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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมา ความจ าเปน็ ความส าคัญ                                                          

การจัดท าบัญชีและรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในปัจจุบันด าเนินการ
ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management 
Information System:GFMIS) และโปรแกรมบริหารระบบการเบิกจ่ายและระบบบัญชี (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกิดความคล่องตัว
และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาด าเนินการ ซึ่งข้อมูลที่ถูกบันทึกในระบบต่าง ๆ 
ดังกล่าวจะถูกเชื่อมโยงยังระบบที่เกี่ยวข้องสุดท้ายคือระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป ที่เป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูลทางการเงิน การบันทึกบัญชีและสามารถสรุปผลออกเป็นรายงานการเงิน แม้ว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน แต่สิ่งที่
ยังคงต้องค านึงถึงและให้ความส าคัญคือเรื่องของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ 
ซึ่งเป็นหลักที่จะต้องยึดถือและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี คือ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 

การจัดท าบัญชีและรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นส่วนหนึ่งที่ได้
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 68 ที่บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดท าบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด และมาตรา 70 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณหรือรอบปีบัญชีอื่นใดตามที่ ได้ตกลงกับ
กระทรวงการคลัง ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบแสดงผลการ
ด าเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด รวมถึงการก่อหนี้ ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

กระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานการเงินประจ าปี ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ว15 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า
รายงานการเงินประจ าปี เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
และให้หน่วยงานของรัฐใช้ส าหรับการจัดท ารายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐตั้งแต่รอบระยะเวลา
บัญชีปี 2564 เป็นต้นไป 
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ดังนั้น เพื่อให้การจัดท าบัญชีและรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นไป
ในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 
2561 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 จึงได้จัดท าคู่มือการจัดท าบัญชีและรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยแบ่งตามประเภทของเงิน เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ เงินอ่ืนใด รวมทั้งการปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีมีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์สามารถจัดท ารายงานการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ ซึ่งประกอบด้วย 
งบแสดงฐานะการเงิน และงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ภายในรอบระยะเวลาบัญช ี

 
1.2 วัตถุประสงค์                                                                                         

1.2.1 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จัดท าบัญชีและรายงานการเงิน มีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

1.2.2 เพื่อให้ทราบถึงวิธีการบันทึกบัญชีในแต่ละขั้นตอนตามประเภทของเงิน การรับเงิน การ
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง 

1.2.3 เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม กระบวนการต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

1.2.4 เพื่อใช้เป็นหลักฐาน เอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่ เพื่อพัฒนาให้การปฏิบัติงานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานได้ 

1.2.5 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทาง ในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรายงานข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทัน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

1.2.6 เพื่อให้ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จัดท าบัญชีและรายงาน
การเงิน 

1.2.7 เพื่อให้ผู้บริหารให้เป็นแนวทางในการก ากับติดตามการปฏิบัติงาน และผลการ
ด าเนินงานของผู้ปฏบิัติงาน 
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1.3 ประโยชน์ที่ควาดว่าจะได้รบั 
1.3.1 ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี สามารถจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน ด้วยความรู้ 

ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
1.3.2 ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี บันทึกบัญชีในแต่ละขั้นตอนตามประเภทของเงิน 

การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง ได้อย่างถูกต้อง 
1.3.3 ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานตามรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ของกิจกรรม กระบวนการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
1.3.4 ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ใช้คู่มือการปฏิบัติงานเป็นหลักฐาน เอกสารอ้างอิง 

ในการปฏิบัติงาน สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ เพื่อพัฒนาให้การปฏิบัติงานเป็นมืออาชีพ 
และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 

1.3.5 ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชี ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรายงานข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

1.3.6 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จัดท าบัญชีและรายงานการเงิน 
1.3.7 ผู้บริหารให้เป็นแนวทางในการก ากับติดตามการปฏิบัติงาน และผลการด าเนินงานของ

ผู้ปฏิบัติงานได ้
 
1.4 ขอบเขต 
 คู่มือการจัดท าบัญชีและรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดท าขึ้นภายใต้
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิ เล็กทรอนิกส์ 
(Government Fiscal Management Information System:GFMIS) และโปรแกรมบริหารระบบ
การเบิกจ่ายและระบบบัญชี (ระบบบัญชี 3 มิติ ) ซึ่งครอบคลุมขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีที่เกิดขึ้น 
ในระบบงานต่าง ๆ การบันทึกบัญชี การปรับปรุง/แก้ไขรายการที่พบข้อผิดพลาด/คลาดเคลื่อน 
รวมถึงการจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน เสนอผู้บริหารเพื่อลงนามรับรองความถูกต้องของรายงาน
การเงิน เพื่อส่งรายงานการเงินให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป      
                                                          
1.5 นยิามศพัทเ์ฉพาะ ค าจ ากัดความ 

1.5.1  การจัดท าบัญชี หมายถึง แนวปฏิบัติวิธีการของการเก็บรวบรวม บันทึก จ าแนก และ
ท าสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางการเงินที่เป็นในรูปของตัวเงินไว้ในสมุดบัญชีอย่าง
สม่ าเสมอเป็นระเบียบถูกต้องตามหลักการและผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชี คือ การให้ข้อมูลทาง
การเงิน ซึ่งเป็น ประโยชน์แก่บุคลากร และผู้ที่สนใจในกิจกรรมของกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี                                                     
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  1.5.2 รายงานการเงิน หมายถึง งบแสดงฐานะการเงิน หรือรายงานที่มีซื่อเรียกอย่างอื่นที่
แสดงถึงฐานะการเงินของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นรายงานการเงินที่แสดงถึงฐานะการเงินของหน่วยงาน
อันประกอบด้วย สินทรัพย์ หนี้สิน และสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนของหน่วยงาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชีที่มีการจัดท ารายงาน ผู้ใช้รายงานการเงินสามารถน าไปวิเคราะห์โครงสร้างและความสัมพันธ์ของ
สินทรัพย์ หนี้สิน แสะสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน เพื่อประเมินฐานะการเงินของหน่วยงาน ณ วันสิ้นปี โดย
เก็บข้อมูลมาจากบัญชีแยกประเภทในหมวดสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนทุน งบแสดงผลการด าเนินงาน
ทางการเงิน หรือรายงานที่มีซื่อเรียกอย่างอื่นที่แสดงถึงผลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็น
รายงานการเงินที่แสดงถึงผลทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน ซึ่ งให้
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการสร้างผลผลิตของหน่วยงานในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบัญชี โดยเก็บข้อมูลมาจากบัญชีแยกประเภทในหมวดรายได้และค่าใช้จ่าย และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ประกอบด้วย ข้อมูลที่แสดงเพิ่มเติมจากข้อมูลที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน เป็นการอธิบายหรือการแยกแสดงของรายการที่น าเสนอใน
รายงานการเงินดังกล่าวและข้อมูลเกีย่วกับรายงานการเงินที่มีคุณสมบัติไม่เพียงพอ 
 1.5.3 ระบบ GFMIS หมายถึง ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Government Fiscal Management Information System:GFMIS) เป็นโปรแกรมการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมสeเร็จรูปทางการบัญชี GFMIS เป็นการน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงานด้าน การเงิน การบัญชีและระบบเบิกจ่ายภาครัฐ ซึ่งจะเข้ามาช่วยใน
การจัดท าข้อมูลในส่วนของ ภาครัฐ เพื่อลดภาระในการปฏิบัติงาน เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว  เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร และใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการคลังและปรับทิศทาง
ทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ ทันสมัยสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ 
 1.5.4 ระบบบัญชี 3 มิติ หมายถึง โปรแกรมบริหารระบบการเบิกจ่ายและระบบบัญชี (ระบบ
บัญชี 3 มิติ) เป็นการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงานด้าน การเงิน การบัญชีและระบบเบิกจ่าย
ภาครัฐ ซึ่งจะเข้ามาช่วยในการจัดท าข้อมูลในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อลดภาระ
ในการปฏิบัติงาน เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และใช้เป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและปรับทิศทางการบริหารจัดการ เพื่อให้ทันสมัยสอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
 1.5.5 เงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่รัฐบาลได้จัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี การจ่ายก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณสามารถด าเนินการ 
ได้ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
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 1.5.6 เงินนอกงบประมาณ หมายถึง บรรดาเงินทั้งปวงทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดเก็บ
หรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณี
อื่นใดที่ต้องน าส่งคลัง แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องน าส่งคลัง ประเภท
เงินบ ารุงการศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

1.5.7  ปีงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ใช้เพื่อวัตถุประสงค์
ด้านการจัดท างบประมาณ เบิกจ่าย ตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
นั้น ก าหนดให้ปีงบประมาณหมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 
กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. 
 1.5.8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (Phetchaburi Rajabhat University: PBRU) หมายถึง 
สถาบันอุ ดมศึ กษา  สั งกั ดกระทรวงการอุ ดมศึ กษา  วิทยาศาสตร์  วิ จั ยและนวั ตกรรม
(https://www.pbru.ac.th/pbru/regulations อ้างอิง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562) 
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยู่เลขที่ 38 หมู่ 8 ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุร ี 
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บทที ่2 
บทบาทหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบและการบรหิารจัดการ 

2.1 บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของต าแหน่ง 
2.1.1 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 2.1.1.1 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

วางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการสั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ ดูแล แนะน า ติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานรายงานการเงินของหน่วยงาน 

 2.1.1.2 ผู้อ านวยการกองกลาง มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับวางแผน 
บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการสั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ ดูแล แนะน า ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในหน้าที่ความรับผิดชอบ งานการเงินและบัญชี 

 2.1.1.3 หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับก าหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม มอบหมายงาน ตรวจสอบ ประเมินผลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานทางด้านการบริหารงานคลัง การเงินและการบัญชี รายงานการเงิน 

 2.1.1.4 นักงานการเงินและบัญชี มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ บันทึกบัญชี 
จัดท าบัญชีและรายงานการเงินประจ าเดือน รายงานการเงินประจ าป ี 
 
2.2 ลกัษณะของงานทีป่ฏิบตัิ                                                                           

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ (อ้างอิง มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
(ก.พ.อ.) พ.ศ. 2553) ดังนี ้

2.2.1 ด้านการปฏบิัตกิาร 
2.2.1.1 จัดท าบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงิน

นอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีการบัญชี ชองส่วนราชการ  

2.2.1.2 รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะ
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย 

2.2.1.3 จัดท าและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานชองรัฐเพื่อให้การจัดสรร
งบประมาณ ตรงกับความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ชองแต่ละหน่วยงาน 
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2.2.1.4 ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณชองหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้
การใช้จ่ายเงิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดท าและจัดสรร
งบประมาณ 

2.2.1.5 ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญการ
รับ-จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินชององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบ
ปฏิบัติชองราชการ 

2.2.1.6 ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เซ่น ให้
ค าแนะน่า ในการปฏิบัติงาน วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าดู่มีอประจ าส าหรับการ'
ฝึกอบรม และวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมีอที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยซน่ในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และข้อก าหนด 

2.2.2 ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานชองหน่วยงานหรือ

โครงการ เพื่อให้การด าเนนิงานเป็นไปตามเบีาหมายและผลลัมฤทธิท์ี่ก าหนด 
2.2.3 ด้านการประสานงาน 

2.2.3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธตามที่ก าหนดไว้ 

2.2.6.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.2.4 ด้านการบริการ 
2.2.4.1 ให้ค าแนะน่า ตอบป็ญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมี

ความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกซน หรือประซาซนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจ
ได้ทราบข้อมูล และความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

2.2.4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจซองหน่วยงาน และ
ใช้ประกอบการพิจารณา ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
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 2.2.5 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้แต่งตั้งให้บุคลากรปฏิบัติงานประจ างานบริหารคลัง

และทรัพย์สิน (อ้างอิงค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1944/2561) ต าแหน่งนักวิชาการเงินและ
บัญชี(งานจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน) ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจุบัน ดังต่อไปนี ้

2.2.5.1 งานการจดัท าบญัช ี 
        1) ด้านการปฏบิัตกิาร 
          (1) จัดท าข้อมูลรายงานการจ่ายลูกหนี้เงินยืมทดลองราชการ เงินนอก
งบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ประจ าวันและบันทึกบัญชีใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่ายในโปรแกรม
บริหารระบบการเบิกจ่ายและระบบบัญชี (ระบบ 3 มิติ) ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป 
ตามผังบัญชีมาตรฐานส าหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2560 
      (2) จัดท าข้อมูลรายงานทะเบียนคุมเบิก รายงานทะเบียนคุมการจ่าย 
ประจ าวัน ทุกประเภท และบันทึกบัญชีใบส าคัญ การลงบัญชีด้านจ่าย ในโปรแกรมบริหารระบบการ
เบิกจ่ายและระบบบัญชี (ระบบ 3 มิติ) ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป ตามผังบัญชี
มาตรฐานส าหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2560    
           (3) จัดท าข้อมูลรายงานการลงบัญชีรายรับ ประจ าวัน ทุกประเภท และ
บันทึกบัญชีใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับในโปรแกรมบริหารระบบการเบิกจ่ายและระบบบัญชี(ระบบ 3 มิติ) 
ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป ตามผังบัญชีมาตรฐานส าหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 
2560 
  (4) จัดท าการบันทึกบัญชีใบส าคัญการลงบัญชีด้านในแต่ละด้าน และ
ตรวจสอบข้อมูลด้านบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย เพื่อด าเนินการจัดท ารายงาน
การเงินต่อไป 

