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คำนำ
ตามกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการเป็ นกองบัง คับ การหรื อ ส่ ว นราชการอย่ า งอื่ น ใน
สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 และระเบียบสานักงานตารวจแห่ งชาติว่าด้วย การกาหนดอานาจหน้าที่
ของส่ วนราชการสานักงานตารวจแห่ งชาติ พ.ศ.2552 กาหนดให้กองบัญชี สานักงานงบประมาณและ
การเงิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดาเนิ นการและพัฒนาเกี่ยวกับงานการบัญชี ของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติและ ดาเนินการด้านวิชาการและฝึ กอบรมด้านการบัญชีให้หน่วยงานต่าง ๆ นั้น
กองบัญชี สานักงบประมาณและการเงิ น จึ งได้รวบรวมความรู ้ เกี่ ยวกับการตรวจสอบ
การปฏิบตั ิงานด้านบัญชีในระบบ GFMIS ขึ้นเป็ นองค์ความรู ้ เพื่อให้ขา้ ราชการตารวจที่ปฏิบตั ิงานด้าน
การเงิน ด้านบัญชี หรื อด้านส่ งกาลังบารุ ง และผูส้ นใจทัว่ ไป ได้ศึกษาค้นคว้า หาความรู ้เกี่ยวกับวิธีและ
ขั้นตอนในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานด้านบัญชีในระบบ GFMISได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ
ต่อไป
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การตรวจสอบการปฏิบตั ิงานด้านบัญชี
ในระบบ GFMIS
การควบคุมการเข้ าปฏิบัตงิ านในระบบ GFMIS
หน่วยงานผูเ้ บิกต้องมีการควบคุมการเข้าปฏิบตั ิงานในระบบ GFMIS อย่างเพียงพอ เหมาะสม
และรัดกุม
การตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
1. มีคาสั่งแต่งตั้งผูป้ ฏิบตั ิงานในระบบ GFMIS เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยแบ่งแยกหน้าที่อย่าง
ชัดเจน และเหมาะสม
2. มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรื อแนวทางการควบคุมการใช้บตั ร Smart Card การส่ งข้อมูลผ่าน
Excel loader , Token Key หรื อ Web Online เพื่อป้ องกันมิให้ผทู ้ ี่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไป
ปฏิบตั ิงาน ในระบบ GFMIS

ระบบงบประมาณ
การควบคุ มการใช้จ่ ายงบประมาณ ที่ หน่ ว ยงานได้รั บการจัดสรรให้ถู กต้อ ง ตรงตามแผน
งบประมาณ ผลผลิต/โครงการ งบรายจ่าย และทราบงบประมาณคงเหลือของหน่วยงานการตรวจสอบ
การควบคุมการใช้งบประมาณ
1. มีการบันทึกควบคุ มเงินงบประมาณที่ได้รับในทะเบียนคุ มเงินงบประมาณรายจ่ายอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั โดยควบคุมแยกตามแผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ และ
งบรายจ่าย
2. มีการตรวจสอบยืนยันยอดงบประมาณคงเหลือตามทะเบียนคุมงบประมาณเปรี ยบเทียบกับ
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS หากยอดคงเหลือไม่ตรงกันให้ตรวจสอบว่า
เกิดจากสาเหตุใด อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
3. กรณี ที่รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS มียอดคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับ
ทะเบียนคุมงบประมาณให้ตรวจสอบรายการที่มีความผิดปกติ ได้แก่ มีการเบิกเงินในรายการที่ไม่ได้
รั บการจัด สรรงบประมาณหรื อ มี ก ารบัน ทึ ก แหล่ ง ของเงิ นไม่ ถู กต้อง เช่ น บัน ทึ ก ขอเบิ กเงิ น นอก
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งบประมาณ แต่บนั ทึกรหัสงบประมาณของเงินในงบประมาณ (16 หลัก) หากเกิดกรณี เช่นนี้จะทาให้
งบประมาณถูกตัดไปทั้งเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
การตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน

11

4
2

3

5

1. ทาการบันทึกการเบิกจ่ายโดยใช้รหัสงบประมาณถูกต้องหรื อไม่
2. ทาการบันทึกการเบิกจ่ายโดยใช้หมวดรายจ่ายถูกต้องหรื อไม่
3. จ านวนเงิ น ในช่ อ งใบสั่ ง ซื้ อ /สั ญ ญา ถู ก ต้อ งหรื อ ไม่ (มี จ านวนเงิ น เกิ น ความเป็ นจริ ง
เนื่องจากมีการบันทึกใบสัง่ ซื้อ/สัญญา ซ้ า)
4. จานวนเงินในช่องเบิกจ่ายสะสมถูกต้องหรื อไม่
5. เกิดจากการบันทึกการเบิกจ่ายโดยใช้รหัสงบประมาณเป็ นเงินในงบประมาณ แต่ บันทึก
รหัสแหล่งของเงินเป็ นเงินนอกงบประมาณ ซึ่ งไม่สัมพันธ์กนั สังเกตได้จากรหัสแหล่ง
ของเงิ น ตัว อย่า ง รหัสแหล่ งของเงิ น 5326000 ในหลักที่ 3 แสดงถึ ง ประเภทของเงิ น
ซึ่ ง กรณี เป็ นเงิ น ในงบประมาณ จะต้อ งเป็ นเลข 1 ซึ่ ง ตามตัว อย่า งเป็ นเลข 2 แสดงว่า
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เป็ นเงินนอกงบประมาณฝากคลัง หากเกิดกรณี เช่นนี้จะทาให้งบประมาณถูกตัดไปทั้งเงิน
ในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ

