุมัติ ผู้ลงบัญชี 

หมายเหตุ  ช่องอนุมัติให้ใช้ในกรณีใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่ายและท่ัวไป 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า 83 จาก 87 

 

2. แบบฟอร์ม ใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
เลขที่.......... 

ใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

วันที่.............เดือน...............พ.ศ. ............ 

รายการ รหัสบัญชี เดบิต เครดิต 

Dr.................... 

            Cr………........... 

 xxxx   

xxxx 

 

  xxxx  xxxx  

ค าอธิบาย 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ท า ผู้อนุมัติ ผู้ลงบัญชี 

หมายเหตุ  ช่องอนุมัติให้ใช้ในกรณีใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่ายและท่ัวไป 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
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3. แบบฟอร์ม ใบส าคัญการลงบัญชีด้านทั่วไป 
เลขที่.......... 

ใบส าคัญการลงบัญชีด้านทั่วไป 

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

วันที่.............เดือน...............พ.ศ. ............ 

รายการ รหัสบัญชี เดบิต เครดิต 

Dr.................... 

            Cr………........... 

 xxxx   

xxxx 

 

  xxxx  xxxx  

ค าอธิบาย 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ท า ผู้อนุมัติ ผู้ลงบัญชี 

หมายเหตุ  ช่องอนุมัติให้ใช้ในกรณีใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่ายและท่ัวไป 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
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4. แบบฟอร์ม ใบรายงานการรับเงินประจ าวัน 

ใบรายงานการรับเงินประจ าวัน 

ชื่อผู้รับเงิน.............หัวหน้างาน........... ส่วนราชการ ..........................หน่วยงาน......................... 

วันที่......................เดือน....................................พ.ศ. .............................. 

ใบเสร็จรบัเงิน 

เล่มที ่ เลขที ่

 

ประเภทเงิน จ านวนเงิน 

ได้น าเงิน 

เข้าบัญช ี

เงินสด 

แล้ว 

เจ้าหน้าที่              

เข้าบัญชี               

เงินสด 

หัวหน้า              

ฝ่ายการเงิน 
อธิการบด ี

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  รวมทุกประเภท       



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
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5. แบบฟอร์ม รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ 
 

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ 
ประจ าเดือน..................พ.ศ. ........... 

...............ชื่อหน่วยงาน................ 
รหัสหน่วยงาน.............................................รหัสหน่วยเบิกจา่ย................................................  

 

ล าดับ 
รายการ 

ยอดยกมา 
รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้ 

เงินคงเหลือ หมายเหตุ 
ธนาคาร ประเภทบัญช ี บัญชีเงินฝาก รับเงิน จ่ายเงิน 

         
         
         
         
         
         

 
 
ลงช่ือ.................... ผู้จดัท า             ลงช่ือ.........................  
      (ช่ือ-นามสกุล)                                  (ช่ือ-นามสกลุ) 
ต าแหน่ง..........................         ต าแหน่ง.....ผู้อ านวยการ....... 
วันท่ี................................             วันท่ี................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
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ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ ควรมีข้อมูลสารสนเทศในการสนับสนุน

การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. ฐานข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีและรูปแบบการด าเนินงานด้านรายการเงิน

ภาครัฐ ที่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
2. ฐานข้อมูลการบัญชี รายงานการเงิน 
3. ฐานข้อมูลระบบ การรับเงิน 
4. ฐานข้อมูลระบบ การจ่ายเงิน 
5. ฐานข้อมูลระบบ การบริหารพัสดุ 
6. ฐานข้อมูลระบบ งบประมาณ 

 
ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากกระบวนการปฏิบัติงานค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน มีข้อปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายการบัญชีหลายฉบับควรระมัดระวังด าเนินการในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. เป็นการด าเนินการที่มีบทบาทหน้าที่ อันส าคัญต่อความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถ
ตรวจสอบได้ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความ รัดกุม ระเอียด รอบคอบ ความถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ 
ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เป็นที่ตั้ง 

 2. ผู้ปฏิบัติจ าเป็นต้องศึกษาข้อบังคับ ประกาศ ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของกฎหมาย ด้วย
ความรอบคอบ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 3. คู่มือนี้ อาจมีข้อบกพร่อง ผู้ปฏิบัติงานตามคู่มือนี้  ควรเก็บรวบรวมข้อบกพร่อง                  
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้การปฏิบัติงานด้านนี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 