2) ด้านการวางแผน 
           (1) วางแผนการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
           (2) จัดท าแผนการปฏิบัติงาน ประจ าเดือน ประจ าปี ของตันเอง  
   3) ด้านการประสานงาน 
           (1) ประสานการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
            (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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        4) ด้านการบริการ 
           (1) ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้น เผยแพร่  ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน
การเงินและบัญชี รวมทั้ง ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการ
ได้รับทราบข้อมูล 
           (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูล ทางวิชาการเกี่ยวกับด้าน
การเงินและบัญชี เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้
ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณา ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 

2.2.5.2 งานรายงานทางการเงิน 
        1) ด้านการปฏบิัตกิาร 
           (1) จัดท ารายงานแสดงยอดเงินคงเหลือรายเดือน พร้อมรายงานให้
หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน กองนโยบายและแผนทราบ ตามระยะเวลาที่ก าหนด  
           (2) จัดท ารายงานการเงิน ประจ าเดือน 
           (3) จัดท าข้อมูลทางบัญชีเฉพาะงบทดลองเงินนอกงบประมาณรายเดือน 
ตามแบบฟอร์มของกรมบัญชีกลาง (บช.11) โหลดข้อมูลเข้าระบบ  
           (4) จัดพิมพ์แบบยืนยันรายงานการขอเบิกเงินจากคลัง ในระบบ GFMIS  
           (5) จัดท าแบบรายงานยืนยันผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ 
ประจ าเดือนรายงานให้คลังจังหวัด ทราบ ตามเวลาที่ก าหนด ภายในวันที่  10 ของเดือนถัดไป ตามที่
คลังจังหวัดก าหนด 
                     (6) จัดท าปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 
             )7 (  จัดท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ โดยจัดท าตามรูปแบบ
การน าเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐที่กรมบัญชีกลางก าหนด  
           (8) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบด้านการเงิน
การงบประมาณ และการการบัญชี ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงและแก้ปัญหาขัดข้องต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การเงิน การงบประมาณ และการบัญชีเพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ 
               )9 ( ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้ค าปรึกษาแนะน าในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ระดับปฏิบัติการและแก่นักศึกษาที่มาปรึกษาหรือขอน าแนะน าต่าง ๆ ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและ
การปฏิบัตงิานหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  
 



คูม่ือการปฏบิัตงิาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  หนา้ 10 
 

       2) ด้านการวางแผน 
           (1) วางแผนการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
           (2) จัดท าแผนการปฏิบัติงาน ประจ าเดือน ประจ าปี ของตันเอง 
        3) ด้านการประสานงาน 
           (1) ประสานการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
            (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   4) ด้านการบริการ 
           (1) ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการเงิน
และบัญชี รวมทั้ง ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ
ทราบข้อมูล 
           (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูล ทางวิชาการเกี่ยวกับด้าน
การเงินและบัญชี เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้
ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณา ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
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2.3 ค าบรรยายลกัษณะงาน (Job Description)  
ลักษณะของนักวิชาการเงินและบัญชี ในการจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  มีเกณฑ์

มาตรฐานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ดังนี ้
2.3.1 เกณฑ์มาตรฐานผลสมัฤทธิข์องงานตามตัวชี้วัดต าแหน่งที่ครองอยู่ 

ระดับทีต่้องการ 
2.3.1.1 ด้านการปฏิบัติการ                    ระดับที่ 1 
2.3.1.2 ด้านการวางแผน        ระดับที่ 1 
2.3.1.3 ด้านการประสานงาน                                                   ระดับที่ 1 
2.3.1.4 ด้านการบริการ       ระดับที่ 1 

2.3.2 เกณฑม์าตรฐานความรูค้วามสามารถ และทกัษะ ทีจ่ าเป็นในการปฏิบตัิงาน  
2.3.2.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน     ระดับที่ 1 
2.3.2.2 ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ       ระดับที่ 2 
2.3.2.3 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร ์      ระดับที่ 2 
2.3.2.4 ทักษะการใชภาษาอังกฤษ                  ระดับที่ 2 
2.3.2.5 ทักษะการค านวณ                  ระดับที่ 2  
2.3.2.6 ทักษะการจัดการข้อมูล                            ระดับที่ 2 

  
2.3.3 เกณฑม์าตรฐานสมรรถนะหลกั  

2.3.3.1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ      ระดับที่ 1 
2.3.3.2 การบริการที่ด ี      ระดับที่ 1 
2.3.3.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ   ระดับที่ 1 
2.3.3.4 การยดึมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรม  ระดับที่ 1 
2.3.3.5 การท างานเป็นทีม      ระดับที่ 1 

2.3.4 เกณฑ์มาตรฐานสมถรรนะทีจ่ าเปน็ส าหรบัต าแหน่งนักวิชาการเงนิและบัญชี 
2.3.4.1 การคดิวิเคราะห์                                                         ระดับที่ 1 
2.3.4.2 ความเข้าใจข้อแตกตา่งทางวัฒนธรรม                                ระดับที่ 1 
2.3.4.3 ความเข้าใของค์กรและระบบราชการ                                 ระดับที ่1 
2.3.4.4 การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน                        ระดับที ่1 
2.3.4.5 ความรับผิดชอบในงาน                                                 ระดับที่ 1 
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2.4 โครงสร้าง/การบรหิารจดัการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (Phetchaburi Rajabhat University) (พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ให้ไว้ ณ 10 มิถุนายน 2547,อ้างอิงhttps://www.pbru.ac.th/ 
pbru/regulations) จัดตั้งขึ้นตามประกาศราชกิจจานุเบกษา มีสถานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วน
ราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation)
(พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562,อ้างอิง https://www.mhesi.go.th/ index.php/aboutus/legal-
all.html) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีตั้งอยู่ เลขที่ 38 หมู่ 8 ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี                                                                       

2.4.1 โครงสร้างการบรหิารมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ

ฝ่ายต่างๆ ก ากับ ดูแล ตรวจสอบและติดตาม การบริหารจัดการด าเนินการต่าง ๆ โดยมีการแบ่งส่วน
ราชการ 8 คณะ 1 สถาบัน 3 ส านัก ได้แก่  คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
มนุษษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานอธิการบดี ตามล าดับ 

https://www.mhesi.go.th/
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2.4.2 โครงสร้างการบรหิารส านกังานอธิการบดี 
ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการบริหารและบริการของ

มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่จ าเป็นต้องมีการประสานงานกับบุคลากรในทุกหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่  ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน คนงาน นักศึกษา และผู้มาติดต่อจากภายนอก 
จึงเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นควบคู่กับสถาบันมาโดยตลอด ตั้งแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรียังเป็น
โรงเรียนฝึกหัดครูและยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ตามล าดับ 

 
 

ภาพที ่2-2 ภาพแสดงโครงสร้างการบริหารส านักงานอธิการบดี 
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2.4.3 โครงสร้างหน่วยงานกองกลาง 
   กองกลาง เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าหน้าที่ประสานภารกิจ สร้างความเข้าใจ เชื่อมโยงบุคลากร ทุกหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งาน
บริหารคลังและทรัพย์สิน งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
และงานนิติการ 
  

 
 
ภาพที ่2-3 ภาพแสดงโครงสร้างการบริหารกองกลาง 
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2.4.4 โครงสร้างหน่วยงานงานบริหารคลังและทรัพย์สิน 
   งางบราคารกีรงภีะรรรนันเาง มแแารหาวคีรหนงหารกลบกรมภีะ นาบงางหารบหแงัลหรบหารบงาง
ภีะราัไ ้ของมคาลารัาีรั รร้งบงางงบประมาณภผ่ง าง ภีะงบประมาณวาหราัไ ้ของมคาลารัาีรั 
หารรรบบงาง หารว่าับงาง หารงนาเ่งบงาง หารบห็บรรหษาบงาง ภีะบอหเารรางหารบงาง  หารตรลวเอบ
นบเนากรญ ฎแหาบบาหว่าับงาง กลบกรมหารบบาหว่าั นค้กนาภงะงนา ้างหฎคมาั ระบบแับ ข้อบรงกรบ ภีะ
ภงลปฏาบรตา ้างหารบงาง บรญชแ ภีะนรเ ร บราคารงางบหแงัลหรบบงางบ ือง ก่าว้าง ก่าตอบภรง บงางบนาบคง็ว
บนางาญ ภีะบงางอืงง ๆ รลมถึงกลบกรมภีะ นาบงางหารบหแงัลหรบระบบหารบรงรึหบรญชแบงางงบประมาณ
ภผ่ง าง ภีะบงางราัไ ้ของมคาลารัาีรัหารบราคารหารีงรรง คาผีประโัชงนวาหรรรนันเางของ
มคาลารัาีรั หารนาวารณาหารขอองรมรตาโกรงหาร หารนาวารณาร่างระบบแับรางหารบงางของคง่ลังาง
ต่าง ๆ ภีะประเางงางนค้คง่ลังาง นาบงางหารบบาหว่าับงางงบประมาณราัว่าันค้บป็งไปตามระบบแับ
ข้อบรงกรบของมคาลารัาีรั ภีะปฏาบรตางางอืงงตามรแงไ ้รรบมอบคมาั 
 
 

 
 

ภาพที ่2-4 ภาพแสดงโครงสร้างการบริหารงานบริหารคลังและทรัพย์สิน 
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บทที ่3 
หลกัเกณฑ์วธิกีารปฏบิัตงิานและเงื่อนไข 

การปฏิบัติงานของนักวิชาการเงินและบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีมีหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเง่ือนไขต่าง ๆ ดังนี้ 
   3.1 หลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

3.2 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานต้ังแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ 
3.3 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติ 
3.4 แนวคิด/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.5 จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

  3.1 หลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
 3.1.1 พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ 

3.1.1.1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31 อธิการบดีมีอ านาจ
และหนาที่ (2) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสด ุสถานที่และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัยใหเป
นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของทางราชการและมหาวิทยาลัย 
 3.1.1.2 พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี 
การรายงาน การตรวจสอบ มาตรา 68 ให้กระทรวงการคลังก าหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ มาตรา 69 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ท าบัญชีตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ 
ที่กระทรวงการคลัง ก าหนด เพื่อจัดท าบัญชีและรายงานการเงินตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 70 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินและงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ เงินนอก งบประมาณ และ
เงินอื่นใด รวมถึงการก่อหนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด ในกรณีที่มี
ความจ าเป็น หน่วยงานของรัฐจะขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง จัดท ารายงานการเงิน
ประจ าปี ซึ่งมิใช่ปีงบประมาณก็ได้ และกระทรวงการคลังจะก าหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานของรัฐนั้น 
ปฏิบัติด้วยก็ได้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง
ตามวรรคสองให้หน่วยงานของรัฐน าส่งรายงานตามวรรคหนึ่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
เพื่อตรวจสอบ และน าส่ง กระทรวงการคลังด้วย มาตรา 71 ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือ
ผู้สอบบัญชีที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐ
ส่งให้ ตามมาตรา 70 ภายใน หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับ
กระทรวงการคลัง โดยให้ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบาย หลักเกณฑ์และ
มาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด มาตรา 72 ให้หน่วยงานของรัฐน าส่งรายงาน
การเงินประจ าปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้กระทรวงการคลัง 
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ส านักงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา 
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้น าส่ง
ให้คณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และส านักงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้ง
เผยแพร่ผ่านทาง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้ งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการ
ตรวจสอบจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
    1) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
   กระทรวงการคลังก าหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐ ให้ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 68 วรรคหนึ่งและ
สอง บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนถือปฏิบัติในการจัดท าบัญชีและ
รายงานการเงิน โดยมีหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ดังนี ้
   (1) มาตรฐานการบัญชีภาครฐั ฉบับที ่1 เรื่อง การน าเสนอรายงานการเงิน 
   (2) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื ่อง นโยบายการบัญชี 
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 
   (3) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ 
   (4) มาตรฐานการบัญชีภาครฐั ฉบับที ่17 เรือ่ง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์
   (5) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
   2) เกณฑ์การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดท ารายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ 
ตามเกณฑ์การจัดท ารายงานการเงินมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
ตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual  Basic) 
   3) ความรับผิดชอบต่อรายงานการเงิน 
   ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต้องมีความรับผิดชอบต่อรายงาน
การเงิน ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนอรายงานการเงิน โดยให้ผู้อ านวยการ
กองคลัง หรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นใดที่ปฏิบัติงานเซ่นเดียวกันลงนามเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท า
รายงานการเงินและน าเสนอรายงานการเงินให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐลงนามผู้อนุมัติ 
   4) องค์ประกอบของรายงานการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
   (1) งบแสดงฐานะการเงิน หรือรายงานที่มีซื่อเรียกอย่างอื่นที่แสดงถึง
ฐานะการเงินของหน่วยงานของรัฐ หมายถึง เป็นรายงานการเงินที่แสดงถึงฐานะการเงินของหน่วยงาน
อันประกอบด้วย สินทรัพย์ หนี้สิน และสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนของหน่วยงาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชีที่มีการจัดท ารายงาน ผู้ใช้รายงานการเงินสามารถน าไปวิเคราะห์โครงสร้างและความสัมพันธ์ของ
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สินทรัพย์ หนี้สิน แสะสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน เพื่อประเมินฐานะการเงินของหน่วยงาน ณ วันสิ้นปี โดย
เก็บข้อมูลมาจากบัญชีแยกประเภทในหมวดสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนทุน 
   (2) งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน หรือรายงานที่มีซื่อเรียกอย่าง
อื่นที่แสดงถึงผลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ หมายถึง เป็นรายงานการเงินที่แสดงถึงผลทาง
การเงินที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของ
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการสร้างผลผลิตของหน่วยงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี โดยเก็บข้อมูล
มาจากบัญชีแยกประเภทในหมวดรายได้และค่าใช้จ่าย 
   (3) หมายเหตุประกอบงบการเงิน ประกอบด้วย ข้อมูลที่แสดงเพิ่มเติม
จากข้อมูลที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน เป็นการอธิบายหรือ
การแยกแสดงของรายการที่น่าเสนอในรายงานการเงินดังกล่าวและข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการเงินที่มี
คุณสมบัติไม่เพียงพอ 
 3.1.1.3 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน จ่าย
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยที่เป็น
การสมควรปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน า เงินส่งคลัง พ  .ศ .
2551 ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ  .ศ  . 2561 พระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ  .ศ  . 2561 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ  )National e-Payment Master Plan) ตลอดจนเพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Government Fiscal Management Information System: GFMIS) เป็น New GFMIS Thai 
 3.1.1.4 ผังบัญชีมาตรฐานส าหรับหน่วยงานภาครัฐ version 2560 กรมบัญชีกลาง
ได้ก าหนดผังบัญชีมาตรฐานส าหรับหน่วยงานภาครัฐ version 2560 ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการใช้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ และสภาพแวดล้อมในการด าเนินงานของภาครัฐที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งมีผลต่อขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และเพื่อให้การรายงานข้อมูลบัญชีใน
งบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ก าหนด 
 3.1.2 ข้อบังคับที่เกี่ยวของ 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการบริหารการเงินและงบประมาณ
รายได้ พ.ศ. 2552 หมวด 3 ข้อ 15 ให้เจ้าหน้าที่การเงินจัดท ารายงานรายรับรายจ่ายและฐานะ
ทางการเงินของมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกเดือนเสนออธิการบดีทราบภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
ข้อ 16 ให้เจ้าหน้าที่การเงินจัดท างบการเงินเสนอต่ออธิการบดีภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณและให้งานตรวจสอบภายในตรวจสอบและจัดท ารายงานการตรวจสอบพร้อมกับแสดง
งบการเงินต่ออธิการบดีเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
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ไมถ่กูตอ้ง 

