แนวปฏิบัติทางการเงินบัญชีตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จากการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลับ ที่ ตผ 0048/2533 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ส่งรายงานข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน สถาบันพระบรม
ราชชนก สำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 30 กั น ยายน 2563 โดยให้ ส ถาบั น พระบรมราชชนกดำเนิ น การตาม
ข้อเสนอแนะและควบคุมกำกับมิให้ เกิดข้อบกพร่องอีก และให้แจ้งผลการดำเนินให้สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตรวจสอบข้อมูลที่จะบันทึ กรายการบัญ ชีกับหลั กฐานเอกสารประกอบการรับเงิน การ
จ่ายเงิน และการปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS
2. บันทึกบัญชีแยกประเภทตามผังบั ญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ โดยเลือกใช้บัญชี
แยกประเภทใหถูกต้องกับลักษณะของรายการที่เกิดขึ้น และพิจารณาคำอธิบายบัญชีประกอบการตั ดสินใจ
เลือกใช้บัญชีด้วยทุกครั้ง
3. บันทึกบัญชีอย่างสม่ำเสมอ และเป็นปัจจุบันทั้งในระบบ GFMIS เพื่อให้ข้อมูลในรายงาน
การเงินถูกต้อง ไม่เป็นภาระทางบัญชีในการปรับปรุงงวดบัญชีถัดไป
4. จั ดทำบั ญ ชีและรายงานการเงิน ตามมาตรฐานการบั ญ ชีภ าครัฐและนโยบายการบั ญ ชี
ภาครั ฐ และบั น ทึ ก บั ญ ชี ตามคู่ มือ การบั ญ ชีภ าครัฐ สำหรับ ส่ ว นราชการ ตามหนั งสื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ที่ กค
0423.3/ว 267 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 และปฏิบัติตามนโยบายบัญชีของสถาบันพระบรมราชชนกอย่าง
เคร่งครัด
5. บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารที่ ไ ม่ ป รากฏการบั น ทึ ก บั ญ ชี ในระบบ GFMIS ให้ เจ้ า หน้ า ที่
ผู้รับผิ ดชอบทุก หน่วยงานภายในสังกัดดำเนินการตรวจสอบบัญชี เงินฝากธนาคารที่ไม่ปรากฏอยู่ในระบบ
GFMIS ว่ าเป็ น เงิน ประเภทใด โดยตรวจสอบตั ว เงิน เอกสาร หลั ก ฐานที่ เกี่ ย วข้ อ ง และหากเปิ ด เพื่ อ เป็ น
วัตถุประสงค์ ในการดำเนินการของสถาบันให้บันทึกบัญชีในระบบ GFMIS ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 267 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เรื่อง คู่มือการบัญชี
ภาครั ฐ สำหรั บ ส่ ว นราชการในส่ ว นของเงิน นอก งบประมาณฝากธนาคารพาณิ ช ย์ “การใช้ จ่ ายเงิน นอก
งบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของเงินนอกงบประมาณนั้น ๆ เช่นเดียวกับเงิน
นอกงบประมาณ ฝากคลัง ถึงแม้จะเป็นเงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ใน การควบคุมดูแลของส่วนราชการ แต่
ส่วนราชการจะต้องนำ ข้อมูลทางการเงินและบัญชีของเงินฝากดังกล่าวมาเป็น ส่วนหนึ่งของการจัดทำบัญชีของ
ส่วนราชการ เพื่อให้ข้อมูล ทางบัญชีของส่วนราชการมีความครบถ้วนสมบูรณ์”
6. บัญชีเงินฝากธนาคารแสดงยอดคงเหลือผิดดุล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหน่วยงานภายใน
สังกัดปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือ ที่เกี่ยวข้องอย่ างเคร่งครัด รวมทั้งให้มีการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีใน
ระบบ GFMIS อย่ างสม่ำเสมอ และให้ เพิ่ม ความระมัดระวังในการปฏิ บัติห น้าที่ให้ มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ ท ราบ
ข้อผิดพลาด และสามารถปรับปรุงบัญชี ได้ทันภายในงวดบัญชีที่กรมบัญชีกลางกำหนด และถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 36 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การปิดงวดบัญชีสำหรับการ