การแก้ไขข้ อผิดพลาด
วิธีการบันทึกรายการเพื่อปรับปรุ งรายการ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี ย่อยๆ คือ
1.1 สาหรับเอกสารการขอเบิกที่ยงั ไม่ได้อนุมตั ิการจ่ายเงิน โดยกรมบัญชีกลาง หรื อสานักงาน
คลังจังหวัด ทาการปรับปรุ งแก้ไขโดย กลับรายการเอกสารขอเบิกโดยใช้คาสั่งงาน ZFB08
1.2 สาหรับเอกสารการขอเบิกที่ได้อนุมตั ิการจ่ายเงิน โดยกรมบัญชีกลาง หรื อสานักงานคลัง
จังหวัด ให้ดาเนินการปรับปรุ งที่เครื่ อง TERMINAL โดยการปรับปรุ งหมวดรายจ่ายโดยใช้ คาสั่งงาน
ZGL_J7
- รายการขอเบิ ก โดยใช้ห มวดรายจ่ า ยเงิ น นอกงบประมาณที่ ฝ ากคลัง ประเภทหนึ่ ง
แต่ทาการ บันทึกรายการขอเบิกเป็ นเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังอีกประเภทหนึ่ง
ปรับปรุ งโดย ใช้วธิ ีโอนขายบิล
- รายการขอเบิกเงินโดยใช้หมวดรายจ่ายเงินในงบประมาณประเภทหนึ่ง แต่ทาการบันทึก
รายการขอเบิกเป็ นเงินในงบประมาณอีกประเภทหนึ่ง
ปรับปรุ งโดย ให้ดาเนินการปรับปรุ งที่เครื่ อง TERMINAL โดยใช้คาสั่งงาน ZGL_J7
เพื่อปรับปรุ งหมวดรายจ่าย
- รายการขอเบิกโดยใช้แหล่งของเงิน และรหัสงบประมาณ ไม่สัมพันธ์กนั เช่น ระบุแหล่ง
ของเงินเป็ นเงินนอกงบประมาณฝากคลัง และรหัสงบประมาณเป็ นเงินในงบประมาณ
ปรับปรุ งโดย ให้ดาเนินการปรับปรุ งที่เครื่ อง TERMINAL โดยใช้ คาสั่งงาน ZGL_J7
โดยให้ตรวจสอบรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ทั้งก่อนและหลังการปรับปรุ งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเงินงบประมาณและเงินฝากคลัง กรณี ที่
ปรับปรุ งรายงานจากคาสั่งงาน ZGL_J7 และมีผลให้เงินฝากคลังถูกปรับลดยอดให้ปรับเพิ่มเงินฝาก
คลังโดยใช้ คาสัง่ งาน ZGL_JK2
1.3 การปรับปรุ งรายการที่ใช้คาสั่งงาน ZGL_J7 ให้ตรวจสอบรายงานสถานะงบประมาณ
ทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณคงเหลือของหน่วยงาน
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ระบบจัดซื้อจัดจ้ าง
การจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไปต้องจัดทาใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS
ซึ่งส่ วนราชการต้องสร้างข้อมูลหลักผูข้ ายในระบบก่อนทาใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO)
การตรวจสอบในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
1. มี ก ารบัน ทึ ก ควบคุ ม เงิ น งบประมาณที่ ไ ด้รั บในทะเบี ย นคุ ม เงิ น งบประมาณรายจ่ า ย
ครบถ้วน ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั โดยควบคุมแยกตามแผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ และ
งบรายจ่าย
2. ตรวจสอบ PO คงค้างในระบบจากรายงานการติดตามสถานะสั่งซื้ อสั่งจ้างกับทะเบียน
คุ มใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) ว่าตรงกันหรื อไม่ กรณี มีรายการที่ แตกต่ างให้ตรวจสอบหาสาเหตุ ของ
ข้อคลาดเคลื่อนและแก้ไขให้ถูกต้อง สาหรับกรณี รายการถูกต้องตรงกันแล้วให้ตรวจสอบว่ามี PO
ที่ ค งค้า งในระบบต้อ งเป็ นรายการที่ ย งั ไม่ มี ก ารตรวจรั บตามระเบี ย บพัส ดุ กรณี ที่มี ก ารตรวจรั บ
เรี ยบร้อยแล้วให้ดาเนินการเบิกจ่ายโดยเร็ว
การแก้ไขข้อผิดพลาด
กรณี มีการบันทึ ก PO ซ้ าหรื อไม่ ถูกต้องให้ทาการยกเลิ ก PO ดังกล่าว โดยใช้ คาสั่งงาน
ME22N หรื อกรณี Web Online บันทึกในหน้าจอรายการสั่งซื้ อสั่งจ้าง เลือกประเภทเอกสาร แล้วทา
การยกเลิกรายการ