ถกูตอ้ง 

ถกูตอ้ง 

ไมถ่กูตอ้ง 

3.2 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ 
 3.2.1 ขั้นตอนการจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน ประจ าเดือน (Flow Chart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-1 ขั้นตอนการจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน ประจ าเดือน (Flow Chart) 

รับส าเนาเอกสาร 
 การรับเงิน การจ่ายเงิน เอกสารทั่วไป 

คัดแยกเอกสารแต่ละประเภท 
 ตามการรับเงิน –การจ่ายเงิน เอกสารทั่วไป 

ตรวจสอบ 
ประเภทเอกสาร 
และจ านวนเงิน 

ตรวจสอบส าเนาเอกสาร 
 และแก้ไขข้อผิดพลาด 

จัดท าบัญชี บันทึกรายการ ด้านรับ 
 ด้านจ่าย ด้านทั่วไป ในระบบบัญชี 3 มิติ 

จัดท ารายงานงบทดลอง 
และรายงานการเงินประเภทต่าง ๆ 

จัดท ารายงานงบทดลอง (เฉพาะเงินนอก งปม.) 
ตามแบบ บช.11 บันทึกรายการในระบบ GFMIS 

เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติลงนาม 

น าส่งรายงานการเงิน ให้ สตง. 
 หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ภายในวัน 15 ของเดือนถัดไป 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของรายงานการเงิน 

และแก้ไขข้อผิดพลาด 
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ผังกระบวนงาน รายละเอยีด เครื่องมือในการปฎิบตัิงาน 
 
 
 
 

1. รับส าเนาเอกสาร การรบัเงนิ การจา่ยเงนิ เอกสารทั่วไป 
    - รับเอกสาร การรับเงิน จากรายงานสรุปการรับเงินประจ าวัน 
    - รับเอกสาร การจ่ายเงิน จากทะเบียนคุมเบิก ทะเบียนคุมจ่าย  
    - รับเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบัญชี 
    - ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน 

 2. คัดแยกเอกสารแตล่ะประเภท ตามการรบัเงนิ –การจา่ยเงนิ 
เอกสารทั่วไป 
     - รายงานสรุปการรับเงินประจ าวัน ประเภทเอกสารรับเงิน 
     - ทะเบียนคุมเบิก ทะเบียนคุมจ่าย  ประเภทเอกสาร จ่ายเงิน 
     - เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าบัญช ีประเภท 
เอกสารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 

3. ตรวจสอบประเภทเอกสารและจ านวนเงนิ 
     - เมื่อคัดแยกเอกสารแต่ละประเภทแล้ว ต้องตรวจสอบความ
ถูกต้อง ตามประเภทเอกสารและจ านวนเงิน หากเอกสารไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้รีบด าเนินการแก้ไขผิดพลาดโดยเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. จัดท าบัญช ีบนัทกึรายการ ด้านรบั ดา้นจา่ย ดา้นทัว่ไป               
ในระบบบญัชี 3 มิติ 
     4.1 บันทึกบัญชีด้านรับ เช่น บันทึกรายได้จากงบประมาณ/
บันทึกรายได้จากเงินบ ารุงการศึกษา/บันทึกรายได้อื่น ๆ/บันทึก
น าเงินสดฝากธนาคาร/บันทึกการโอนเงินผ่านธนาคาร เป็นต้น  
     4.2 บันทึกบัญชีด้านจ่าย เช่น บันทึกรายจ่ายให้เจ้าหนี้
การค้า/บันทึกรายจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ/บันทึกรายจ่าย
ค่าสาธารณูปโภค/บันทึกรายจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ/บันทึกรายจ่าย
ค่าประกันของเสียหาย เป็นต้น 
     4.3 บันทึกบัญชีด้านทั่วไป เช่น บันทึกรายปรับปรุงรายการ 
เช่น ปรับปรุงรายการจากรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าวัสดุ 
เป็นต้น  

 
 
 
 

5. จัดท ารายงานงบทดลอง (เฉพาะเงนินอก งปม.) ตามแบบ บช.11 
บนัทกึรายการในระบบ GFMIS 
     - น าข้อมูลรายงานงบทดลอง (เฉพาะเงินนอก งปม.) จัดท าตาม
แบบ บช.11 ในระบบ GFMIS (www.webonlineintra.gfmis.go.th) 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่กค 0423.3/ว356 14 ตุลาคม 2552) 

รับส าเนาเอกสาร 
 การรับเงิน การจ่ายเงิน เอกสารทั่วไป 

คัดแยกเอกสารแต่ละประเภท 
 ตามการรับเงิน –การจ่ายเงิน เอกสารทั่วไป 

ตรวจสอบ 
ประเภทเอกสาร 
และจ านวนเงิน 

จัดท าบัญชี บันทึกรายการ ด้านรับ 
 ด้านจ่าย ด้านทั่วไป ในระบบบัญชี 3 มิติ 

จัดท ารายงานงบทดลอง (เฉพาะเงินนอก งปม.) 
ตามแบบ บช.11 บันทึกรายการในระบบ GFMIS 
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ผังกระบวนงาน รายละเอยีด เครื่องมือในการปฎิบตัิงาน 
 
 
 

6. จัดท างบทดลอง และรายงานการเงนิประเภทตา่ง ๆ ดงันี ้
     6.1 งบทดลองประจ า (จากระบบ GFMIS) 
     6.2 รายงานทางการเงิน (ระบบ 3 มิติ) ดังนี้ 
          1) รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือรายเดือน  
          2) งบแสดงฐานะการเงิน  
          3) งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน  
          4) รายงานงบทดลอง  
          5) รายงานเงินฝากธนาคารคงเหลือ  
          6) รายงานเงินลงทุนทั่วไประยะยาว 
          7) รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 
               ฝากธนาคารพาณิชย ์
          8) รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณระยะยาว 
          9) รายงานเงินมัดจ าประกันสัญญา 
         10) รับฝากและเงินประกัน                

 7. เสนอผู้มอี านาจอนมุัตลิงนาม 
     - จัดท าบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติลงนามในงบทดลอง
และรายงานการเงินประเภทต่าง ๆ 
     -  ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการเงินหากพบ
ข้อผิดพลาดให้รีบด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้องโดยเร็ว 
และเสนอขออนุมัติลงนาม ต่อไป  

 
 
 
 

8. น าสง่รายงานการเงนิ ให้ สตง. หัวหน้าสว่นราชการ และ
หนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง ภายในวนั 15 ของเดอืนถดัไป 
     - เช่น ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี (ตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด) หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายบริหาร  
หน่วยตรวจภายใน กองนโยบายและแผน เป็นต้น 

  
 
 
 
 
 
 
 

 จัดท ารายงานงบทดลอง 
และรายงานการเงินประเภทต่าง ๆ 

เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติลงนาม 

น าส่งรายงานการเงิน ให้ สตง. 
 หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ภายในวัน 15 ของเดือนถัดไป 
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 3.2.1.1 รายละเอียดขั้นตอนขั้นตอนการจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน ประจ าเดือน 
มีดังนี้ 
   (1) รับส าเนาเอกสาร การรับเงิน การจ่ายเงิน เอกสารทั่วไป 
 ผู้ปฏิบัติงาน รับเอกสารการรับเงิน จากรายงานสรุปการรับเงินประจ าวัน
รับเอกสารการจ่ายเงิน จากทะเบียนคุมเบิก ทะเบียนคุมจ่าย รับเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดท าบัญชีตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน 

 
ภาพที่ 3-2 แสดงใบรายงานรับเงินประจ า 
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ภาพที่ 3-3 แสดงรายงานทะเบียนคุมเบิกแต่ละรายการภายในวันที่มีการเบิกจ่าย 

 

 
ภาพที่ 3-4 แสดงรายงานทะเบียนคุมจ่ายแต่ละรายการภายในวันที่มีการเบิกจ่าย 
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   (2) คัดแยกเอกสารแตล่ะประเภท ตามการรบัเงิน –การจา่ยเงิน เอกสารทัว่ไป 
 ผู้ปฏิบัติงาน คัดแยกเอกสารแต่ละประเภท ตามการรับเงิน การจ่ายเงิน 
เอกสารทั่วไป ตามรายงานสรุปการรับเงินประจ าวัน ทะเบียนคุมเบิก ทะเบียนคุมจ่าย และเอกสารอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดท าบัญชีบันทึกรายการ ด้านรับ ด้าน
จ่าย ด้านทั่วไป ในระบบบัญชี 3 มิต ิ(ตามภาพที่ 3-2 ถึง ภาพที่ 3-4) 
   (3) ตรวจสอบประเภทเอกสารและจ านวนเงิน 
   ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบประเภทเอกสารและจ านวนเงินเมื่อคัดแยกเอกสาร
แต่ละประเภทแล้ว ต้องตรวจสอบความถูกต้อง ตามประเภทเอกสารและจ านวนเงิน หากเอกสาร  
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้รีบด าเนินการแก้ไขผิดพลาดโดยเร็ว 
   (4) ตรวจสอบประเภทเอกสารและจ านวนเงินจัดท าบัญชี บันทึกรายการ 
ด้านรับ ด้านจ่าย ด้านทั่วไป ในระบบบัญชี 3 มิติ 
   ผู้ปฏิบัติงาน จัดท าบัญชีบันทึกรายการในระบบบัญชี 3 มิติ ดังนี ้

1) บันทึกบัญชีด้านรับ เช่น บันทึกรายได้จากงบประมาณ/บันทึก
รายได้จากเงินบ ารุงการศึกษา/บันทึกรายได้อื่น ๆ/บันทึกน าเงินสดฝากธนาคาร/บันทึกการโอนเงิน
ผ่านธนาคาร เป็นต้น 

 
ภาพที่ 3-5 แสดงตัวอย่างระบบบัญชี 3 มิติ 
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ภาพที่ 3-6 แสดงการบันทึกบัญชีด้านรับ (เงินบ ารุงการศึกษา รายได้อื่น ๆ) 

 

 
ภาพที่ 3-7 แสดงใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ (เงินบ ารุงการศึกษา รายได้อื่น ๆ) 
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ภาพที่ 3-8 แสดงการบันทึกบัญชีด้านรับ (บันทึกการน าเงินสดฝากธนาคาร) 

 

 
ภาพที่ 3-9 แสดงใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ (บันทึกการน าเงินสดฝากธนาคาร) 
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      2) บันทึกบัญชีด้านจ่าย เช่น บันทึกรายจ่ายให้เจ้าหนี้การค้า/
บันทึกรายจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ/บันทึกรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค/บันทึกรายจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ/
บันทึกรายจ่ายค่าประกันของเสียหาย เป็นต้น 

 
ภาพที่ 3-10 แสดงการบันทึกบัญชีด้านจ่าย (บันทึกรายการจากทะเบียนคุมเบิก) 

 

 
ภาพที่ 3-11 แสดงรายการใบส าคัญการลงบัญชีดา้นจ่าย (บันทึกรายการจากทะเบียนคุมเบิก) 
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ภาพที่ 3-12 แสดงการบันทึกบัญชีด้านจ่าย (บันทึกรายการจากทะเบียนคุมจ่าย) 

 

 
ภาพที่ 3-13 แสดงรายการใบส าคัญการลงบัญชีดา้นจ่าย (บันทึกรายการจากทะเบียนคุมจ่าย) 
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         3) บันทึกบัญชีด้านทั่วไป เช่น บันทึกรายปรับปรุงรายการ เช่น 
ปรับปรุงรายการจากรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าวัสดุ หรือรายการปรับปรุงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เป็นต้น (ตามแนวปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางก าหนด) 

 
ภาพที่ 3-14 แสดงการบันทึกบัญชีด้านทั่วไป (ตามเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) 

 