บั ญ ชี แ ละรายงานการเงิ น ในระบบ GFMIS ข้ อ 4 การแก้ ไ ขข้ อ ผิ ด พลาดทางบั ญ ชี ใ นระบบ GFMIS
“ให้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลบัญชีในระบบ GFMISให้ ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งเรียกรายงาน
ข้อมูลบัญชีผิดดุล ระดับ หน่วยเบิกจ่าย ด้วยคำสั่งงาน ZFI_RPT0029 หรือ GFMIS Web Online รายงาน
แสดง ข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่ายเพื่อตรวจสอบ ยอดยกไปของบัญชีแยกประเภท จะต้องมีดุลบัญชี
ปกติ และไม่มีบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง กรณีพบข้อผิดพลาดให้ ดำเนินการปรั บปรุงบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้อง”
และหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 267 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐ
สำหรับส่วนราชการ บทที่ 5 การบันทึกรายการบัญชีเงินนอกงบประมาณ

-27. ไม่ได้จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารหรือจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารไม่
ถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกหน่วยงานภายในสังกัดปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเพื่อ ประโยชน์ในการตรวจสอบ
ภายหลั ง พร้ อ มทั้ ง กำชั บ ให้ เพิ่ ม ความระมั ด ระวั ง ในการปฏิ บั ติ ง านให้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ให้ เกิ ด
ข้อผิดพลาดซ้ำในลักษณะเดิม ในกรณีการไม่ได้จัดทำงบกระทบยอดทำให้ มียอดตามสมุดคู่ฝากต่ำกว่ายอด
คงเหลื อตามบั ญชีเป็ นจำนวนสูง หากปรากฏว่าเป็นการกระทำที่ก่อให้ เกิดความเสี ยหายกับราชการหรือมี
พฤติการณ์น่าเชื่อถือว่าเป็นการทุจริ ต ให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดทำงบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคารเพื่อตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร ในบัญชีของหน่วยงานกับบัญชีของธนาคารว่ามีความแตกต่างกัน
หรือไม่อย่างไร และหาสาเหตุว่าเป็นเพราะเหตุใดอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน หรือนำยอดคงเหลือที่ไม่เท่ากับ ยอด
คงเหลื อในระบบ GFMIS มาจัดทำงบกระทบยอด และไม่ส ามารถแสดงรายการคลาดเคลื่ อนของผลต่างที่
ถูกต้องได้ เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
เรื่อง วิธีการตรวจสอบข้อมูล เงิน ฝากธนาคารและแนวทางการ จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของ
หน่วยงานภาครัฐ ที่กำหนดว่า “หน่วยงานภาครัฐต้องจัดทำงบกระทบยอด เงินฝากธนาคารอย่างน้อยเดือนละ
หนึ่งครั้ง หากยอดคงเหลือ ในรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปไม่เท่ากับ ยอดคงเหลือตามใบแจ้ง
ยอดเงิน ฝากธนาคาร ต้องหาสาเหตุ ของข้อแตกต่างที่เกิดขึ้น และหากพบข้อผิดพลาดต้อง แก้ไขปรับปรุง
รายการให้ถูกต้องต่อไป”
ให้ทุกหน่วยงานภายในสังกัดจัดให้มีการวางระบบการควบคุมภายในที่มี ประสิทธิภาพโดย
กำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ใน การรับเงิน นำส่งเงิน และจัดทำข้อมูลเอกสารมิให้เป็น เจ้าหน้าที่เพียงคน
เดียวเป็นผู้จัดทำ เพื่อป้องกันความเสียหาย และลดความเสี่ยงจากการทุจริต และผู้บังคับบัญชาควร กำกับดูแล
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ
8. ลูกหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐ กรณีวิทยาลัยฯ มีการเปิดให้บริการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข และมีการรับ เงินตามระเบี ยบกระทรวงสาธารณสุ ข ว่าด้วยเงิ นบำรุงของหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 โดยมีการเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลกรมบัญชีกลาง และ
ต้องดำเนินการจัดทำคำขอเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด
หรือกรณีการจ่ายตรงที่ไม่สามารถขอรับเงินจากกรมบัญชีกลางได้ เนื่องจากวิทยาลัยบันทึกฐานข้อมูลคนไข้ที่มา
เข้ารับการรักษาเพื่อประกอบคำขอเบิกในระบบของสำนักงานสารสนเทศบริการสุขภาพเพื่อตรวจสอบสิทธิ
สวัสดิการ ของข้าราชการให้ กรมบั ญ ชีกลางอนุมัติการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ทำให้ ไม่ส ามารถขอรับเงินจาก
กรมบัญชีกลางได้ทำให้เกิดความเสียหายกับราชการ ให้ดำเนินการตามควรแก่กรณี
9. สินค้าคงเหลือ จากการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ปรากฏว่าสถาบัน
มีสินค้าคงเหลือ ประเภทยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สมุนไพร วัตถุดิบ และวัสดุอุปกรณ์เพื่ อใช้ ในการผลิตยาสมุนไพร
โดยบั น ทึกบั ญ ชีรายการดัง กล่ าว เป็ น บั ญ ชีวัส ดุคงเหลื อ ทั้ งนี้ สิน ค้าคงเหลื อประเภทยา เวชภัณ ฑ์ที่ มิใช่ยา
สมุนไพร วัตถุดิบ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการผลิตยาสมุนไพร เป็นสินทรัพย์ซึ่งมีลักษณะเป็น สินค้าคงเหลือ
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย การบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
ทั้งนี้มาตรฐานดังกล่าวกำหนดให้ถือปฏิบัติกับรายงาน การเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกหน่วยงาน ภายในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนกถือปฏิบัติ
ตามแนวปฏิ บั ติ ก ารบั น ทึ ก รายการบั ญ ชี สิ น ค้ า คงเหลื อ และวั ส ดุ ค งเหลื อ แบบต่ อ เนื่ อ ง (Perpetual
Inventory System) ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565
เป็นต้นไป

-310. วัสดุคงเหลือ จากการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี มียอดคงเหลือไม่ตรงกับ
ยอดคงเหลือตามบัญชี การรับรู้วัสดุคงเหลือจะต้องมีการตรวจนับจำนวน และมูลค่าของวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ และปรับปรุงรายการบัญชีขึ้นอยู่กับการรับรู้เป็น สินทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายเมื่อซื้อวัสดุ การปฏิบัติ
ดังกล่ าว ไม่เป็ น ไปตามหนั งสือกรมบั ญ ชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 267 ลงวันที่ 3 สิ งหาคม 2558 เรื่อง
คู่มือการบัญชีภาครัฐ สำหรับส่วนราชการ บทที่ 7 การปรับปรุงรายการบัญชี ตามเกณฑ์คงค้าง
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบทุ ก หน่ ว ยงานภายใน สั ง กั ด ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามหนั ง สื อ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 267 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เรื่อง คู่มือ การบัญชีภาครัฐสำหรับส่วน
ราชการ บทที่ 7 การปรับปรุง รายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง โดยเคร่งครัด
10. อาคารและอุปกรณ์ ให้บันทึกรายการบัญชีอาคาร อุปกรณ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
บั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ ที่ 17 เรื่ อ ง ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ และถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง
ที่ กค 0410.3/ว 43 ลงวัน ที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง คู่มือการบั ญ ชีภ าครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์
11.1 จากการตรวจสอบความมี อยู่ จริงของสิ น ทรัพ ย์และกรรมสิ ท ธิ์ในทรัพ ย์ สิ น ของ
สถาบัน เช่น กรณีมีการแจ้งคืนพื้นที่ แลกเปลี่ยนพื้นที่ ระหว่างกันกับหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานภายนอก
สถาบันพระบรมราชชนกและมีการดำเนินการโอนสินทรัพย์ระหว่างกัน ได้แก่ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์
และรายการอื่น ที่เกี่ยวข้อง ในระบบ GFMIS ให้วิทยาลัยตรวจสอบข้อมู ลสินทรัพย์และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งจัดส่ง ข้อมูลดังกล่าวให้กองบริหารการคลังและพัสดุเพื่อดำเนินการประสานกรมบัญชีกลางในการโอน
รายการ สินทรัพย์และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง ในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องโดยเร็ว เพื่อให้รายงานการเงินแสดง
รายการบัญชีสินทรัพย์ และบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องถูกต้องตามความเป็นจริง
11.2 จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน และ
การบั น ทึ กบั ญ ชีในระบบ GFMIS ปรากฏว่า วิทยาลั ยบั นทึ กมูล ค่าราคาทุน ต่อหน่ วยไม่ถูกต้อง การบั นทึ ก
รายการสิ น ทรั พ ย์ ไม่ ครบถ้ วนตามจำนวนที่ จัด ซื้อ และบั นทึ กบั ญ ชีไม่ถู กต้ องตามการจัด ประเภทสิ นทรัพย์
ให้วิทยาลัยตรวจสอบข้อมูล และบันทึกปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์และบัญชีอื่น ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน
โดยเร็ว
11.3 จากการตรวจสอบรายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบ
ปรากฏว่า วิ ทยาลั ย บั นทึกรายการครุภัณ ฑ์ ต่ำกว่าเกณฑ์ เป็นสินทรัพย์ ประเภทครุภัณฑ์ในระบบ GFMIS
ได้แก่ รายการที่ได้มา ก่อนปีงบประมาณ 2563 ราคาทุนต่ำกว่า 5,000.00 บาท และรายการที่ได้มาใน
ปี ง บประมาณ 2563 ราคาทุ น ต่ ำ กว่ า 10,000.00 บาท การปฏิ บั ติ ดั ง กล่ า วไม่ เป็ น ไปตามหนั ง สื อ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง คู่มือการบั ญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ ให้ทุกหน่วยงานภายในสังกัด ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ กรณีนำรายการ
ครุภั ณ ฑ์ ต่ำกว่าเกณฑ์ มาบั น ทึกเป็ น ครุภั ณ ฑ์ ในระบบ GFMIS และปรับ ปรุงบัญ ชีสิ น ทรัพย์และบั ญ ชีอื่น ที่
เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนโดยเร็ว
11.4 จากการตรวจสอบการรายงานผลการตรวจสอบ พัสดุประจำปี 2563 กับข้อมูล
ทางบัญ ชีในงบทดลอง และรายงานสิน ทรัพย์คงเหลือในระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ของ
หน่วยงานที่เข้าตรวจสอบ ปรากฏว่า รายงาน ผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี มีข้อมูลสินทรัพย์ไม่ตรง กับข้อมูล
บัญชีสินทรัพย์ในงบทดลองและรายงานสินทรัพย์ คงเหลือในระบบ GFMIS การสุ่มตรวจสอบความมีอยู่จริงของ
สินทรัพย์ บางรายการจากรายงานสินทรัพย์คงเหลือในระบบ GFMIS และทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงาน
ปรากฏว่า มีสินทรัพย์ให้ตรวจสอบไม่ครบทุกรายการ สาเหตุส่วนใหญ่ เกิดจาก
1) สิน ทรัพย์ที่หน่ วยงานดำเนินการขาย ทอดตลาดไปแล้วในปีงบประมาณก่อน ๆ แต่
ไม่ได้ดำเนินการ ตัดจำหน่ายในระบบ GFMIS