ระบบเบิกจ่ าย (Accounting Payable : AP)
เป็ นระบบงานเกี่ ย วกับ การบันทึ ก ข้อ มู ลการขอเบิ ก เงิ น จากกรมบัญ ชี ก ลาง/ส านัก งานคลัง
จังหวัดทั้งที่เป็ นเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ โดยการขอเบิกเงินจากคลัง ส่ วนราชการ
สามารถขอรับเงินได้ 2 วิธี คือ ให้กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ เจ้าหนี้หรื อผูม้ ี
สิ ทธิโดยตรง หรื อโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่ วนราชการเพื่อจ่ายต่อให้กบั เจ้าหนี้หรื อผูม้ ีสิทธิ
โดยการปฏิบตั ิงานในระบบเบิกจ่ายเงินจะเชื่ อมโยงกับ ระบบจัดซื้ อจัดจ้าง และระบบงบประมาณ
ซึ่งทาให้สามารถตรวจสอบยอดเงินงบประมาณ คงเหลือได้ทนั ที
การตรวจสอบในระบบเบิกจ่าย
1. การควบคุมเอกสารหลักฐานขอเบิก
1.1 มีการบันทึกควบคุมเอกสารหลักฐานขอเบิกในทะเบียนคุมเอกสาร
หลักฐานขอเบิก
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1.2 มี การตรวจสอบความถูก ต้อ งของเอกสารหลัก ฐานขอเบิ ก และบัน ทึ กใน
ทะเบียนคุ มเงิ นงบประมาณเพื่อตรวจสอบว่ามีเงินงบประมาณเพียงพอสาหรับเบิ กจ่าย ก่อนนา
หลักฐานขอเบิกเสนอผูม้ ีอานาจอนุมตั ิการเบิกจ่าย
1.3 มีการทาขอเบิกโดยเร็ ว ไม่ล่าช้าโดยสุ่ มตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้ในการทา
ขอเบิก
2. การควบคุมขอเบิกเงินจากคลัง
2.1 รายการขอเบิกทุกรายการมีการบันทึกควบคุ มไว้ในทะเบียนคุมเลขที่ เอกสาร
ขอเบิก เพื่อควบคุมมิให้มีการบันทึกรายการขอเบิกซ้ า
2.2 มีการพิมพ์รายงานการขอเบิกเงินคงคลังและสอบทานรายละเอียดในรายงานฯ
เปรี ยบเทียบกับเอกสารหลักฐานขอเบิก
2.3 มีการเสนอรายงานการขอเบิกเงินคงคลังให้ผมู ้ ีอานาจลงนามอนุมตั ิในรายงานฯ
ก่อนทาการอนุมตั ิเบิกจ่ายในระบบ GFMIS
2.4 การอนุ มตั ิเบิกจ่ายในระบบ GFMIS กระทาโดย ผูม้ ีอานาจหรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายเท่านั้น
2.5 ทุกสิ้ นเดือนให้ตรวจสอบรายงานสรุ ปการขอเบิกเงินของหน่วยงานกับเอกสาร
หลักฐานขอเบิก
3. การรับจ่ายเงิน
3.1 กรณี กรมบัญชี กลาง โอนเงินเข้าบัญชี เงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้ /ผูม้ ีสิทธิ
โดยตรง
3.1.1 ตรวจสอบรายการขอเบิกว่า มีการโอนเงิ นเข้าบัญชี เจ้าหนี้ /ผูม้ ีสิทธิ
ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามหลักฐานขอเบิก โดยตรวจสอบรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชี ของ
ผูม้ ีสิทธิ กับเอกสารหลักฐานการจ่ายของหน่วยงาน
3.1.2 มีการจัดเก็บรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผูม้ ีสิทธิ แนบประกอบ
กับหลักฐานขอเบิก ตามลาดับการจ่ายในแต่ละวัน
3.2 กรณี กรมบัญชี กลาง/สานักงานคลังจังหวัด โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของส่ วนราชการเพื่อจ่ายต่อให้เจ้าหนี้/ผูม้ ีสิทธิ
3.2.1 มีการจ่ายเงินตรงตัวเจ้าหนี้/ผูม้ ีสิทธิ และจานวนเงินที่จ่ายถูกต้อง
3.2.2 ต้องไม่ มีก ารจ่ ายเงิ นให้เจ้าหนี้ /ผูม้ ี สิทธิ ก่ อนได้รับการโอนเงิ นโดย
ตรวจสอบวันที่ที่รับเงินจากรายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่าย
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3.2.3 มีการควบคุ มการรับ-จ่ายเงิน โดยจัดทาทะเบียนขอเบิก และบันทึก
รายการจ่ายเงินให้เป็ นปัจจุบนั เพื่อให้สามารถตรวจสอบรายละเอียดขอเบิกค้างจ่ายได้
3.2.4 ตรวจสอบรายงานการขอเบิ ก เงิ น ที่ ไ ด้รับแต่ ย งั ไม่ ได้จ่า ยเงิ นให้ผูข้ าย
ณ วันสิ้ นเดือนกับทะเบียนคุมการรับ – จ่ายเงิน ตามข้อ 3.2.3 กรณี มีขอ้ คลาดเคลื่อนให้หาสาเหตุของ
ข้อคลาดเคลื่อนดังกล่าว
3.2.5 ตรวจสอบรายงานติดตามสถานะการอนุมตั ิขอเบิกเพื่อตรวจสอบรายการ
ขอเบิกที่คา้ งนานทุกสิ้ นเดือน และหาสาเหตุพร้อมทั้งดาเนินการแก้ไข
3.2.6 มีการประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” ในใบสาคัญคู่จ่าย ทุกฉบับ
*หมายเหตุ กรณี ไม่มีเครื่ อง Terminal ให้ประสานขอรายงานจาก บช.ต้นสังกัด หรื อ
สานักงานคลังจังหวัด
การแก้ไขข้อผิดพลาด
กรณี พบข้อผิดพลาดต้องทาการยกเลิกรายการขอเบิกในระบบเบิกจ่าย ให้ดาเนินการดังนี้
เบิกจ่ายผ่านเครื่ อง Terminal
1. กรณี จ่ายเจ้าหนี้/ผูม้ ีสิทธิโดยตรง
1.1 ขอเบิกเพื่อจ่ายบุคคลภายนอก อ้างอิงใบสั่งซื้ อ
กรณี ที่ยงั ไม่ ได้อนุ มตั ิรายการขอเบิกขั้นที่ 1(P1) หรื ออนุ มตั ิ รายการขอเบิ ก
ขั้นที่ 2 (P2) ยกเลิกรายการโดยใช้ คาสัง่ งาน MR8M
- กรณี ที่อนุมตั ิรายการขอเบิกขั้นที่ 1(P1) หรื ออนุมตั ิรายการขอเบิกขั้นที่ 2 (P2)
แล้วแต่กรมบัญชีกลางยังไม่ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินต้องประสานกรมบัญชีกลางดาเนินการยกเลิกรายการ
ดังกล่าวให้
1.2 ขอเบิกเพื่อจ่ายบุคคลภายนอก ไม่อา้ งอิงใบสั่งซื้อ
- กรณี ที่ยงั ไม่ ได้อนุ มตั ิรายการขอเบิกขั้นที่ 1(P1) หรื ออนุ มตั ิ รายการขอเบิ ก
ขั้นที่ 2 (P2) ยกเลิกรายการโดยใช้ คาสั่งงาน ZFB08
-กรณี ที่อนุมตั ิรายการขอเบิกขั้นที่ 1(P1) หรื ออนุมตั ิรายการขอเบิกขั้นที่ 2 (P2)
แล้วแต่กรมบัญชีกลางยังไม่ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินต้องประสานกรมบัญชีกลางดาเนินการยกเลิกรายการ
ดังกล่าว
2. กรณี จ่ายผ่านส่ วนราชการ
- กรณี ที่ยงั ไม่ได้อนุมตั ิรายการขอเบิกขั้นที่ 1(P1) หรื ออนุมตั ิรายการขอเบิกขั้นที่ 2
(P2) ยกเลิกรายการโดยใช้ คาสัง่ งาน ZFB08
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-กรณี ที่อนุมตั ิรายการขอเบิกขั้นที่ 1(P1) หรื ออนุมตั ิรายการขอเบิกขั้นที่ 2 (P2) แล้ว
แต่กรมบัญชีกลางยังไม่ได้อนุมตั ิรายการต้องประสานกรมบัญชีกลางดาเนินการยกเลิกรายการดังกล่าว
ให้
เบิกจ่ายผ่าน Excel Loader ให้แจ้งขอยกเลิกรายการขอเบิกไปยังกรมบัญชีกลางหรื อสานักงาน
คลังจังหวัด
กรณี พบข้อผิดพลาด เช่น การบันทึกหมวดรายจ่ายหรื อรหัสงบประมาณไม่ถูกต้อง หลังจาก
ได้รับอนุมตั ิการจ่ายเงินโดยกรมบัญชีกลางหรื อสานักงานคลังจังหวัดและประมวลผลการจ่ายเงินแล้ว
ให้ทาการปรับปรุ งแก้ไขที่เครื่ อง Terminal โดยใช้ คาสัง่ งาน ZGL_J7