 
ภาพที่ 3-15 แสดงรายการใบส าคัญการลงบัญชีด้านทั่วไป (ตามเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) 
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   (5) จัดท ารายงานงบทดลอง (เฉพาะเงินนอก งปม.) ตามแบบ บช.11 
บันทึกรายการในระบบ GFMIS 
   ผู้ปฏิบัติงาน น าข้อมูลรายงานงบทดลอง (เฉพาะเงินนอก งปม.) จัดท า
ตามแบบ บช.11 ในระบบ GFMIS (www.webonlineintra.gfmis.go.th) 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่กค 0423.3/ว356 14 ตุลาคม 2552) 
   1) จัดท ารายงานงบทดลอง (เฉพาะเงินนอก งปม.) ตามแบบ บช.11 
ในรูปแบบไฟล์เอกเซล (Excel) 

 
ภาพที่ 3-16 แสดงรายงานงบทดลอง (เฉพาะเงินนอก งปม.) ตามแบบ บช.11 

 
  ผู้ปฏิบัติ จัดท ารายงานงบทดลอง (เฉพาะเงินนอก งปม.) ตามแบบ บช.11 ใน
รูปแบบไฟล์เอกเซล (Excel) เพื่อเตรียมบันทึกรายการในระบบ GFMIS 
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   2) น ารายงานงบทดลอง (เฉพาะเงินนอก งปม.) ตามแบบ บช.11 
บันทึกรายการในระบบ GFMIS (อ้างอิง https://webonlineintra.gfmis.go.th) 

 
ภาพที่ 3-17 แสดงระบบ GFMIS (อ้างอิง https://webonlineintra.gfmis.go.th) 
 

 ผู้ปฏิบัติงาน เวปไซค์กรมบัญชีกลาง https://webonlineintra.gfmis.go.th) (ตามหมายเลข 1) 
เข้าระบบ GFMIS Web Online กรอกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนดให้ (ตามหมายเลข 2) 
 

 
ภาพที่ 3-18 แสดงการน าเข้าข้อมูล บช.11 งบทดลอง เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ 
 

ผู้ปฏิบัติงาน เลือกที่รายการการน าเข้าข้อมูล บช.11 งบทดลอง เงินนอกงบประมาณ
ของส่วนราชการ (ตามหมายเลข 3) 

1
 

2
 

3
 

https://webonlineintra.gfmis.go.th/
https://webonlineintra.gfmis.go.th/
https://webonlineintra.gfmis.go.th/
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ภาพที่ 3-19 แสดงการน าเข้าข้อมูล บช.11 งบทดลอง เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ โดยการ

แนบไฟล์เอกเซล (Excel) 

ผู้ปฏิบัติงาน เลือกที่รายการการแนบไฟล์ (ตามหมายเลข 4) เลือกชุดข้อมูลที่ผู้ 
ปฏิบัติงานบันทึกไว้ (Desktop,Drive D, Drive C) เลือกไฟล์ข้อมูลที่ต้องการบันทึก (ตามหมายเลข 5) 
เลือกเปิด (Open) (ตามหมายเลข 6) 
 

 
ภาพที่ 3-20 แสดงการบันทึกรายงานงบทดลอง (เฉพาะเงินนอก งปม.) ตามแบบ บช.11 ในระบบ GFMIS 
 
ผู้ปฏิบัติงาน เลือกที่รายการจ าลองการบันทึก (ตามหมายเลข 7) ระบบจะแสดงผลการ

บันทึกรหัสข้อความ (ส าเร็จ รหัส ค าอธิบาย: ผลสอบเอกสาร) (ตามหมายเลข 8) หรือกรณีระบบแสดงผล
การบันทึกรหัสข้อความ (ไม่ส าเร็จ รหัส ค าอธิบาย: ผลสอบเอกสาร) ให้ผู้ปฏิบัติด าเนินการตรวจสอบ 
แก้ไข และบันทึกอีกครั้ง เมื่อระบบแสดงผลการบันทึกรหัสข้อความ (ส าเร็จ) เรียบร้อยแล้ว ให้บันทึก
ข้อมูล (ตามหมายเลข 9) และเลือกพิมพ์รายงานตามที่ระบบแสดง เป็นอันเสร็จสิ้นการบันทึกข้อมูล 
 
 

4
 

5
 6

 

9
 

8
 

7
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ภาพที่ 3-21 แสดงการเข้าใช้งานระบบ GFMIS จากเครื่อง Terminal 

 

 ผู้ปฏิบัติงาน คลิกที่โปรแกรม Sap Logon เพื่อเข้าใช้งานระบบระบบ GFMIS จากเครื่อง 
Terminal (ตามหมายเลข 10) เลือกเข้าสู่ระบบ กรอกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านทางที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
(ตามหมายเลข 11) เลือกส่วนเพิ่มเติม รายงานประจ าเดือน และค าสั่ง ZGL_MONTH_CC รายงาน 
งบทดลองรายเดือน รหัสหน่วยงาน (ตามหมายเลข 12)  

 

 
ภาพที่ 3-22 แสดงการกรองข้อมูลรายงานงบทดลองรายเดือนงานระบบ GFMIS จากเครื่อง Terminal 
 

 ผู้ปฏิบัติงานกรอกข้อมูล ดังนี้ แยกประเภท กรอกข้อมูล คือ ZA (ตามหมายเลข 13)   
  - ปี หมายถึง ปีงบประมาณ กรอกข้อมูล 2021 (ตามหมายเลข 14) 
  - รหัสหน่วยงาน หมายถึง รหัสหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ตามหมายเลข 15) 
  - รหัสจังหวัด หมายถึง รหัสจังหวัดของหน่วยเบิกจ่าย (ตามหมายเลข 16) 
  - งวด หมายถึง งวดเดือนที่ต้องการเรยีกรายงาน เช่น เดือนสิงหาคม (ตามหมายเลข 17) 
  - เลือกแสดงผลรายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน (ตามหมายเลข 17) 

10 
11 

12 

13 = “ZA” 
14 = “2021” 

15 =“D039” 

16 =“7600” 

17 =“11 ถึง 11” 

11 11 

18 =“แสดงผล” 
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ภาพที่ 3-23 แสดงรายงานงบทดลองรายเดือนงานระบบ GFMIS จากเครื่อง Terminal และบันทึก

ข้อมูลเป็นไฟล์เอกเซล (Excel) 

 
 ผู้ปฏิบัติงาน จะเห็นข้อมูลแสดงรายงานงบทดลองรายเดือนงานระบบ GFMIS จากเครื่อง 
Terminal (ตามหมายเลข 19) และบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์เอกเซล (Excel) ได้ (ตามหมายเลข 20) เพื่อน าไป
จัดทงบทดลอง และรายงานการเงินประเภทต่าง ๆ ได้ 
 
   (6) จัดท างบทดลอง และรายงานการเงินประเภทต่าง ๆ 
   ผู้ปฏิบัติงานจัดท างบทดลองประจ าเดือน และรายงานการเงินประเภท
ต่าง ๆ ดังนี้ 
         1) งบทดลองประจ าเดือน (จากระบบ GFMIS) 
      2) รายงานทางการเงิน (ระบบ 3 มิติ) ดังนี ้
               - รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือรายเดือน  

           - งบแสดงฐานะการเงิน  
           - งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน  
           - รายงานงบทดลอง  
           - รายงานเงินฝากธนาคารคงเหลือ  
           - รายงานเงินลงทุนทั่วไประยะยาว 
           - รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ/ากธนาคารพาณิชย ์
           - รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณระยะยาว 
           - รายงานเงินมัดจ าประกันสัญญา 
          - รับฝากและเงินประกัน 
      

19 

20 
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   (7) เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติลงนาม 
   ผู้ปฏิบัติงานจัดท าบันทึกข้อความ หนังสือราชการ เสนอขออนุมัติลงนาม
ในงบทดลองและรายงานการเงินประเภทต่าง ๆ กรณีตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการเงินหาก
พบข้อผิดพลาดให้รีบด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้องโดยเร็ว และเสนอขออนุมัติลงนามต่อไป 
   (8) น าส่งรายงานการเงิน ให้ สตง. หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ภายในวัน 15 ของเดือนถัดไป 
   ผู้ปฏิบัติงานน าส่งรายงานการเงิน ให้ สตง. หัวหน้าส่วนราชการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในวัน 15 ของเดือนถัดไป เช่น ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี 
(ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด) หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายบริหาร หน่วยตรวจภายใน กองนโยบายและ
แผน เป็นต้น 
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ไมถ่กูตอ้ง ถกูตอ้ง 

 3.2.2 ขั้นตอนการจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน ประจ าปี (Flow Chart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-24 ขัน้ตอนการจดัท าบญัชแีละรายงานการเงนิ ประจ าป ี(Flow Chart) 

 
 
 
 
 

รวมรวมข้อมูลบัญชี 
ในรูปแบบงบทดลอง ประจ าปี 

จัดท ารายการปรับปรุงบัญช ี
ตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basic) 

 ตามการรับเงิน –การจ่ายเงิน เอกสารทั่วไป 

ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
รายงานการเงิน 

ตรวจสอบ 
 และแก้ไขข้อผิดพลาด 

เสนอผู้มีอ านาจ 
อนุมัติลงนาม 

น าส่งรายงานการเงิน ให้ สตง.,กรมบัญชีกลาง 
 หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ภายในวัน 90 วันนับจากส้ินปีงบประมาณ 
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

พ.ศ. 2561 ก าหนด 

น าข้อมูลปรับปรุงบญัชีมาบันทึกใบส าคัญการลงบัญชี 
ทุกประเภทในระบบ GFMIS (JV,JM,SQ) 

 ตามการรับเงิน –การจ่ายเงิน เอกสารทั่วไป 

จัดพิมพ์รายงานการเงินประจ าปี 
 จากระบบ GFMIS 

จัดท ารายงานการเงินประจ าปี 
ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
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ผังกระบวนงาน รายละเอยีด เครื่องมือในการปฎิบตัิงาน 
 
 
 
 

1. รวบรวมขอ้มลูบญัชีในรปูแบบงบทดลอง ประจ าป ี
     - รลบรลมข้อมูีรางบรญชแงบร ีองประวนาปี นงระบบบราคาร
หารบงางหารกีรงแากรรฐภบบอาบี็หรรองาหเน  (ระบบ  GFMIS) ภีะ 
ตามคมล เางรรรนัน คงแ้เาง รรง ราัไ ้ ก่านช้ว่าั บป็งต้ง บนืงอนค้
ข้อมูีมแกลามถูหต้อง กรบถ้ลง บป็งปัววรบรง 

 2. จัดท ารายการปรับปรงุบัญชตีามเกณฑ์คงคา้ง (Accrual Basic) 
     - วร รนาปรรบปรรงราัหารบรญชแ ณ ลรงเา้งปีงบประมาณ โ ั
หารตรลวเอบข้อมูีภีะราังาง คาหข้อมูีบรญชแผา  รีภีะ
ราังางข้อมูีบรญชแรแงต้องไม่มแัอ กงก้าง หรณแนบข้อผา นีา   
นค้ นาบงางหารปรรบปรรงภห้ไขข้อผา นีา นค้กรบถ้ลง ถูหต้อง ภีะ
ปรรบปรรงบรญชแตามบหณฑนกงก้าง ไ ้ภห่ ราัไ ้ก้างรรบ ราัไ ้รรบ
ี่ลงคง้า ราัไ ้ภผ่ง างรองนาเ่งกีรง ลรเ รกงกีรง /ก่าลรเ ร 
ก่านช้ว่าัก้างว่าั ก่านช้ว่าัว่าัี่ลงคง้า ก่าบเืงอมรากา /ก่าตร 
วนาคง่าัก่าบผืงอคงแ้เงเรัวะเูญ บป็งต้ง 

 
 
 
 
 
 

3. น าขอ้มลูปรบัปรงุบัญชมีาบนัทกึใบส าคญัการลงบญัชี 
ทุกประเภทในระบบ GFMIS (JV,JM,SQ) 
     - น าข้อมูลปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ได้แก่ รายได้ค้าง
รับ รายได้รับล่วงหน้า ราัไ ้ภผ่ง างรองนาเ่งกีรง ลรเ รกงกีรง/ 
ก่าลรเ ร ก่านช้ว่าัก้างว่าั ก่านช้วา่ัจ่ายล่วงหน้า ค่าเสื่อมราคา/
ค่าตัดจ าหน่ายค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มาบันทึกใบส าคัญการ
ลงบัญชีทุกประเภทในระบบ GFMIS ตามค าสั่งทีก่รมบัญชีกลาง
ก าหนด 

 
 
 
 
 

4. จัดพิมพ์รายงานการเงินประจ าปี จากระบบ GFMIS 
    จัดพิมพ์รายงานการเงินประจ าปี จากระบบ GFMIS ดังนี้ 

        - งบทดลองประจ าป ี 
        - งบแสดงฐานะการเงิน  
        - งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 
        - รายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 

5. ตรวจสอบความถกูต้องของรายงานการเงิน 
     - ตรลวเอบกลามถูหต้องของราังางหารบงาง ตามคมล 
เางรรรนัน คงแ้เาง รรง ราัไ ้ ก่านช้ว่าั บป็งต้ง บนืงอนค้ข้อมูีมแ
กลามถูหต้อง กรบถ้ลง บป็งปัววรบรง 
 
 
 

รวบรวมข้อมูลบัญชี 
ในรูปแบบงบทดลอง ประจ าปี 

จัดท ารายการปรับปรุงบัญช ี
ตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basic) 

 ตามการรับเงิน –การจ่ายเงิน เอกสารทั่วไป 

น าข้อมูลปรับปรุงบญัชีมาบันทึกใบส าคัญการลงบัญชี 
ทุกประเภทในระบบ GFMIS (JV,JM,SQ) 

