
วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ทีก่ าหนด
รายงานทางการเงินถูกตอ้ง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ และมาตรฐาน ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด

 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

1. บนัทกึใหค้รบทกุช่องในทะเบยีน 120 นาที

2. บนัทกึใหค้รบทกุใบส าคัญ

3. สามารถท างานแทนกันได้

 

 

1. ตรวจสอบใหค้รบทกุใบส าคัญ  60 นาที

2. ต้องจัดใหม้ีคนท างานแทน 

 

 

1. บนัทกึใหค้รบทกุช่องในทะเบยีน 150 นาที

2. บนัทกึใหค้รบทกุใบส าคัญ   

3. สามารถท างานแทนกันได้

1. โอนเงินใหถู้กต้อง (บคุคล/เลขบญัชี) 420 นาที

2. สอบทานการโอนทกุรายการ   
3. ผู้อนุมัติคนที่ 2 อนุมัติไม่เกิน 21.00 น.

4. บนัทกึขอจ่ายใหค้รบทกุใบส าคัญ

5. ปฏบิติัตามระเบยีบกระทรวงการคลัง

 

 

1

ระยะเวลา

การจัดท ารายงานการเงิน
 

 

1. บันทึกรายการบัญชีในทะเบียนคุม
ทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง  

2. ตรวจสอบการโอนเงินเข้าหน่วยงาน 
(RPT 503) 

  

4. โอนจ่ายเงินแบบ e-Payment ทาง
ระบบ KTB Corporate Online และ

บันทึกขอจ่ายในระบบ GFMIS 

วิชุดา ศราวุธ 
ชลลดา ภัททิยา 

เฉลิมชัย 

3. บันทึกทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารใน
และนอกงบประมาณ 
และทะเบียนคุมเจ้าหน้ี 

พรเพ็ญ 
สุพรรณา  
ภัททิยา 

เอกฤทัย เกษร 
สุเมธ ดวงกมล 

ศรีสุราง 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

1. บนัทกึใหค้รบทกุช่องในทะเบยีน 120 นาที

2. บนัทกึใหค้รบทกุใบส าคัญ   

3.สามารถท างานแทนกันได้

 

1. บนัทกึใหค้รบทกุช่องในทะเบยีน 60 นาที

2. บนัทกึใหค้รบทกุใบส าคัญ   

3. ต้องจัดใหม้ีคนท างานแทน

 

1. บนัทกึใหค้รบทกุช่องในทะเบยีน 120 นาที

2. บนัทกึใหค้รบทกุใบส าคัญ   
3.สามารถท างานแทนกันได้

น าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

 

 

1. บนัทกึในระบบ GFMIS ใหถู้กต้อง 210 นาที

2. ต้องจัดใหม้ีคนท างานแทน   
3. เงินคงเหลือในทะเบยีนคุมกับสมุด

รายงานเงินคงเหลือประจ าวนัและใน

ระบบ GFMIS ตรงกัน

4. ปฏบิติัตามระเบยีบการเบกิเงินและ

น าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
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4. ปฏบิติัตามระเบยีบการเบกิเงินและ

5. บันทึกทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารใน
และนอกงบประมาณ 

  

6. บันทึกทะเบียนคุมใบส าคัญค้างจ่าย 

ศราวุธ 
สุพรรณา 

วิชุดา 

7. บันทึกล้างหน้ีเงินยืมราชการใน 
ระบบโปรแกรมและในระบบ GFMIS 

  

8. บันทึกรายการรับ-จ่ายเงินสด
ประจ าวันในทะเบียนคุมเงินสด 

และในระบบ GFMIS 

สิดาพร ณัฐวัชร 
ภัททิยา  

พรเพ็ญ 
สุพรรณา 

 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

1. ปฏบิติัตามขั้นตอนของระบบ GFMIS 2100 นาที

2. ต้องจัดใหม้ีคนท างานแทน   
3. จัดท าใหแ้ล้วเสร็จภายใน 5 วนั

4. ปฏบิติัตามเกณฑ์ประเมินด้านบญัชี

 

  

1. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง 2940 นาที

2. จัดท าใหแ้ล้วเสร็จภายใน 7 วนั   

3. ปฏบิติัตามเกณฑ์ประเมินด้านบญัชี

 

 

 

 

1. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง 2100 นาที

2. ด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จภายใน 5 วนั   

3. ปฏบิติัตามเกณฑ์ประเมินด้านบญัชี

 

   
 

1. รวบรวมรายงานใหค้รบถ้วน 2100 นาที

1. ตรวจสอบความถูกต้อง

3. ด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จภายใน 5 วนั

4. ปฏบิติัตามเกณฑ์ประเมินด้านบญัชี   
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9. บันทึกหักล้างบัญชีพักครุภัณฑ์ 
ในระบบ GFMIS และประมวลผล 

ค่าเสื่อมราคาทุกเดือน 

11. ตรวจสอบการโอนขายบิล 
เงินฝากคลังและทะเบียนคุมบัญชีต่าง ๆ   

กับระบบ GFMIS ประจ าเดือน 

1 

12. ตรวจสอบรายการบัญชีตามเกณฑ์
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี 

ทุกหน่วยงานในสังกัด  
ประจ าเดือน 

พรเพ็ญ 
สุพรรณา 

วิชุดา ภัททิยา 

 
ทรงวุฒิ 

ทรงวุฒิ 

10. ตรวจสอบ Statement และจัดท า
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 

ทุกประเภทประจ าเดือน 



ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

1. ปฏบิติัตามขั้นตอนของระบบ GFMIS 2100 นาที

2. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง   

3. ด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จภายใน 5 วนั   
4. ปฏบิติัตามเกณฑ์ประเมินด้านบญัชี

 

1. ปฏบิติัตามขั้นตอนของระบบ GFMIS 12600 นาที

2. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง

3. ด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จภายใน 30 วนั

4. ปฏบิติัตามเกณฑ์ประเมินด้านบญัชี

   

   

 

1. ปฏบิติัตามมาตรฐานบญัชีภาครัฐ 1260 นาที
2. ปฏบิติัตามเกณฑ์ประเมินด้านบญัชี

3. ด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จภายใน 3 วนั   
 

 

 

รวมระยะเวลา นาที

 หรือ 63 วัน
 

  
  

4

26,460

 

  

13. ตรวจสอบรายงานตามระบบ GFMIS 
จัดท ารายงานการเงินประจ าเดือน  

และรายงานฐานะเงินทดรองราชการ 
เสนอผู้บริหารทราบและจัดส่งให้ สตง.  

ทรงวุฒิ 
ชลลดา 

ทรงวุฒิ 

ทรงวุฒิ 

  

14. ตรวจสอบรายงานตามระบบ GFMIS 
และบันทึกรายการปรับปรุงบัญชปีระจ าปี 

15. จัดท ารายงานการเงินประจ าปี 
พร้อมทั้งวิเคราะห์งบการเงิน 

ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



 

 

วิธีปฏิบัตกิารจัดทํารายงานการเงิน 

วัตถุประสงค  :  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด 
รายงานทางการเงินถูกตอง ครบถวน ทันเวลา การปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตอง        
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐาน ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

การจัดทํารายงานการเงิน มีข้ันตอนการดําเนินงาน 15 ข้ันตอน ดังนี้ 

  ข้ันตอนท่ี 1  บันทึกรายการบัญชีในทะเบียนคุมทางบัญชีท่ีเกี่ยวของ  

  ในข้ันตอนนี้เจาหนาท่ีบัญชีบันทึกรายการตามใบสําคัญเบิกในทะเบียนคุมบัญชีประเภทตาง ๆ 
เชน ลูกหนี้เงินยืมราชการ ,เงินฝากคลัง ,เจาหนี้ตาง ๆ และใบสําคัญคางจาย โดยตองบันทึกรายการสําคัญตาม
เอกสารเบิกเงินในทะเบียนคุมดังกลาว เชน วันท่ีเบิก เลขท่ีขอเบิก รายการคาใชจาย รหัสบัญชี ผูรับเงิน 
จํานวนเงิน เปนตน เพ่ือตั้งเจาหนี้และใบสําคัญคางจายตามหลักบัญชีเกณฑคงคาง และเปนการควบคุมรายการ
เบิกเงินสําหรับสอบทานการเบิกเงินตามใบสําคัญกับระบบ GFMIS ณ ตอนสิ้นเดือนใหมียอดคงเหลือตรงกันท้ัง
ในงบทดลองและในทะเบียนคุมบัญชี ทําใหรายงานการเงินประจําเดือนของกรมครบถวน ถูกตอง และเปน
ปจจุบัน ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 120 นาที หรือ 2 ชั่วโมง 