ระบบรับและนาส่ ง
ภาพรวมการปฏิบตั ิงานในระบบรับและนาเงินส่ งคลังในระบบ GFMIS
การปฏิ บ ัติ ง านในระบบรั บ และน าเงิ น ส่ ง คลัง ในระบบ GFMIS มี ข้ ัน ตอนหลัก ในการ
ปฏิบตั ิงาน 4 ขั้นตอน คือ
1. การรับเงิน และบันทึกข้อมูลการรับเงินเข้าสู่ ระบบ GFMIS
เมื่อหน่วยงานจัดเก็บเงินรายได้และออกใบเสร็ จรับเงิน เพื่อเป็ นหลักฐานประกอบการรับเงิน
แล้ว หน่ ว ยงานต้อ งบัน ทึ ก ข้อ มู ล การรั บ เงิ น เข้า สู่ ร ะบบ GFMIS ซึ่ งต้อ งบัน ทึ ก ข้อ มู ล ให้ต รงกับ
ข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้นโดยให้บนั ทึกรายการเข้าระบบในวันที่มีการรับเงิน
2. การนาเงินส่ งคลัง
เมื่อหน่วยงานจัดทาใบนาฝาก (Pay in slip )โดยระบุประเภทเงินที่ตอ้ งการนาส่ งในใบนาฝาก
ที่ เ ป็ นของศูน ย์ต ้นทุ น ของตนเอง และน าใบน าฝากพร้ อ มตัว เงิ น ส่ ง คลัง ที่ ธ นาคารกรุ ง ไทย จ ากัด
(มหาชน) ธนาคารกรุ งไทยฯ จะบันทึกข้อมูลรายการนาส่ งเงิน(ประเภทเอกสารCJ)ให้กบั หน่ วยงาน
ผูน้ าส่ งเงิน และธนาคารกรุ งไทยฯ จะออกใบรับเงิน(Deposit Receipt) ซึ่ งเป็ นหลักฐานการนาส่ งเงิน
ให้กบั หน่ วยงาน หน่ วยงานต้องตรวจสอบด้วยว่าธนาคารบันทึ กรหัสศูนย์ตน้ ทุ นผูน้ าส่ งเงิน วันที่
นาฝาก หรื อวันที่คิดมูลค่า ประเภทเงินที่นาส่ ง จานวนเงินที่นาส่ งในแต่ละประเภทเงิน และจานวนเงิน
รวม ตรงกับสาเนาใบนาฝากและตัวเงินที่นาฝากหรื อไม่ ถ้าพบว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งธนาคารแก้ไขให้
ทันที
3. การบันทึกข้อมูลการนาเงินส่ งคลัง
เมื่อหน่วยงานนาส่ งเงินที่ธนาคารกรุ งไทยฯเรี ยบร้อยแล้ว ต้องบันทึกข้อมูลการนาส่ งเงิน
ดังกล่าวเข้าสู่ ระบบ GFMIS โดยระบุรหัสศูนย์ตน้ ทุนผูน้ าส่ งเงิน วันที่นาฝาก หรื อวันที่คิดมูลค่า
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จานวนเงิ น ที่ นาส่ ง และรหัสอ้างอิ งธนาคาร 16 หลัก ให้ต รงกับรายละเอี ยดในใบรั บเงิ นที่ ไ ด้รั บ
จากธนาคารฯ ภายในวันเดียวกันกับการนาเงินส่ งที่ธนาคารฯ หรื ออย่างช้าไม่เกินวันทาการถัดไป
4. การกระทบยอดบัญชีพกั เงินนาส่ ง
เมื่อหน่วยงานนาส่ งเงินที่ธนาคารกรุ งไทยฯ และบันทึกข้อมูลการนาส่ งเงินในระบบ GFMIS
ถูกต้องตรงกับข้อมูลในใบรับเงิน (Deposit Receipt) ที่ได้รับจากธนาคารแล้ว ระบบจะกระทบยอด
หัก ล้า งบัญ ชี พ กั เงิ นน าส่ ง (1101010112) ให้โดยอัต โนมัติทุกวัน ถ้า หน่ ว ยงานบัน ทึ ก ไม่ ถู กต้อ ง
ครบถ้วน ก็จะเกิดรายการคงค้างในระบบ ซึ่งหน่วยงานต้องตรวจสอบหาสาเหตุขอ้ คลาดเคลื่อนต่อไป
การตรวจสอบในระบบรับและนาส่ ง
ประเภทของเงิ นที่ ส่วนราชการต้องบันทึกในระบบรับและนาส่ งได้แก่ เงิ นรายได้แผ่นดิ น
เงิ นเบิ กเกิ นส่ งคื น คลัง และเงิ น นอกงบประมาณ ในการตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบจึ งต้อ งมี ค วามรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการปฏิบตั ิงาน เพื่อจะได้ทราบความสาคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
วิ ธี ก ารตรวจสอบควบคุ ม เพื่ อ สามารถให้ข ้อ แนะน าที่ ถู ก ต้ อ งและเป็ นประโยชน์ แ ก่ ห น่ ว ยงาน
ทั้งนี้ระบบรับ-นาส่ งเงินมีจุดที่ตอ้ งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังนี้
1. การควบคุมการรับเงิน
1.1 การรับเงินแต่ละประเภทมีหลักฐานการรับเงินครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่ระเบียบ
กาหนด เช่น ใบเสร็จรับเงิน เป็ นต้น
1.2 การบันทึกรายการรับเงินในระบบ GFMIS มีการพิมพ์รายงานการรับรายได้
และนาส่ งเงินคงคลัง และสอบทานรายละเอียดในรายงานฯ เปรี ยบเทียบกับหลักฐานการรับเงิน
ว่าถูกต้อง ตรงกัน
1.3 ตรวจสอบว่า มีการจัดทาทะเบียนคุมการรับและนาส่ งเงินแต่ละประเภทและมีการ
บันทึกรายการรับเงินในทะเบียนดังกล่าว ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตาม หลักฐานและเป็ นปัจจุบนั
2. การควบคุมการนาส่ งเงิน
2.1 การนาส่ งเงินแต่ละประเภทต้องได้รับการอนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจก่อนนาเงินฝากเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/สานักงานคลังจังหวัด ที่ธนาคารกรุ งไทย และต้องมีหลักฐาน
การนาส่ งเงินครบถ้วนถูกต้องตามที่ระเบียบกาหนด ได้แก่ สาเนาใบนาฝากเงิน (Pay in slip) ที่มีเลข
Bar code และใบรับเงินของธนาคาร (Deposit receipt)
2.2 การบันทึกรายการนาส่ งเงินในระบบ GFMIS มีการพิมพ์รายงานการรับ รายได้
และนาส่ งเงินคงคลัง และสอบทานรายละเอียดใน รายงานฯ เปรี ยบเทียบกับหลักฐานการนาส่ ง
ว่าถูกต้อง ตรงกัน