 ตามการรับเงิน –การจ่ายเงิน เอกสารทั่วไป 

จัดพิมพ์ 
รายงานการเงินประจ าปี 

 จากระบบ GFMIS 

ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
รายงานการเงิน 
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ผังกระบวนงาน รายละเอยีด เครื่องมือในการปฎิบตัิงาน 
 
 
 

6. จัดท ารายงานการเงนิประจ าปี ตามที่กระทรวงการคลงัก าหนด 
    การจัดท ารายงานการเงิน ให้มีองค์ประกอบอย่างน้อยดังนี้  
    1) งบแสดงฐานะการเงินหรือรายงานที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่แสดง
ถึงฐานะการเงินของหน่วยงานรัฐ  
    2) งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินหรือรายงานที่มีชื่อเรียก
อย่างอื่นที่แสดงถึงผลการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ  
     3) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธ/ิส่วนทุนหรือรายงาน
ที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของส่วน
ทุนในระหว่างงวดที่จะท ารายงานการเงิน  
     4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 7. เสนอผู้มอี านาจอนมุัตลิงนาม 
     - จัดท าบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติลงนามในงบทดลอง
และรายงานการเงินประเภทต่าง ๆ 
     -  ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการเงินหากพบ
ข้อผิดพลาดให้รีบด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้องโดยเร็ว 
และเสนอขออนุมัติลงนาม ต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 

8. น าสง่รายงานการเงนิ ให้ สตง.,กรมบัญชกีลาง หัวหน้าส่วน
ราชการ และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ภายในวนั 90 วันนบัจากสิน้
ปงีบประมาณ ตามพระราชบัญญตัิวนิัยการเงนิการคลงัของรัฐ 
พ.ศ. 2561 มาตรา 70 
 

 

 
 3.2.2.1 รายละเอียดขั้นตอนขั้นตอนการจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน ประจ าปี มีดังนี้ 

(1) รวบรวมข้อมลูบญัชใีนรปูแบบงบทดลอง ประจ าปี 
      ผู้ปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลทางบัญชีงบทดลองประจ าปี ในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) ตามหมวดสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ 
ค่าใช้จ่าย เป็นต้น เพื่อให้ข้อมูล มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โดยใช้วิธีการเดียวกับ ภาพที่ 3-21  
เพียงเปลี่ยนงวด หมายถึง งวดเดือนที่ต้องการเรียกรายงานเป็นปีงบประมาณ ให้ใช้เริ่มตั้งแต่งวด 1 ถึง 
งวดสุดท้าย งวด 16 (ตามหมายเลข 17) และภาพที่ 3-22 (หมายเลข 19-20) เช่นเดิม เพื่อได้มาซึ่งข้อมูล
ทางบัญชีงบทดลองประจ าปีงบประมาณ  
 

จัดท ารายงานการเงินประจ าปี 
ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

เสนอผู้มีอ านาจ 
อนุมัติลงนาม 

น าส่งรายงานการเงิน ให้ สตง.,กรมบัญชีกลาง 
 หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ภายในวัน 90 วันนับจากส้ินปีงบประมาณ 
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

พ.ศ. 2561 ก าหนด 
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(2) จัดท ารายการปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basic) 
    ผู้ปฏิบัติงานจัดท าปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ โดย
การตรวจสอบข้อมูลและรายงาน หากข้อมูลบัญชีผิดดุลและรายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง 
กรณีพบข้อผิดพลาด  ให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดให้ครบถ้วน ถูกต้อง และปรับปรุงบัญชี
ตามเกณฑ์คงค้าง ได้แก่ รายได้ค้างรับ รายได้รับล่วงหน้า รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง วัสดุคงคลัง  /ค่า
วัสดุ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  ค่าเสื่อมราคา  /ค่าตัดจ าหน่ายค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

เป็นต้น (อ้างอิง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว281 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555) 
(3) น าข้อมลูปรบัปรุงบัญชีมาบันทึกใบส าคัญการลงบัญชีทุกประเภท ในระบบ 

GFMIS (JV,JM,SQ) 
   ผู้ปฏิบัติงานน าข้อมูลปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ได้แก่ รายได้ค้าง

รับ รายได้รับล่วงหน้า รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง วัสดุคงคลัง / ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าใช้จ่าย
จ่ายล่วงหน้า ค่าเสื่อมราคา  /ค่าตัดจ าหน่ายค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  มาบันทึกใบส าคัญการลงบัญชี ทุก
ประเภทในระบบ GFMIS ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (อ้างอิง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว36 
ลงวันที่  3 กุมภาพันธ ์2563) 
   (4) จดัพมิพร์ายงานการเงินประจ าปี จากระบบ GFMIS 

   ผู้ปฏิบัติงานจัดพิมพ์รายงานการเงินประจ าปี จากระบบ GFMIS เช่น 
งบทดลองประจ าปี งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน รายงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง (อ้างอิง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว134 ลงวันที่  31 มีนาคม 2558) 

(5) ตรวจสอบความถกูต้องของรายงานการเงิน 
 ผู้ปฎิบิตงานตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการเงิน ตามหมวด

สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย เป็นต้น เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  
ตามข้อมูลดังกล่าวที่ได้มา (ตามข้อ (4) 

(6) จดัท ารายงานการเงนิประจ าปี ตามทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 
       ผู้จัดท าการจัดท ารายงานการเงิน ให้มีองค์ประกอบอย่างน้อย ดังนี ้ 
   1) งบแสดงฐานะการเงินหรือรายงานที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่แสดงถึงฐานะ
การเงินของหน่วยงานรัฐ 
   2) งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินหรือรายงานที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น
ที่แสดงถึงผลการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ 
   3) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนหรือรายงานที่มีชื่อ
เรียกอย่างอื่นที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของส่วนทุนในระหว่างงวดที่จะท ารายงานการเงิน 
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      4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานการเงินประจ าปี ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
(อ้างอิงหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ว15 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563) และรูปแบบการ
น าเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐที่กรมบัญชีกลางก าหนด (อ้างอิงหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ที่ กค 0410.2/ว479 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563) 

 
ภาพที่ 3-25 แสดงรูปแบบรายงานการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน (1) 
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ภาพที่ 3-26 แสดงรูปแบบรายงานการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน (2) 
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ภาพที่ 3-27 แสดงรูปแบบรายงานการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน (3) 
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ภาพที่ 3-28 แสดงรูปแบบรายงานการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 
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ภาพที่ 3-29 แสดงรูปแบบรายงานการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
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(7) เสนอผูม้ีอ านาจอนมุัติลงนาม 
   ผู้ปฏิบัติงาน จัดท าบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติลงนามในงบทดลอง
และรายงานการเงินประเภทต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานการเงิน และรูปแบบการ
น าเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐที่กรมบัญชีกลางก าหนด พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายงานการเงินหากพบข้อผิดพลาดให้รีบด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้องโดยเร็ว และเสนอ
ขออนมุัติลงนามต่อไป 