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โดยส่งมอบ พัสดุเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้ดำเนินการโอนหรือรับโอน สินทรัพย์ในระบบ GFMIS
3) สินทรัพย์ที่หน่วยงานได้รับบริจาค โดยผู้มี อำนาจอนุมัติแล้ว แต่ไม่ได้ดำเนินการบันทึก
บัญชีใน ระบบ GFMIS
4) สินทรัพย์ที่หน่วยงานจัดซื้อ แต่ไม่ได้บันทึก บัญชีในระบบ GFMIS หรือบันทึกบัญชีใน
ระบบ GFMIS แต่บันทึกสินทรัพย์หลายรายการในหมายเลขสินทรัพย์ เดียวกัน
5) สิ น ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั ว ตน (โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์) บางรายการไม่ มี ให้ ต รวจสอบ บาง
รายการไม่ได้ใช้งาน หมดลิขสิทธิ์ ล้าสมัย เสื่อมคุณภาพ ไม่จ ำเป็นต้องใช้ใน หน่วยงาน แต่คณะกรรมการไม่ได้
ตรวจสอบและรายงาน พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไปของสินทรัพย์ไม่มี ตัวตนดังกล่าว
จึงทำให้รายงานการเงินแสดงรายการสินทรัพย์ ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง
ให้ทุกหน่วยงานภายในสังกัด ตรวจสอบพัสดุคงเหลือที่มีตัวอยู่จริง ถูกต้องตรงกับทะเบียน
คุมทรัพย์สินและรายงานสินทรั พย์คงเหลือในระบบ GFMIS หากมีผลต่างให้ตรวจสอบหาสาเหตุและปรับปรุง
แก้ไข ข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 43 ลงวันที่ 29 มกราคม
2562 เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
12. สินทรัพย์ Interface จากการตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์ Interface ปรากฏว่า การโอน
ข้ อ มู ล บั ญ ชี สิ น ทรั พ ย์ ไม่ ร ะบุ ร ายละเอี ย ด และบั ญ ชี สิ น ทรัพ ย์ Interface จากหน่ ว ยงานเดิ ม ภายในสั งกั ด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไปยังหน่วยงานใหม่ ภายในสังกัดสถาบัน
กรมบัญชีกลางกำหนดให้หน่วยงานจัดทำทะเบียนคุ ม ทรัพย์สินและคำนวณค่าเสื่อมราคา
นอกระบบ GFMIS พร้อมทั้งบันทึกปรับปรุงค่าเสื่อมราคาเข้าระบบ GFMIS ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
ที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 405 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2548 เรื่อง การยกยอดข้อมูลและ การปรับปรุงรายการ
ยกยอด และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุ ด ที่ กค 0410.3/ว 457 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง
การปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด และสินทรัพย์ Interface ซึ่งบัญชีสินทรัพย์ Interface
กรมบัญชีกลางกำหนดให้ใช้เฉพาะมหาวิทยาลัย หน่ว ยงาน อิสระ องค์การมหาชน ทุนหมุนเวียน และส่วน
ราชการที่ได้รับ อนุญาตให้ใช้ระบบ Interface เช่น กองทัพอากาศ กองทัพเรือ และสำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ตามหนั งสือ กรมบั ญ ชีกลางที่ กค 0423.3/ว 281 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แนว
ทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการ ในระบบ GFMIS
ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้สถาบันปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ Interface เป็นสินทรัพย์ราย
ตัวในระบบ GFMIS โดยถือปฏิบัติตามแนวทางการแก้ไขปัญหา การรับรู้ทางบัญชีของสินทรัพย์ในคู่มือการบัญชี
ภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แล้ว ตามหนังสือกรมบัญ ชีกลาง ที่ กค 0410.3/54249 ลงวันที่ 30
ตุลาคม 2563
ให้ทุกหน่วยงานใน สังกัดที่มียอดคงเหลือบัญชีสินทรัพย์ Interface ทุกประเภท ตรวจสอบ