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2.3 ผูม้ ี อานาจได้ลงนามอนุ มตั ินาส่ งในรายงานการรับรายได้และนาส่ งเงินคงคลัง
ก่อนทาการอนุมตั ินาเงินส่ งคลัง ในระบบ GFMIS Terminal หรื อใน Web Online
2.4 ตรวจสอบว่ามีการบันทึกรายการนาส่ งในทะเบียนคุมการรับและนาส่ งเงิน ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงตามหลักฐานและเป็ นปัจจุบนั
2.5 การนาส่ ง/นาฝากเงินแต่ละประเภท เป็ นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบกาหนด
2.6 การตรวจสอบสถานะการนาส่ งเงินจากรายงานแสดงสถานะเอกสารการนาส่ งเงิน
ของส่ วนราชการ หลังการนาส่ งเงิน เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของข้อมูลการนาส่ งเงิน
2.7 ตรวจสอบว่าทุ กสิ้ นเดื อนมี การพิมพ์รายงานแสดงเงิ นรายได้แผ่นดิ นที่ จดั เก็บ
และนาส่ งคลัง ส่ งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา ที่กาหนด
3. รายงานที่ใช้ในการตรวจสอบการบันทึกรายการรับและนาส่ งเงินในระบบ GFMIS
แนวทางการตรวจสอบ
3.1 ตรวจสอบข้อมูลที่บนั ทึกเข้าสู่ ระบบจากรายงานสมุดรายวันทัว่ ไป หรื อรายงาน
แสดงภาพรวมเอกสารผ่านรายการ สาหรับกรณี เอกสารพักรายการให้ตรวจสอบจากรายงานแสดง
ภาพรวมเอกสารพักรายการ
3.2 การบันทึกรายการนาส่ งเงิน ระบบจะลดยอด “บัญชีพกั เงินนาส่ ง” ให้โดยอัตโนมัติ
แต่หากข้อมูลรายการนาส่ งเงินที่ได้รับจากธนาคาร ได้แก่ จานวนเงิน ศูนย์ตน้ ทุน ผูน้ าส่ ง วันที่คิด
มูลค่ า (วันที่ ตามใบรั บเงิ นของธนาคาร) และเลขที่ อา้ งอิ ง 16 หลัก ไม่ ตรงกับที่ หน่ วยงานบันทึ ก
ระบบจะไม่ สามารถกระทบยอดให้ได้ ทาให้ยอดบัญ ชี เงิ นสดหรื อ เงิ น ฝากธนาคารและบัญชี พ กั
เงินนาส่ ง ยังคงมียอดค้างอยู่ที่หน่ วยงาน จึงเป็ นหน้าที่ของหน่ วยงานผูเ้ บิกที่ตอ้ งตรวจสอบข้อมูล
การนาส่ งจากรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททัว่ ไป และตรวจสอบกับงบทดลองรายเดือน เมื่อมีการ
บันทึกรายการนาส่ งเงินในระบบครบถ้วนถูกต้องยอดคงเหลื อในบัญชี พกั เงินนาส่ ง (1101010112)
จะต้องเท่ากับศูนย์
3.3 ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง ของรายงานที่เกี่ ยวข้องกับระบบรั บและนาส่ ง
ทุกสิ้ นเดือน ดังนี้
- การรับและนาส่ งเงินรายได้แผ่นดินต้องมียอดตรงกับทะเบียนคุมการนาส่ ง
เงินรายได้แผ่นดิน จากรายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จดั เก็บและนาส่ งคลังของหน่วยงาน ยอดเงิน
ฝากคลัง จากรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังของหน่วยงาน
- รายงานงบทดลองรายเดือน รายการบัญชี พกั เงินนาส่ ง จะต้องเท่ากับศูนย์
ถ้ามียอดคงเหลือด้านเครดิ ต แสดงว่ามี การนาส่ งเงิ นแล้วแต่ ยงั ไม่ได้บนั ทึ กรายการนาส่ งในระบบ
ถ้ามียอดคงเหลือด้านเดบิต แสดงว่ามีการบันทึกรายการไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบรายละเอียดการนาส่ ง
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เงินจากรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททัว่ ไปกับเอกสารใบรับเงินที่ได้รับจากธนาคารและทะเบียนคุม
การรับและนาส่ งเงิน
ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการเบิกเกินส่ งคืนโดยตรวจสอบว่า
มีการคืนเงินงบประมาณจากรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
การแก้ไขข้อผิดพลาด
1. การบันทึกรายการรับเงินและบันทึกรายการนาส่ งเงินเมื่อตรวจสอบแล้ว
พบว่ามีการบันทึกรายการผิดให้มีการยกเลิกเอกสารโดยใช้คาสั่งงาน ZFB08 และ Web Online เลือก
ประเภทจัดเก็บรายได้หรื อประเภทนาส่ งเงิน แล้วทาการยกเลิกเอกสาร
2. การบันทึกรายการนาส่ งเงินกรณี รหัสศูนย์ตน้ ทุนผูน้ าส่ งเงิน วันที่นาฝาก
หรื อวันที่คิดมูลค่า หรื อรหัสอ้างอิงธนาคาร 16 หลัก ไม่ถูกต้องให้แก้ไขโดยใช้คาสั่งงาน FB02
3. สาหรับรายการที่กระทบยอดหักล้างบัญชีพกั เงินนาส่ งและเอกสารที่มี
สถานะเอกสารเป็ นพักรายการ ต้องประสานกรมบัญชีกลางหรื อสานักงานคลังจังหวัด ดาเนินการ
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ระบบบัญชีแยกประเภท
1. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานเอกสารอ้างอิงกับยอดบัญชีแยกประเภทต่างๆที่ปรากฏใน
งบทดลอง ดังนี้
รายการบัญชีใน
งบทดลอง
1.บัญชีเงินสด แสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับและนาส่ งหรื อนาฝาก
เงินสด
2.บัญชีเงินฝากธนาคาร
ในงบประมาณหรื อนอก
งบประมาณ แสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับและจ่ายเงินฝาก
ธนาคาร