(8) น าส่งรายงานการเงิน 
ผู้ปฏิบัติงาน น ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ ที่จัดท าตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานการเงิน และรูปแบบการน าเสนอรายงานการเงินของหน่วยงาน
ของรัฐพร้อมหัวหน้าส่วนราชการลงนามเรียบร้อยแล้วนั้น น าส่งให้ส านักตรวจเงินแผ่นดินประจ า
จังหวัด กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในวัน 90 วันนับจากสิ้น
ปีงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 70 
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3.3 เงื่อนไข/ขอ้สังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติ 
 3.3.1 บัญชีในระบบมือหรือระบบบัญชีส าเร็จรูปและระบบ GFMIS มียอดคงเหลือไมตรงกนั 
 3.3.2 หน่วยงานไมไดสงรายงานการเงินประจ าเดือนที่เรียกจากระบบ GFMIS สงใหกับส านัก
ตรวจเงินแผ่นดิน 
 3.3.3 หน่วยงานไมไดจัดท ารายงานการใชสถานะการจายเงินงบประมาณและไมไดเรียก
รายงานเงินสดคงเหลือ ประจ าวัน ณ วันสิ้นเดือนที่เรียกข้อมูลจากระบบ GFMIS มาตรวจสอบ
เปรียบเทียบกับรายงานการเงินคงเหลือประจ าวัน 
 3.3.4 จัดท าบัญชีไมถูกตอง ไมครบถวน ไมเปนปจจุบัน เชน ไมไดตัดยอดทรัพยสินหรือตัด
ยอดไว ไมถูกตอง ไมไดบันทึกบัญชีจากหลักฐานการรับและหลักฐานการจาย บันทึกบัญชีสูงต่ าเกินไป 
เป็นตน ท าใหไม่สามารถท ารายงานการเงินได หรือรายงานที่จัดท าไวไมถูกตอง ไมสามารถใชเป็นประ
โยชนในการบริหารงานการเงินได 
 3.3.5 ไมไดจัดท าทะเบียนคุมใบส าคัญคางจาย ทะเบียนคุมการรับและการน าสงเงินรายได
แผ่นดิน ท าใหไม่สามารถสอบทานขอมูลที่บันทึกในระบบ GFMIS วาบันทึกไดถูกตองและตรงกบ
หลักฐานที่มีอยูหรือไม่และท าใหผบูริหารของหนวยงานไมมีขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
 3.3.6 บัญชมีียอดคงเหลือดุลผิดปกติหรือไมถูกตอง 
 3.3.7 มูลคาสินทรัพยในระบบ GFMIS ไมตรงกับมูลคาในระบบทะเบียนทรัพยสินยอด
คงเหลือบางบัญชีปรากฏยอดดุลผิดปกต ิ
 3.3.8 ไมบันทึกปรับปรุงรายการคาเสื่อมราคาทรัพยสิน ไมระบุรายละเอียดเขาระบบ GFMIS 
 3.3.9 จ าหนายครุภณฑออกจากทะเบียนแลว แตยังไมไดตัดจ าหนายในระบบ GFMIS 
 3.3.10 ไมมีการจัดท าบัญชีทะเบียนตาง ๆ ตามหลักเกณฑคงคางดวยมือหรือจัดท าไมเปน 
ปัจจุบัน 
 3.3.11 ณ สิ้นปงบประมาณไมปรับปรุงบัญชีที่ตองปรับปรุง เชน บัญชีวสดุคงคลัง ตัดรายได
รอการรับรู้ เปนตน 
 3.3.12 ครุภัณฑที่ไดรับจัดสรรเงินประจ างวด ด าเนินการท าเรียบรอยแลวไม่แจงสวนกลาง
เพือ่ลางบัญชพัีกครุภัณฑ 
  สรุปได้ว่า การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ละเอียดอ่อนและต้องปฏิบัติที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลาที่ก าหนด ภายใต้ กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของหน่วยงานต้นสังกัด ของทางราชการที่ก าหนดไว้ หากการปฏิบัติงานดังกล่าวไม่เป็นไป
ตามกฎหมายที่ก าหนด จะก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ทางราชการเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานการ
จัดท าบัญชีและรายงานการเงินต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะ จึงจะช่วยให้ภารกิจของ
หน่วยงาน มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
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3.4 แนวคิด/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 3.4.1 แนวคิด หลกัการ และนโยบายบัญชีภาครฐั 
 3.4.1.1 แนวคดิผังบัญชมีาตรฐานส าหรับหนว่ยงานภาครฐั Version 2560 
 สาระส าคัญของการปรับปรุงผังบัญชีมาตรฐานส าหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 
2560 กรมบัญชีกลางได้จัดท าผังบัญชีมาตรฐานส าหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2560 โดยได้
ปรับปรุงแก้ไขจากผังบัญชีมาตรฐานส าหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2551 ในหลายประเด็น เพื่อให้
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการใช้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ และสภาพแวดล้อมในการ
ด าเนินงานของภาครัฐที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งมีผลต่อขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และ
เพื่อให้การรายงานข้อมูลบัญชีในงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่
ก าหนดขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการในการใช้งานในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านมา 
และเป็นที่แน่นอนว่าสภาพแวดล้อมของการด า เนินงานในภาครัฐจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งจะท าให้ขอบเขตและรูปแบบการด าเนินงานรวมทั้งขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ต้องมี
การพัฒนาเพื่อให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมของการด าเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไป และมีผลต่อความ
ต้องการข้อมูลเพื่อการรายงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การที่ผังบัญชีมาตรฐานเป็นเครื่องมือที่ส า คัญ
ประการหนึ่งในการจัดเก็บข้อมูลย่อมท าให้ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์
ความต้องการใช้ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนในอนาคตเป็นระยะเมื่อมีความ
จ าเป็น เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในระบบ GFMIS  
 3.4.1.2 มาตรฐานการบัญชีภาครฐัและนโยบายการบญัชีภาครฐั พ.ศ. 2561 
   1) หลักการและนโยบายการบญัชีภาครัฐฉบับนี ้ก าหนดขึน้โดยมีวัตถุประสงค ์ดังนี ้
   (1) เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการก าหนดระบบบัญชี และ
จัดท ารายงานการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปตามเกณฑ์คงค้างได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นไปใน
กรอบมาตรฐานเดียวกันเพื่อประโยซนในการจัดท ารายงานการเงินรวมภาครัฐ 
   (2) เป็นแนวทางส าหรับผู้ตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบรายงานการเงิน
ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อแสดงความเห็นว่าไค้จัดท าขึ้นภายใต้กรอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชี ภาครัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด 
   (3) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รายงานการเงินสามารถเช้าใจความหมายของข้อมูลที่
แสดงในรายงานการเงิน ซึ่งจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่
กระทรวงการคลัง ก าหนด และสามารถน ารายงานการเงินมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันได้ 
   2) รายงานการเงิน 
    (1) หน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานของรัฐบาล จะต้อง
จัดท ารายงานการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป 
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   (2) รายงานการเงินที่จัดท าขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของหน่วยงานของรัฐ 
จะต้องเป็นรายงานการเงินที่รวมเงินทุกประเภท และหากมีหน่วยงานภายใต้การควบคุม ต้องจัดท า
รายงานการเงินรวมที่รวมหน่วยงานย่อยทุกแห่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานของรัฐนั้น ตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
   (3) ในการพิจารณาว่าหน่วยงานย่อยอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงาน
ของรัฐ ให้ใช้หลักของการควบคุมเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา การควบคุม หมายถึง อ านาจในการ
ควบคุมหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับนโยบายด้าน การเงินและการด าเนินงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จาก
การด าเนินงานของหน่วยงานนั้น การควบคุมนี้ ไม่จ าเป็นต้องเช้าไปรับผิดชอบตัดสินใจในการ
ด าเนินงานประจ าวันของหน่วยงานที่ถูกควบคุม แต่เป็น การเช้าไปมีบทบาทส าคัญในการก าหนด
วัตถุประสงค์และนโยบายการด าเนินงานโดยรวมของหน่วยงานที่ถูกควบคุม 
   (4) รายงานการเงินของหน่วยงานระดับกรม จะต้องแสดงภาพรวมของ
หน่วยงานส่วนกลางหน่วยงานส่วนภูมิภาค และหน่วยงานย่อยภายใต้สังกัด รวมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับ
เงินนอกงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็น เงินนอกงบประมาณที่กฎหมายอนุญาตให้น าไปใช้จ่ายได้ โดยไม่ต้อง
น าส่งคลัง เงินทุนหมุนเวียน หรือ กองทุนเงินนอกงบประมาณที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงาน ทั้งนี้
เพื่อให้รายงานการเงินแสดงรายการที่ครอบคลุมทรัพยากรทั้งหมดที่หน่วยงานใช้ไปเพื่อก่อให้เกิด
ผลผลิตตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
   3) ลักษณะเซิงคุณภาพของรายงานการเงิน 
    ลักษณะเซิงคุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติที่ท าให้ข้อมูลในรายงานการเงินมี
ประโยชน์ต่อผู้ใช้รายงานการเงิน ซึ่งประกอบด้วย ความเช้าใจได้ ความเกี่ยวช้องกับการตัดสินใจ 
ความเช่ือถือได้ และ การเปรียบเทียบกันได ้
   4) ความเข้าใจได ้
    ข้อมูลในรายงานการเงินต้องสามารถเข้าใจได้ในทันทีที่ผู้ใช้รายงานการเงิน
ใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลที่ซับซ้อนแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเซิงเศรษฐกิจก็ไม่ควรละเว้นที่จะแสดง
ในรายงานการเงิน จึงต้อง มีข้อสมมติว่าผูใข้รายงานการเงินมีความรู้ตามควรเกี่ยวกับกิจกรรมเซิง
เศรษฐกิจและการบัญชี 
   5) ความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ 
    ข้อมูลที่มีประโยชน์ต้องเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ใข้รายงานการเงิน 
ข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับ การตัดสินใจได้เมื่อข้อมูลนั้นช่วยให้ผู้! ,ข้รายงานการเงินสามารถประเมิน
เหตุการณ์ในอดีต ปีจจุบัน และ อนาคต รวมทั้งช่วยยืนยันหรือชี้ข้อผิดพลาดของผลการประเมินที่ผ่าน
มาของผู้ใข้รายงานการเงินได้ ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของข้อมูล ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล
และความมีสาระส าคัญของ ข้อมูลนั้น 
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   6) ความเช่ือถือได้ 
     (1) ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต้องเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ ซึ่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
จะต้องเป็นข้อมูลที่ไม่มีความผิดพลาดที่มีนัยส าคัญ และต้องเป็นข้อมูลที่เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม ซึ่ง
หมายถึง ข้อมูลที่ไม่มีความ ล าเอียง และสามารถก าหนดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ 
     (2) การแสดงรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีจะต้องแสดงเนื้อหาและความ
เป็นจริงเซิงเศรษฐกิจ มิใช่ตามรูปแบบทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว เนื้อหาของรายการหรือเหตุการณ์
ทางบัญชีอาจไม่ตรงกับรูปแบบ ทางกฎหมายหรือรูปแบบที่ท าช้ีนก็ได้ 
    (3) ข้อมูลที่มีความเป็นกลางจะท าให้รายงานการเงินมีความน่าเชื่อถือ 
รายงานการเงินจะขาดความเป็นกลางเมื่อหน่วยงานเสนอรายงานให้ข้อมูลที่มีผลท าให้ผู้ใช้รายงาน
การเงินเบี่ยงเบนการตัดสินใจไปตามความต้องการของหน่วยงานนั้น 
     (4) ในการจัดท ารายงานการเงิน หน่วยงานจะต้องใช้ความระมัดระวังใน
เรื่องความไม่แน่นอนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการเก็บหนี้ การ
ประมาณอายุการใช้งานของ สินทรัพย์ถาวร เป็นต้น หน่วยงานอาจแสดงความไม่แน่นอนดังกล่าวโดย
การเปิดเผยถึงลักษณะ ผลกระทบ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการภายใต้ความไม่แน่นอน
เพื่อมิให้สินทรัพย์หรือ รายได้แสดงจ านวนสูงเกินไป และมิให้หนี้สินหรือค่าใช้จ่ายแสดงจ านวนต ่า
เกินไป 
    (5) ข้อมูลในรายงานการเงินที่เชื่อถือได้ต้องมีความครบถ้วนภายใต้ข้อจ ากัด
ของความมีสาระส าคัญและต้นทุนในการจัดท า การไม่แสดงรายการบางรายการอาจท าให้ข้อมูลมี
ความผิดพลาดหรือจะท าให้ผู้!ข้ รายงานการเงินเข้าใจผิด 
   7) การเปรียบเทียบกันได ้
    ผู้ใช้รายงานการเงินจะต้องสามารถเปรียบเทียบรายงานการเงินของ
หน่วยงานในรอบระยะเวลาต่างกันเพื่อคาดคะเนแนวโน้มของฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานนั้น และยังต้องสามารถ เปรียบเทียบรายงานการเงินระหว่างหน่วยงานเพื่อประเมินฐานะ
การเงิน ผลการด าเนินงาน และการ เปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน ดังนั้น การวัดมูลค่าและการแสดงผล
กระทบทางการเงินของรายการและ เหตุการณ์ทางบัญชีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จึงจ าเป็นต้องปฏิบัติ
อย่างสม ่าเสมอไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติ ภายในหน่วยงานเดียวกันแต่ต่างรอบระยะเวลา หรือเป็นการ
ปฏิบัติของหน่วยงานแต่ละแห่งก็ตาม 
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 3.4.2 งานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
  3.4.2.1 งานวจิยัในประเทศ 
  วราภรณ์ ฉ่ าใย (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพรายงานการเงินจากระบบบริหาร
การเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การวิจัย
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและงานการเงินจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาพรวม และแยก
ผู้ปฏิบัติงานระบบ (GFMIS) และผู้ใช้แรงงานการเงินตามแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับลักษณะคุณภาพของ
งบการเงินของหน่วยงานภาครัฐใน 4 ด้าน ได้แก่ ความเข้าใจได้ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 
ความน่าเชื่อถือ และการเปรียบเทียบกันได้และการเปรียบเทียบความแตกต่างระดับการศึกษา
ต าแหน่งงานประสบการณ์ท างาน และระบบงานที่ใช้กลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด จ านวน 80 คน 
ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าแจกแจงความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่าผู้ปฏิบัติงานระบบ (GFMIS) และผู้ใช้
รายงานการเงินของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาโท 
มีต าแหน่งเป็นนักวิชาการ มีประสบการณ์ท างานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และระบบที่ใช้งาน คือ
ระบบปฏิบัติการมีประสิทธิภาพแรงงานการเงินในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก ด้านความเกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจมีค่าเฉลี่ยมากสุด ด้านความเชื่อถือได้ ด้านความเข้าใจได้ และด้านการเปรียบเทียบกันได้
ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง ๆ พบว่า ผู้ปฏิบัติงานในระบบ gfmis ที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน และผู้ใช้งานงานการเงินที่มีต าแหน่งต่างกัน มีประสิทธิภาพในการรายงานการเงิน
จารระบบ (GFMIS) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ที่ระดับ 0.05 ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาควรส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานด้านระบบ (GFMIS) ให้มีความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถจัดท า
รายงานการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นส่วนใช้การงานการเงินควรมีการเพิ่มความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องบัญชีและระบบ (GFMIS) มากขึ้น 
 วาสนา จันทกล (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ผลกระทบการปฏิบัติงานด้านการบันทึกบัญชี
ที่ดีที่มีต่อความถูกต้องของรายงานทางการเงินของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย พบว่า ผู้บริหาร
ฝ่ายการเงินและบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการ
บันทึกบัญชีที่ดีโดยรวมอยู่ในระดับดีมากด้านที่มากที่สุดได้แก่ด้านเกิดขึ้นจริงและในระดับมากได้แก่
ด้านความมีอยู่จริงด้านประสิทธิภาพและภาวะกุมภาพันธ์ด้านความครบถ้วนด้านการวัดมูลค่าและด้าน
การแสดงรายงานและการเปิดเผยข้อมูลมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบพบว่ามีความสัมพันธ์ 
และผลกระทบเชิงบวกกับความถูกต้องของรายงานทางการเงินผู้บริหารฝ่ายการเงินและบัญชีควรให้
ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานด้านการบันทึกบัญชีที่ดีด้านการจ าแนกรายการเป็นอันดับแรกรองลงมา
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เป็นด้านการวิเคราะห์และด้านการรายงานควรให้ความส าคัญด้านการบันทึกการสรุปรวบรวมและด้าน
แปลความเพื่อให้ผู้บริหารน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดท ารายงานการเงินและ
น าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนควบคุมในการประเมินความถูกต้องของรายงานทางการเงินส่งผลท า
ให้รายงานการเงินมีความถูกต้องและมีความน่าเช่ือถือได้ต่อไปในอนาคต 
 นุชนาฏ ผิวสะอาด (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการพัฒนาระบบบัญชีที่ดีที่มี
ต่อประสิทธิภาพรายงานทางการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมในประเทศไทย
พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมในประเทศไทยมีความคิด
เห็นเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพรายงานทางการเงินโดยรวมด้านความเข้าใจได้ด้านความเกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจด้านความเชื่อถือได้และด้านการเปรียบเทียบกันได้อยู่ในระดับมาก เนื่องจากการน าเสนอ
รายงานทางการเงินเป็นไปเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานทราบถึงแนวโน้มของฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาของกิจการรวมทั้งสามารถเปรียบเทียบข้อมูลด้านการเงินว่ามีการพัฒนาไปทิศทาง
ใดเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยสร้าง
ความเข้าใจระหว่างบุคคลหลายฝ่ายทั้งผู้จัดท าและผู้ใช้แรงงานทางการเงิน 
 
  3.4.2.2 งานวจิยัในต่างประเทศ 
 Brammer และ Pavelin (อ้างถึงใน วราภรณ์ ฉ่ าใย,2559 : 37) ได้ศึกษาเรื่อง การ
เปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสมัครใจโดยบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศอังกฤษ พบว่า การศึกษา
ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพในการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสมัครใจเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้
งบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ กิจการควรเปิดเผยข้อมูลที่มีลักษณะมีนัยส าคัญ หากไม่แสดง
ข้อมูลหรือการแสดงข้อมูลผิดพลาดมีผลกระทบต่อผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ความมี
นัยยะส าคัญขึ้นอยู่กับขนาดของรายการหรือขนาดของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นภายใต้สถานการณ์
เฉพาะ ซึ่งจะต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของข้อมูลขึ้นอยู่กับลักษณะ
ความมีนัยส าคัญของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่มีประโยชน์ต้องเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน ข้อมูล
ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได้ต่อเมื่อข้อมูลนั้นช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินจาก
เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต การศึกษาดังกล่าวใช้วิธีการศึกษาเชิงส ารวจโดยการเก็บข้อมูล
จากงบการเงินรายงานประจ าปีรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
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3.5 จรรยาบรรณ/คณุธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 3.5.1 จรรยาบรรณ 
 ผู้ปฏิบัติงานการจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน ประพฤติส่งที่ดีงามเพื่อรักษาและ
ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (อ้างอิง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
พ.ศ. 2552) สรุปสาระส าคัญ ดังนี ้ 
 3.5.1.1 จรรยาบรรณต่อตนเองและวิชาชีพ 
  1) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงประพฤติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  2) บุคลากรพึงยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  3) บุคลากรต้องมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
  4) บุคลากรพึงยึดประโยซน้ฃองหน่วยงานและประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตนและ ไม่มีประโยชน์ทับซ้อน  
  5) บุคลากรพึงยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
  6) บุคลากรพึงให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่
เลือกปฏิบัต ิ 
  7) บุคลากรพึงให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประซาซนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  8) บุคลากรพึงมุ่งผลลัมฤทธฃองงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 
  9) บุคลากรพึงยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
  10) บุคลากรพึงยึดมัน่ในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพขององค์กร 
 