รายการสินทรัพย์ Interface คงเหลือที่มี ตัวอยู่จริง และปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ Interface ทุกรายการ เป็น
สินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 43 ลงวันที่ 29 มกราคม
2562 เรื่อง คู่มือการบั ญ ชีภ าครัฐ เรื่อง ที่ ดิน อาคาร และอุป กรณ์ กรณี มี ยอดคงเหลื อตามบั ญ ชีแต่ ไม่มี
รายละเอียดรายการสินทรัพย์ Interface ขอให้ตรวจสอบหาสาเหตุ หากผลการตรวจสอบปรากฏว่า จะต้องหา
ตัวผู้รับผิดด้วย ให้ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของทางราชการต่อไป
13. บัญชีเงินรับฝากอื่น ยอดคงเหลือตามบัญชี ในระบบ GFMIS ไม่ตรงกับทะเบียนคุมยอด
คงเหลือตามรายละเอียดบั ญชีเงินรับ ฝากอื่น เนื่องจากรายการที่บันทึกบัญชี ส่ วนใหญ่เป็นรายการรับและ
จ่ายเงินงบประมาณงบอุดหนุน ที่ได้รับโอนจากสถาบัน ซึ่ งวิทยาลัยไม่ได้จัดทำทะเบียนคุม เงินรับฝากทำให้ยัง
ไม่สามารถตรวจสอบยอดคงเหลือที่ถูกต้องได้ ให้วิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลและ บันทึกปรับปรุงบัญชีเงินรับฝาก

-5อื่นและบัญชีอื่น ที่ เกี่ยวข้องให้ ถูกต้องครบถ้วนโดยเร็ว และให้ทุกหน่วยงานภายในสังกัดจัดทำทะเบียนคุม
พร้อมตรวจสอบความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ หรือทุกสิ้นเดือน เพื่ อเป็นการควบคุมภายในที่ดี และมิให้ มีความ
ผิดพลาดในการบันทึกบัญชี หากมีการบันทึก บัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้เร่งดำเนินการปรับปรุงบัญชีให้ ถูกต้อง
โดยเร็ว
14. บัญชีเงินประกันอื่น ยอดคงเหลือตามบัญชี ในระบบ GFMIS ไม่ตรงกับทะเบียนคุมเงิน
ประกันสัญญามียอดคงเหลือ เนื่องจากวิทยาลัยบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง นำเงินประเภทอื่นมารวมบันทึกในบัญชี
เงินประกันอื่น และเมื่อนำส่งคืนเงินประกันให้กับผู้รับจ้างไม่บันทึกหักล้างเงินประกันอื่น ให้วิทยาลัยตรวจสอบ
ข้อมูลและบันทึกปรับปรุงบัญชีเงินประกันอื่นและบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนโดยเร็ว และกำชับให้
ทุกหน่วยงานภายในสังกัด ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินประกันอื่น ว่ามี การนำเงินประเภทอื่นมารวม
บันทึกบัญชีหรือไม่ หากมี การบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้เร่งดำเนินการปรับปรุงบัญชี ให้ถูกต้องโดยเร็ว
15. บั ญ ชีรายได้ ให้ ห น่วยงานภายในสังกัดตรวจสอบข้อมูล และบันทึกปรับปรุงบัญ ชีให้
ถูกต้องตามคำอธิบายรายการ ผังบัญชีในระบบ GFMIS และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อให้รายงานการเงินแสดงข้อมูลถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งบันทึกบัญชี
เงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่
กค 0423.3/ ว 267 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เรื่อง คู่มือ การบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ การบันทึก
บัญชี รายการบัญชีเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
16. บั ญ ชี ค่ า ใช้ จ่ า ย ให้ วิ ท ยาลั ย กำกั บ และตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง าน ของเจ้ า หน้ า ที่
ผู้รับผิดชอบ ให้บันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน โดยปฏิบัติตามการบัญชี เกณฑ์คงค้าง และ
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ นโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 อย่างเคร่งครัด และถือปฏิบัติตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