ช่องเดบิต

ช่องเครดิต

ช่องคงเหลือ

การรับเงินรายได้แผ่นดิน หรื อ
เงินนอกงบประมาณหรื อการรับ
คืนเงินยืมจากลูกหนี้ ซึ่งจานวน
เงินที่ได้รับจะต้องตรงกับสาเนา
ใบเสร็ จรับเงิน

จานวนเงินที่นาส่ ง
คลัง หรื อนาฝากคลัง
จะต้องตรงกับสาเนา
ใบนาฝากเงินที่ได้รับ
คืนจากธนาคาร

จานวนเงินคงเหลือที่ปรากฏ
ณ วันที่รายงานจะต้องตรง
กับยอดคงเหลือในรายงาน
เงินคงเหลือประจาวัน

จานวนเงินที่กรมบัญชีกลางโอน
ให้ตามรายการขอเบิกเงินจานวน
เงินที่ได้รับจะต้องตรงกับรายงาน
ยอดเงินฝากของธนาคาร (Bank
Statement)

จานวนเงินที่สั่งจ่าย
ตามเช็คเพื่อจ่ายชาระ
หนี้ให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ รับ
เงิน จานวนเงินที่จ่าย
จะต้องตรงกับ
รายงานยอดเงินฝาก
ของธนาคาร (Bank
Statement)

จานวนเงินฝากธนาคาร
คงเหลือที่ปรากฏ ณ วันที่
รายงานทุกสิ้ นเดือนควร
กาชับให้เจ้าหน้าที่จดั ทางบ
พิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
เพื่อเปรี ยบเทียบหาสาเหตุ
ของความแตกต่างยอด
คงเหลือในระบบGFMIS
กับยอดเงินฝากธนาคารตาม
รายงานที่ได้รับแจ้งจาก
ธนาคาร

15
รายการบัญชีใน
งบทดลอง
3. บัญชีลูกหนี้เงินยืม
แสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับการจ่ายเงินให้
ข้าราชการหรื อลูกจ้าง
ยืม รวมทั้งการส่ งใช้
คืนเงินยืม

ช่องเดบิต

ช่องเครดิต

ช่องคงเหลือ

จานวนเงินที่จ่ายให้ยมื ตาม
สัญญาการยืมเงิน

จานวนเงินที่ลูกหนี้
ส่ งใช้คืนเงินยืม

จานวนเงินที่ลูกหนี้ยงั ไม่ส่ง
ใช้คืนเงินยืม จะต้อง
ตรวจสอบกับสัญญาการยืม
เงินที่ยงั ไม่ได้รับการชดใช้

4. บัญชีวสั ดุคงคลัง
แสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับการได้มาและ
ใช้ไปของวัสดุ
สานักงาน