 3.5.1.2 จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน และหน่วยงาน 
  1) บุคลากรต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่แสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ 
  2) บุคลากรพึงมีเจตคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้ง
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในการท างานเพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล และต้อง!เกฝนตนเองให้แตกฉานและแม่นย าช านาญ 
  3) บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคต ิ
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  4) บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ
รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประซาซน
เป็นส าคัญ 
  5) บุคลากรประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นประโยชน์ ต่อทางราชการอย่างเต็มที่ 
  6) บุคลากรพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า โดย ระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญณูซนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
  3.5.1.3 จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
  1) ผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน 
ขวัญก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับพึงความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการ และเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล 
  2) บุคลากรพึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วย
ความสุภาพมี น ้าใจไมตรีเอื้ออาทรและมนุษยสัมพันธ์อันด ี
  3) บุคลากรพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือกลุ่มงาน ของตน และส่วนรวมทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างานและแก้ปิญหา
ร่วมกัน รวมทั้งการ เสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดขอบด้วย 
  4) บุคลากรพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ขอบ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน้
ให้เกิดความ สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
  5) บุคลากรต้องละเว้นจากการน่าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน และต้องไม่
คัดลอกหรือลอก เลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือน่าผลงานทางวิชาการของผู้อื่น 
หรือจ้างวานหรือใช้ผู้อื่น ท าผลงานทางวิชาการ เพื่อน่าไปใช้ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งหรือการ
เลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น หรือการ ให้ได้รับเงินเดือนในระดบัสูงขึ้น หรือในการอ่ืนใด 
  6) บุคลากรพึงเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ยกย่อง ให้เกียรติใน
คักดศรืของ เพื่อนร่วมงาน การกลั่นแกล้ง การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดฃี่ ข่มเหง ผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
นักศึกษา หรือ ประซาซนอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 3.5.1.4 จรรยาบรรณต่อนักศึกษา และผู้รับบริการ 
   1) บุคลากรพึงให้บริการผู้มาติดต่องานอย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วย
ความเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม และใช้ภาษา ถ้อยค า ส านวนที่ซัดเจนสุภาพ เหมาะสม และ
เช้าใจง่าย ในการลื่อ ความหมายต่อนักศึกษาและผู้รับบริการที่มาตดิต่อราชการ 
   2) บุคลากรต้องไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก
นักศึกษาหรือ ผู้รับบริการเพ่ือกระท าการหรือไม่กระท าการใด 
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   3) บุคลากรต้องไม่สอนหรืออบรมนักศึกษา ผู้รับบริการ เพื่อให้กระท าการที่
รู้อยู่ว่าผิด กฎหมายหรือฝ่าแนศีลธรรมอันดืชองประซาซน 
   4) บุคลากรต้องไม่เปีดเผยความลับชองนักศึกษา หรือผู้รับบริการ ที่ได้มาจาก
การปฏิบัติ หน้าที่หรือจากความไว้วางใจ ทั้งนี้โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเลียหายแก่นักศึกษาหรือ
ผู้รับบริการ 
   5) บุคลากรต้องไม่ล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
นักศึกษาซึ่งมิใช่คู่สมรสชองตน 
 3.5.1.5 จรรยาบรรณต่อประชาชน และสังคม 
   1) บุคลากรพึงให้บริการต่อนักศึกษา ประซาซน ผู้รับบริการอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเพึอ มีนี้าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่อง
ใดไม่สามารถปฏิบัติ ได้หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ชองตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผล หรือแนะน่า
ให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือ บุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป 
   2) บุคลากรพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือชองบุคคลทั่วไป 
   3) บุคลากรพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติ
วิสัยที่วิญณูซน จะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มารับบริการหรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการนั้น หาก ได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่รับไว้มีมูลค่า
เกินปกติวิสัยก็ให้รายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อด าเนินการตามสมควรต่อไป 
   4) บุคลากรต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง บุคลากรต้องไม่เช้าไปเกี่ยวช้อง
กับการ ด าเนินการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธหรือชายเสียงในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอื่นที่มีลักษณะเป็นการ
ส่งเสริมการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งไม่ให้การส่งเสริมสนับสนุนหรือซักจูงให้ผู้อื่น
กระท าการในลักษณะเดียวกัน 
 3.5.2 คณุธรรม 
 ผู้ปฏิบัติงานการจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน ปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความ
โปรงใส (อ้างอิง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส 2560) 
เพื่อเปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและคานิยมของบุคลากรใหยึดถือ และปฏิบัติควบคู ไปกับ กฎ 
ระเบียบ และขอบังคับอื่น ๆ โดยมุงมั่นที่จะน าหนวยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส 
บริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อใหบรรลุเจตนารมณดังกลาว 
มีสาระส าคัญ ดังนี ้
 1) บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยมุงตอบสนองความตองการ
ของผรูับบริการดวยการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม 
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 2) ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด มีความรูความเขาใจ ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
 3) ด าเนินการจัดซื้อ จัดจาง สงเสริมการด าเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกขั้นตอน 
และเปดโอกาสใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน โดยเปดเผยขอมูลขาวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
 4) ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสารเบาะแสการทุจริต รองเรียนรอง
ทุกขผานศูนยรบัเรื่องรองเรียนของมหาวิทยาลัย 
 5) กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู ที่ทุจริตอยาง
จริงจัง 
 3.5.3 จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 ผู้ปฏิบัติงานการจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน รักษาจริยธรรมในการปฏิบัติงานต่อ
ผู้เรียน ผู้รับบริการ ประขาซน (อ้างอิงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภักเพชรบุรี ว่าด้วยประมวลจริยธรรม 
พ.ศ. 2564 ส่วนที่ 3 จริยธรรมของบุคลากร ข้อ 12) สรุปสาระส าคัญ ด้งนี้ 
 1) พึงให้บริการแก่ผู้เรียน ผู้รับบริการ และประซาซน ที่มาติดต่องานอย่างเต็มก าลัง 
ความสามารถ ด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ ใช้ภาษาถ้อยค า
ส านวน ในการสื่อความหมายที่ซัดเจน สุภาพอ่อนโยนเหมาะสม และเช้าใจง่ายเมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่
สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ต้องชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้
ติดต่อกับหน่วยงานหรือ บุคคลที่เกี่ยวช้องกับเรื่องนั้นๆต่อไป 
 2) พึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ซื่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญฌู
ชน จะพึงให้โดยเสน่ห์หาจากผู้เรียน ผู้รับบริการ ประชาชน หรือผู้ซื่งอาจได้รับประโยชน์จากการ
ปฏิบัติหน้าที่นั้น หากได้รับแล้ว และทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับไว้มีมูลค่า
เกินปกติวิสัยก็ให้ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วเพื่อด าเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป  
การเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เรียน ผู้รับบริการหรือ ประขาซนเพื่อ
กระท าการหรือไม่กระท าการใดที่มิซอบ ถือว่าเป็นการท าผิดจริยธรรมและวินัยอย่างร้ายแรง 

3) ต้องไม่สอนหรืออบรมหรือซักซวนผู้เรียน ผู้รับบริการ เพื่อให้กระท าการใดทั้งที่
รู้อยู,ว่า ผิดกฎหมายหรือฝ่า‘ฝืนศีลธรรมอันดี การสอนหรืออบรมหรือซักซวนผู้เรียน ผู้รับบริการ 
เพื่อให้กระท าการทั้งที่รู้ว่าผิดกฎหมาย หรือฝ่า‘ฝืนศีลธรรมอันดีซองประซาซน ถือว่าเป็นการท าผิด
จริยธรรมและวินัยอย่างร้ายแรง 
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4) พึงรักษาความลับของผู้เรียน ผู้รับบริการและประขาซนที่ได้มาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ หรือจากความไว้วางใจ ทั้งนี้เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก,ผู้เรียน ผู้รับบริการหรือประซาซน 
การเปิดเผยความลับซองผู้เรียน ผู้รับบริการ ประซาซนที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือ จากความ
ไว้วางใจโดยมิซอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เรียน ผู้รับบริการ ประซาซน ถือว่ าเป็นการท าผิด 
จริยธรรมและวินัยอย่างร้ายแรง 

5) พึงรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ เรียน ผู้รับบริการ และประขาซนอย่าง
กัลยาณมิตร การล่วงเกิน การคุกคามหรือก่อความเดือนร้อนร าคาญ เพื่อสนองความต้องการทางเพศ 
การล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้เรียนซี่งมิใซ่คู่สมรสซองตน ถือว่าเป็นการท า
ผิด จริยธรรมและวินัยอย่างร้ายแรง 

6) พึงปฏิบัติงานด้วยความรับผิดซอบที่ดีต่อผู้เรียน ผู้รับบริการ ประซาขน สังคมและ 
ประเทศฃาติ รวมทั้งต้องให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้เรียน ผู้รับบริการและประซาซน อย่างครบถ้วนถูกต้อง 
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

 
 3.5.4 จรรยาบรรณทางวิชาชีพการบัญชี 
  ผู้ปฏิบัติงานการจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
การบัญช ี(อ้างอิงข้อบังคับฉบับที่ 19 เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553) สรุป
สาระส าคัญ ดังนี ้ 

1) ความโปร่งใส  
2) ความเป็นอสิระ  
3) ความเที่ยงธรรม 
4) ความซื่อสัตย์สุจริต 
5) ความรูค้วามสามารถ  
6) มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
7) รักษาความลับ 
8) ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ  
9) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคล หรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบ

วิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ให ้
10) ความรับผดิชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทั่วไป 

 
 
 



คูม่ือการปฏบิัตงิาน : การจัดท าบัญชีและรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  หนา้ 58 
 

บทที ่4 
เทคนคิในการปฏบิัตงิาน 

4.1 กจิกรรม/แผนปฏิบัตงิาน 
 4.1.1 การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน ประจ าเดือน ผู้ปฏิบัติงานได้ก าหนดกิจกรรม และ
วางแผนการปฏิบัติงาน ตามระยะเวลาการด าเนินงานตั้งแต่เริ่มจัดท าบัญชีจนสิ้นสุดการน าส่งรายงาน
การเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรไีว้ ดังนี้ 

กจิกรรม แผนปฏิบัตงิาน 
1. รับส าเนาเอกสาร การรบัเงนิ การจา่ยเงนิ เอกสารทั่วไป 
    - รับเอกสาร การรับเงิน จากรายงานสรุปการรับเงินประจ าวัน 
    - รับเอกสาร การจ่ายเงิน จากทะเบียนคุมเบิก ทะเบียนคุมจ่าย  
    - รับเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบัญชี 
    - ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน 

 
 

25-30 วัน/ เดอืน 

2. คัดแยกเอกสารแตล่ะประเภท ตามการรบัเงนิ –การจา่ยเงนิ 
เอกสารทั่วไป 
     - รายงานสรุปการรับเงินประจ าวัน ประเภทเอกสารรับเงิน 
     - ทะเบียนคุมเบิก ทะเบียนคุมจ่าย  ประเภทเอกสาร จ่ายเงิน 
     - เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าบัญช ีประเภท 
เอกสารทั่วไป 

 
 
 

25-30 วัน/ เดอืน 

3. ตรวจสอบประเภทเอกสารและจ านวนเงนิ 
     - เมื่อคัดแยกเอกสารแต่ละประเภทแล้ว ต้องตรวจสอบความ
ถูกต้อง ตามประเภทเอกสารและจ านวนเงิน หากเอกสารไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้รีบด าเนินการแก้ไขผิดพลาดโดยเร็ว 

 
 

25-30 วัน/ เดอืน 

4. จัดท าบัญช ีบนัทกึรายการ ด้านรบั ดา้นจา่ย ดา้นทัว่ไป               
ในระบบบญัชี 3 มิติ 
     4.1 บันทึกบัญชีด้านรับ เช่น บันทึกรายได้จากงบประมาณ/
บันทึกรายได้จากเงินบ ารุงการศึกษา/บันทึกรายได้อื่น ๆ/บันทึก
น าเงินสดฝากธนาคาร/บันทึกการโอนเงินผ่านธนาคาร เป็นต้น  
     4.2 บันทึกบัญชีด้านจ่าย เช่น บันทึกรายจ่ายให้เจ้าหนี้
การค้า/บันทึกรายจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ/บันทึกรายจ่าย
ค่าสาธารณูปโภค/บันทึกรายจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ/บันทึกรายจ่าย
ค่าประกันของเสียหาย เป็นต้น 
     4.3 บันทึกบัญชีด้านทั่วไป เช่น บันทึกรายปรับปรุงรายการ 
เช่น ปรับปรุงรายการจากรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าวัสดุ 
เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 

25-30 วัน/ เดอืน 
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กจิกรรม แผนปฏิบัตงิาน 
5. จัดท ารายงานงบทดลอง (เฉพาะเงนินอก งปม.) ตามแบบ บช.11 
บนัทกึรายการในระบบ GFMIS 
     - น าข้อมูลรายงานงบทดลอง (เฉพาะเงินนอก งปม.) จัดท าตาม
แบบ บช.11 ในระบบ GFMIS (www.webonlineintra.gfmis.go.th) 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่กค 0423.3/ว356 14 ตุลาคม 2552) 

1-2 วัน /เดือน 
(ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป) 

(ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.3/
ว36 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563) 

6. จัดท างบทดลอง และรายงานการเงนิประเภทตา่ง ๆ ดงันี้ 
     6.1 งบทดลองประจ า (จากระบบ GFMIS) 
     6.2 รายงานทางการเงิน (ระบบ 3 มิติ) ดังนี้ 
          1) รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือรายเดือน  
          2) งบแสดงฐานะการเงิน  
          3) งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน  
          4) รายงานงบทดลอง  
          5) รายงานเงินฝากธนาคารคงเหลือ  
          6) รายงานเงินลงทุนทั่วไประยะยาว 
          7) รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 
               ฝากธนาคารพาณิชย ์
          8) รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณระยะยาว 
          9) รายงานเงินมัดจ าประกันสัญญา 
         10) รับฝากและเงินประกัน                

 
 