จานวนเงินที่จ่ายซื้ อวัสดุคงคลัง
ซึ่ งเกิดจากข้อมูลในระบบการ
จัดซื้ อจัดจ้าง

จานวนเงินที่เบิกวัสดุ
คงคลังซึ่ งจะเกิดจาก
การปรับปรุ งบัญชี
ในระบบบัญชีแยก
ประเภท

จานวนเงินของวัสดุ
คงเหลือจะต้องตรวจสอบ
ให้ตรงกับยอดคงเหลือใน
บัญชีคุมวัสดุของหน่วย
พัสดุ

5. บัญชีพกั สิ นทรัพย์
แสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับการได้มาของ
ครุ ภณั ฑ์ที่ยงั ไม่ได้สร้าง
ข้อมูลหลัก
สิ นทรัพย์ในระบบ
GFMIS

จานวนเงินที่บนั ทึกรับรู้
ครุ ภณั ฑ์ แต่ยงั ไม่สามารถรับรู ้
เป็ นสิ นทรัพย์ในระบบได้
เนื่องจากจะต้องแจ้งให้ส่วน
ราชการที่มีเครื่ อง GFMIS
Terminal ดาเนินการสร้างข้อมูล
หลักสิ นทรัพย์และล้างบัญชีพกั
สิ นทรัพย์

จานวนเงินที่ได้มีการ
ล้างบัญชีพกั
สิ นทรัพย์เป็ น
สิ นทรัพย์รายตัวหรื อ
รับรู ้เป็ นบัญชีค่า
ครุ ภณั ฑ์มูลค่าต่ากว่า
เกณฑ์เนื่องจากมี
ราคาต่อหน่วยไม่ถึง
5,000 บาท

จานวนเงินที่ยงั ไม่
ดาเนินการล้างบัญชีเป็ น
สิ นทรัพย์รายตัวหรื อ
บัญชีค่าครุ ภณั ฑ์มูลค่าต่า
กว่าเกณฑ์ ต้องเร่ งรัดให้
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
และส่ งข้อมูลให้ส่วนราชการ
ที่มีเครื่ อง GFMIS Terminal
บันทึกล้างรายการดังกล่าว

6. บัญชีสินทรัพย์
แสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับการได้มาและ
การตัดจาหน่าย ของ
ครุ ภณั ฑ์

จานวนมูลค่าสิ นทรัพย์ถาวรที่
อยูใ่ นความครอบครองของ
ส่ วนราชการ ซึ่ งจะต้องตรงกับ
ข้อมูลในบัญชีคุมสิ นทรัพย์ที่อยู่
ในระบบ GFMIS สาหรับ
สิ นทรัพย์ที่ได้จดั ซื้ อตั้งแต่
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2548 และ
สิ นทรัพย์เดิมที่ได้มีการยกยอด
ข้อมูลเข้าระบบ GFMIS แล้ว

จานวนเงินของ
สิ นทรัพย์ที่ได้มีการ
ตัดจาหน่ายหรื อโอน
ให้ส่วนราชการอื่น
จะต้องตัดจาหน่าย
ออกจากทะเบียนคุม
สิ นทรัพย์ดว้ ย

จานวนมูลค่าสิ นทรัพย์
ถาวรที่อยูใ่ นความ
ครอบครองของ ส่ วน
ราชการ ณ วันที่จดั ทา
รายงาน ซึ่งจานวนเงิน
คงเหลือจะต้องเท่ากับยอด
คงเหลือในทะเบียนคุม
ทรัพย์สินของสิ นทรัพย์ราย
ตัวทุกรายการและสิ นทรัพย์
จะต้องมีตวั ตนอยูจ่ ริ ง
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7. บัญชีเจ้าหนี้
แสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับจานวนภาระ
หนี้สินที่หน่วยงานมี
ต่อบุคคลภายนอก

8. บัญชีใบสาคัญค้าง
จ่าย แสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับจานวนภาระ
หนี้สินที่หน่วยงานมีต่อ
ข้าราชการหรื อลูกจ้าง

ช่องเดบิต

ช่องเครดิต

ช่องคงเหลือ

การจ่ายเงินเพื่อชาระหนี้ให้แก่
เจ้าหนี้บุคคลภายนอก โดยอาจจะ
เป็ นการจ่ายตรงเข้าบัญชี เงินฝาก
ธนาคารของเจ้าหนี้หรื อเป็ นการ
จ่ายเช็คให้แก่เจ้าหนี้ซ่ ึ งจะต้อง
ตรงกับใบเสร็ จรับเงินของเจ้าหนี้
และควรกาชับให้เจ้าหน้าที่
ประทับตราว่า “จ่ายเงินแล้ว”
ในใบเสร็ จรับเงินทุกฉบับ

จานวนเงินที่หน่วยงาน
ได้ก่อหนี้ผกู พันกับ
บุคคลภายนอกซึ่งจะ
ตรงกับใบแจ้งหนี้ที่
ได้รับ

จานวนเงินคงค้างที่ยงั มิได้
จ่ายชาระหนี้ซ่ ึ งจะต้องตรง
กับ ใบแจ้งหนี้ที่ยงั มิได้
ดาเนินการเบิกจ่ายเงิน ทั้งนี้
ควรกาชับให้เจ้าหน้าที่เร่ ง
ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่
เจ้าหนี้ ภายใน 5 วันทาการ
นับแต่วนั ที่ได้รับใบแจ้งหนี้

การจ่ายเงินสาหรับรายการขอเบิก จานวนเงินที่ได้รับ
เงินให้กบั ข้าราชการหรื อลูกจ้างซึ่ ง ตามใบขอเบิกเงินของ
จะต้องตรงกับจานวนเช็คที่สั่งจ่าย ข้าราชการหรื อลูกจ้าง
จากบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อจ่าย
ให้ขา้ ราชการหรื อลูกจ้าง หรื อเช็ค
ที่สงั่ จ่ายในนามเจ้าหน้าที่การเงิน
เพื่อนาเงินสดมาจ่ายต่อให้กบั
ข้าราชการหรื อลูกจ้าง การจ่ายเงิน
สาหรับรายการดังกล่าว จะต้องมี
หลักฐานการจ่ายที่ผรู ้ ับเงินจะต้อง
ลงลายมือชื่อรับเงินทุกครั้ง และ
ควรกาชับให้เจ้าหน้าที่ประทับตรา
ว่า“จ่ายเงินแล้ว” ในหลักฐานขอ
เบิกเงินและใบเสร็ จรับเงิน(ถ้ามี)

จานวนเงินตามใบขอเบิก
เงินที่ยงั ไม่ได้ดาเนินการ
เบิกจ่ายเงินให้กบั ข้าราชการ
หรื อลูกจ้างทั้งนี้ควรกาชับ
ให้เจ้าหน้าที่เร่ งดาเนิ นการ
เบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้
ภายใน 5 วันทาการนับ
แต่วนั ที่ได้รับใบขอเบิกเงิน
หรื อหลักฐานขอเบิกเงิน
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9. บัญชีรายได้ระหว่าง
หน่วยงาน-หน่วยงาน
รับเงินจากรัฐบาล
แสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับจานวนเงินที่
หน่วยงานขอเบิกเงิน
จากคลังไม่วา่ จะเป็ น
เงินงบประมาณที่
หน่วยงาน ได้รับจัดสรร
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
เงินงบกลางและการ
ถอนคืนรายได้แผ่นดิน
10. บัญชีค่าใช้จ่าย
แสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับจานวนเงิน
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาระ
ผูกพันที่มีต่อ
บุคคลภายนอกหรื อ
ข้าราชการหรื อลูกจ้าง

ช่องเดบิต

ช่องเครดิต

ช่องคงเหลือ

การยกเลิกรายการขอเบิกเงิน
จะต้องแจ้งให้ส่วนราชการ
ส่ วนกลางที่มีเครื่ อง GFMIS
Terminal ดาเนินการ หากมี
จานวนเงินมากให้สอบถาม
สาเหตุ และควรกาหนด
มาตรการในการควบคุมให้เกิด
ข้อผิดพลาดน้อยที่สุดเนื่องจากการ
ยกเลิกรายการดังกล่าวระบบจะคืน
เงินงบประมาณ และควรกาชับให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายงาน
สถานะงบประมาณว่าระบบคืน
งบประมาณให้หรื อไม่

จานวนเงินที่เกิดจาก
รายการขอเบิกเงิน
จากคลังเพื่อจ่ายตรง
เจ้าหนี้ หรื อขอเบิกเงิน
เข้าหน่วยงานเพื่อจ่าย
ต่อให้กบั ข้าราชการ
หรื อลูกจ้าง

จานวนเงินรวมที่ขอเบิก
จากคลังตั้งแต่ตน้
ปี งบประมาณ จนถึงวันที่
รายงาน

จานวนเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การขอเบิกเงินจากคลังหรื อ
เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายหรื อเกิดจาก
การปรับปรุ งรายการบัญชี

จานวนเงินที่เบิกเงิน
มาแล้วมีเงินเหลือและ
นาส่ งคืนคลังประเภท
เงินเบิกเกินส่ งคืน หรื อ
เกิดจากกลับรายการขอ
เบิกเงินเนื่องจาบันทึก
รายการผิดพลาด ซึ่ง
จะต้องแจ้งให้ส่วน
ราชการส่ วนกลางที่มี
เครื่ องGFMIS
Terminal ดาเนินการ

จานวนเงินค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น ตั้งแต่ตน้
ปี งบประมาณจนถึงวันที่
รายงาน
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2. ตรวจสอบช่องยอดยกไป โดยดูดุลของบัญชีวา่ ถูกต้องหรื อไม่
-

สิ นทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภทขึ้นต้นเลข 1 ต้องมีตวั เลขเป็ น
หนี้สิน รหัสบัญชีแยกประเภทขึ้นต้นเลข 2 ต้องมีตวั เลขเป็ น
ส่ วนทุน รหัสบัญชีแยกประเภทขึ้นต้นเลข 3 ต้องมีตวั เลขเป็ น
รายได้ รหัสบัญชีแยกประเภทขึ้นต้นเลข 4 ต้องมีตวั เลขเป็ น
ค่าใช้จ่าย รหัสบัญชี แยกประเภทขึ้นต้นเลข 5 ต้องมีตวั เลขเป็ น

+
()
()
()
+

3. ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินกับข้อมูลทางบัญชี
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ จานวนเงินที่ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จานวนเงินที่ได้มีการเบิกจ่าย และ
งบประมาณคงเหลือ
- จานวนเงินที่ปรากฏในช่องใบสั่งซื้ อ / สัญญา ตรวจสอบกับมูลค่าสัญญาหรื อใบสั่งซื้ อ /
สั่งจ้างที่ได้มีการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ ตั้งแต่วนั ที่เกิดรายการจนถึงวันที่ในรายงาน
- จานวนเงินที่ ปรากฏในช่ องเบิกจ่ายสะสม ตรวจสอบกับรายงานการขอเบิ กเงินคงคลัง
พร้อมเอกสารประกอบรายการ ตั้งแต่วนั ที่เกิดรายการจนถึงวันที่ในรายงาน
- ตรวจสอบสถานะการเงิ น งบประมาณจากรายงานสถานการณ์ ใ ช้จ่ ายงบประมาณกับ
ยอดเบิกจ่ายข้อผูกพัน และยอดคงเหลือที่ปรากฏในทะเบียนคุมเงิน งบประมาณ ว่ามียอดตรงกันหรื อ
มีความแตกต่าง ถ้าพบว่ามีความแตกต่างให้ตรวจสอบและเก็บข้อมูลรายละเอียดว่าเกิดจากสาเหตุใด
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