 
 
 
 

1-2 วัน /เดือน 
(ภายในวันที่ 12 ของเดือนถัดไป) 

 

7. เสนอผู้มอี านาจอนมุัตลิงนาม 
     - จัดท าบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติลงนามในงบทดลอง
และรายงานการเงินประเภทต่าง ๆ 
     -  ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการเงินหากพบ
ข้อผิดพลาดให้รีบด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้องโดยเร็ว 
และเสนอขออนุมัติลงนาม ต่อไป  

 
 

1-2 วัน 
(ภายในวันที่ 12 ของเดือนถัดไป) 

 

8. น าสง่รายงานการเงนิ ให้ สตง. หัวหน้าสว่นราชการ และ
หนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง ภายในวนั 15 ของเดอืนถดัไป 
     - เช่น ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี (ตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด) หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายบริหาร  
หน่วยตรวจภายใน กองนโยบายและแผน เป็นต้น 

 
1-2 วัน 

(ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป) 
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 4.1.1 การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน ประจ าปี ผู้ปฏิบัติงานได้ก าหนดกิจกรรม และ
วางแผนการปฏิบัติงาน ตามระยะเวลาการด าเนินงานตั้งแต่เริ่มจัดท าบัญชีจนสิ้นสุดการน าส่งรายงาน
การเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไว้ ดังนี้ 

กจิกรรม แผนปฏิบัตงิาน 
1. รวมรวมข้อมลูบญัชีในรปูแบบงบทดลอง ประจ าปี 
     - รลบรลมข้อมูีรางบรญชแงบร ีองประวนาปี นงระบบบราคาร
หารบงางหารกีรงแากรรฐภบบอาบี็หรรองาหเน  (ระบบ  GFMIS) ภีะ 
ตามคมล เางรรรนัน คงแ้เาง รรง ราัไ ้ ก่านช้ว่าั บป็งต้ง บนืงอนค้
ข้อมูีมแกลามถูหต้อง กรบถ้ลง บป็งปัววรบรง 

 
5-10 วัน 

(ภายในวันที่ 30 วัน  
นับจากสิ้นปีงบประมาณ) 

 
2. จัดท ารายการปรับปรงุบัญชตีามเกณฑ์คงคา้ง (Accrual Basic) 
     - วร รนาปรรบปรรงราัหารบรญชแ ณ ลรงเา้งปีงบประมาณ โ ั
หารตรลวเอบข้อมูีภีะราังาง คาหข้อมูีบรญชแผา  รีภีะ
ราังางข้อมูีบรญชแรแงต้องไม่มแัอ กงก้าง หรณแนบข้อผา นีา   
นค้ นาบงางหารปรรบปรรงภห้ไขข้อผา นีา นค้กรบถ้ลง ถูหต้อง ภีะ
ปรรบปรรงบรญชแตามบหณฑนกงก้าง ไ ้ภห่ ราัไ ้ก้างรรบ ราัไ ้รรบ
ี่ลงคง้า ราัไ ้ภผ่ง างรองนาเ่งกีรง ลรเ รกงกีรง /ก่าลรเ ร 
ก่านช้ว่าัก้างว่าั ก่านช้ว่าัว่าัี่ลงคง้า ก่าบเืงอมรากา /ก่าตร 
วนาคง่าัก่าบผืงอคงแ้เงเรัวะเูญ บป็งต้ง 

 
 

5-10 วัน 
(ภายในวันที่ 30 วัน  

นับจากสิ้นปีงบประมาณ) 
 

3. น าขอ้มลูปรบัปรงุบัญชมีาบนัทกึใบส าคญัการลงบญัชี 
ทุกประเภทในระบบ GFMIS (JV,JM,SQ) 
     - น าข้อมูลปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ได้แก่ รายได้ค้าง
รับ รายได้รับล่วงหน้า ราัไ ้ภผ่ง างรองนาเ่งกีรง ลรเ รกงกีรง/ 
ก่าลรเ ร ก่านช้ว่าัก้างว่าั ก่านช้วา่ัจ่ายล่วงหน้า ค่าเสื่อมราคา/
ค่าตัดจ าหน่ายค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มาบันทึกใบส าคัญการ
ลงบัญชีทุกประเภทในระบบ GFMIS ตามค าสั่งทีก่รมบัญชีกลาง
ก าหนด 

 
 

3 - 5 วัน 
(ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 25XX)  

(ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.3/
ว36 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563) 

4. จัดพิมพ์รายงานการเงินประจ าปี จากระบบ GFMIS 
    จัดพิมพ์รายงานการเงินประจ าปี จากระบบ GFMIS ดังนี้ 

        - งบทดลองประจ าป ี 
        - งบแสดงฐานะการเงิน  
        - งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 
        - รายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 

3-5 วัน 
 

5. ตรวจสอบความถกูต้องของรายงานการเงิน 
     - ตรลวเอบกลามถูหต้องของราังางหารบงาง ตามคมล 
เางรรรนัน คงแ้เาง รรง ราัไ ้ ก่านช้ว่าั บป็งต้ง บนืงอนค้ข้อมูีมแ
กลามถูหต้อง กรบถ้ลง บป็งปัววรบรง 

 
 

3-5 วัน 
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กจิกรรม แผนปฏิบัตงิาน 
6. จัดท ารายงานการเงนิประจ าปี ตามที่กระทรวงการคลงัก าหนด 
    การจัดท ารายงานการเงิน ให้มีองค์ประกอบอย่างน้อยดังนี้  
    1) งบแสดงฐานะการเงินหรือรายงานที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่แสดง
ถึงฐานะการเงินของหน่วยงานรัฐ  
    2) งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินหรือรายงานที่มีชื่อเรียก
อย่างอื่นที่แสดงถึงผลการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ  
     3) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธ/ิส่วนทุนหรือรายงาน
ที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของส่วน
ทุนในระหว่างงวดที่จะท ารายงานการเงิน  
     4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
 
 

10-15 วัน 
(ภายในวันที่ 70 วัน 

นับจากสิ้นปีงบประมาณ) 
 

7. เสนอผู้มอี านาจอนมุัตลิงนาม 
     - จัดท าบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติลงนามในงบทดลอง
และรายงานการเงินประเภทต่าง ๆ 
     -  ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการเงินหากพบ
ข้อผิดพลาดให้รีบด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้องโดยเร็ว 
และเสนอขออนุมัติลงนาม ต่อไป  

 
 

3-5 วัน  
 

8. น าสง่รายงานการเงนิ ให้ สตง.,กรมบัญชกีลาง หัวหน้าส่วน
ราชการ และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ภายในวนั 90 วันนบัจากสิน้
ปงีบประมาณ ตามพระราชบัญญตัิวนิัยการเงนิการคลงัของรัฐ 
พ.ศ. 2561 มาตรา 70 

 
1-2 วัน  

(ภายในวันที่ 90 วัน 
นับจากสิ้นปีงบประมาณ) 
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4.2 วิธกีารติดตามและประเมนิผลการปฏบิัติงาน 
4.2.1 วิธีการตดิตาม 

 1) น าเสนอรายงานการเงินประจ าเดือน ให้ผู้บริหารลงนามรับรองความถูกต้อง และ
จัดส่งให้ส านักตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
     2) น าเสนอรายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ ให้ผู้บริหารลงนามรับรองความ
ถูกต้อง และจัดส่งให้ส านักตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 90 วัน
นับจากสิ้นปีงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 70 
       4.2.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณภาพงาน 

การปฏิบัติงานเกี่ยวนักวิชาการเงินและบัญชี การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน ต้องใช้
ความรู้ ความสามารถทางวิชาการเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ เพื่อให้งานทันเวลา
และมีประสิทธิภาพตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ดังนั้นจึงก าหนดมาตรฐานคุณภาพงาน ดังนี้ 

4.2.2.1 การจดัท าบัญชีและรายงานการเงิน ประจ าเดือน  
1) ตัวชี้วัด : ด าเนินการใหแ้ล้วเสรจ็ภายในระยะไม่เกิน 15 วัน 
2) เกณฑ์  : ระยะเวลาด าเนินการ 10 วัน มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 
    ระยะเวลาด าเนินการ 13 วัน มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 

  ระยะเวลาด าเนินการ 15 วัน มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 
  ระยะเวลาด าเนินการ 17 วัน มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 
  ระยะเวลาด าเนินการ 19 วัน มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 

 
4.2.2.2 การจดัท าบัญชีและรายงานการเงิน ประจ าป ี 

1) ตัวชี้วัด : ด าเนินการใหแ้ล้วเสรจ็ภายในระยะไม่เกิน 90 วัน 
2) เกณฑ์  : ระยะเวลาด าเนินการ   70 วัน มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 
    ระยะเวลาด าเนินการ   80 วัน มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 

  ระยะเวลาด าเนินการ   90 วัน มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 
  ระยะเวลาด าเนินการ 100 วัน มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 
  ระยะเวลาด าเนินการ 110 วัน มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 
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บทที ่5  
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนา 

การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน  เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริหารและผู้ที่
สนใจข้อมูลทางการเงิน หากมีปัญหาอุปสรรค สามารถน าไปเป็นแนวทางแก้ไขและพัฒนาได้ ดังนี้ 

การปฏบิัตงิาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแกไ้ขและพัฒนา 
1. การจัดท าบัญชี     - บัญชีครุภัณฑ ที่ ได รับจัดสรรเงิน

ประจ างวด ด าเนินการท าเรียบรอยแลว 
ไม่แจ งส วนกลางเพื่อล างบัญชีพัก
ครุภัณฑ ์
 
 
 
 
- มูลคาสินทรัพยในระบบ GFMIS ไม
ตรงกับมูลคาในระบบทะเบียนทรัพยสิน
ยอดคงเหลือบางบัญช ี
 
 
 
- จ าหนายครุภณฑออกจากทะเบียนแลว 
แตยังไมไดตัดจ าหนายในระบบ GFMIS 
 
 
 
 
- การเลือกรหัสบัญชีแยกประเภทไม่
ตรงตามรายการที่เกิดขึ้นจากผู้ท าฎีกา
เบิกจ่าย 

- ฝ่ายบัญชีประสานกับฝ่ายพัสดุ
เ พื่ อ ข อ ส า เ น า ข้ อ มู ล บั ญ ชี
ครุภัณฑ์น ามาบันทึกบัญชีล้าง
พักครุภัณฑ์และร่วมกันก าหนด
แนวทางการแจ้งข้อมูลบัญชี
บัญชีครุภัณฑ์ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ เพื่อน าข้อมูลมา
บันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน 
- แจ้งให้หัวหน้างานและฝ่าย
งานที่เกี่ยวข้องทราบ ร่วมหารือ
ปัญหา แนวทางแก้ ไข  เพื่ อ 
ด า เ นิ น ก า รแ ละน า ผ ลก า ร
ด า เนิ นการบันทึ กปรั บปรุ ง
รายการทางบัญช ี
- แจ้งให้หัวหน้างานและฝ่าย
งานที่เกี่ยวข้องทราบ ร่วมหารือ
ปัญหา แนวทางแก้ไข จัดท า
ทะเบียนคุม เพื่อด าเนินการและ
น าผลการด า เนินการบันทึก
ปรับปรุงรายการทางบัญช ี
- จัดท ารหัสบัญชีแยกประเภทที่
ใช้ประจ าและให้ความรู้ กับ
ผู้จัดท าฎีกาเบิกจ่ายให้เข้าใจ
เพิ่มขึ้น ลดความคลาดเคลื่อนได้ 
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การปฏบิัตงิาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแกไ้ขและพัฒนา 
2. รายงานการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ด้านผู้ปฏิบัติงานการ
จัดท าบัญชีและรายงาน
การเงิน     

- รายการโอนเงินคงค้างในบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของหน่วยงาน 
 
 
 
- การจัดส่งรายงานการเงินประจ าเดือน
ไม่เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
- มีการออก กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ก ฎ ห ม า ย ต่ า ง  ๆ  เ พิ่ ม ขึ้ น แ ล ะ
เปลี่ยนแปลงตามสภาพการณ์เศรษฐิจ  
 
 

- จัดท างบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคารประจ าเดือนละครั้ ง 
เพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหว
ของบัญชีเงินฝากธนาคาร 
- มี ก า รก า หนดปฏิ ทิ น ก า ร
ปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับ
ก า หนดกา รจั ด ส่ ง ร า ย ง าน
การเงิน เพื่อลดความล่าช้าใน
การจัดส่งรายงานการเงิน ท าให้
การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
- ผู้ปฏิบัติงานการจัดท าบัญชี
และรายงานการเงิน ต้องศึกษา 
หาความรู้  เพิ่มพูน เพื่อเพิ่ม
ทักษะการปฏิบัติงานให้ทันสมัย 
รวมเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ 
- ควรมีการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 
- ควรมีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการควบคู่กันไป 
- การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดและรอบคอบ

รับผิดชอบดูแลรักษาด้านการเงินให้ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ผู้บริหารควรสนับสนุนบุคลากร 
ให้มีความเหมาะสมกับงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

- ผู้บริหารควรสนับสนุนส่งเสริมให้นักวิชาการเงินและบัญชี ได้รับการอบรม เรียนรู้ กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เนื่องจากการปฏิบัติงานของนักวิชาการเงิน และบัญชี
ต้องรักษาและปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เพราะหากมีปัญหาหรือเกิดข้อผิดพลาดจะส่งผล
กระทบต่อองค์กร และผู้บริหาร 

- ควรสนับสนุนให้นักวิชาการเงินและบัญชีได้มีการอบรมพัฒนาความรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
อย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ เนื่องจากเป็นงานที่ต้องอาศัยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน ต่าง ๆ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอในการปฏิบัติงาน 
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