  ข้ันตอนท่ี 2  ตรวจสอบการโอนเงินเขาหนวยงาน (RPT 503) 

  ในข้ันตอนนี้เจาหนาท่ีบัญชีตรวจสอบการโอนเงินเขาบัญชีหนวยงานจากกรมบัญชีกลาง 
ดําเนินการตรวจสอบทุกใบสําคัญเบิกเงิน และทุกแหลงเงินท้ังเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ และ
บันทึกเลขท่ีการโอนเงินท่ีไดจากระบบ GFMIS ในใบสําคัญเบิกทุกฉบับ เพ่ือใหทราบวาใบสําคัญเบิกทุกฉบับ
ไดรับการโอนเงินสามารถจายเงินได และเพ่ือใหสามารถบันทึกรายการบัญชีในทะเบียนคุมประเภทตาง ๆ ได
ตามลําดับข้ันตอนตอไป ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 60 นาที หรือ 1 ชั่วโมง 

ข้ันตอนท่ี 3  บันทึกทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารในและนอกงบประมาณและทะเบียนคุม
เจาหนี้ 
  ในข้ันตอนนี้เจาหนาท่ีบัญชีบันทึกการรับเงินเขาบัญชีหนวยงานตามใบสําคัญเบิกจาก
กรมบัญชีกลางในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารตามแหลงเงิน คือ เงินฝากธนาคารในงบประมาณ หรือเงินฝาก
ธนาคารนอกงบประมาณ เพ่ือใหถูกตองตรงกับงบทดลองในระบบ GFMIS และตามใบแจงยอดของธนาคาร 
(Statement) และทําใหทราบวาหนวยงานมีเงินฝากคงเหลือพอสําหรับการจายตามใบสําคัญหรือไม ระยะเวลา
ดําเนินการประมาณ  150 นาที หรือ 2.5 ชั่วโมง 

  ข้ันตอนท่ี 4  โอนจายเงินแบบ e-Payment ทางระบบ KTB Corporate Online และ
บันทึกขอจายในระบบ GFMIS 

  ในข้ันตอนนี้เจาหนาท่ีการเงินจัดทํารายการโอนเงินเพ่ือจายตรงเขาบัญชีผูรับเงินตามใบสําคัญ
ทางระบบ KTB Corporate Online โดยมีผูอนุมัติการจายเงินทางระบบตามลําดับข้ันตอน (ผูอนุมัติคนท่ี 1 /
ผูอนุมัติคนท่ี 2) และเม่ือทําการโอนเงินตามใบสําคัญแลวใหดําเนินการทําขอจายในระบบ GFMIS ตาม
ใบสําคัญท่ีจายแลวทุกฉบับดวย เพ่ือเปนการลางยอดบัญชีเงินฝากธนาคารในงบทดลองระบบ GFMIS ทําให
กระบวนงานบัญชีมีความครบถวน ถูกตอง เปนปจจุบัน ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 420 นาที หรือ 1 วัน 

5 



 

 

ข้ันตอนท่ี 5  บันทึกทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารในและนอกงบประมาณ 

  ในข้ันตอนนี้เจาหนาท่ีบัญชีบันทึกรายการบัญชีจายเงินฝากในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร
ตามแหลงเงิน คือ เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เพื่อแสดงการจายเงินออกจากบัญชีเงินฝาก
ธนาคารใหตรงกับงบทดลองในระบบ GFMIS ที่ดําเนินการทําขอจายไว ใหทะเบียนคุมบัญชีและระบบ 
GFMIS มีขอมูลเงินฝากธนาคารตรงกัน ณ สิ้นเดือน และทําใหสามารถตรวจสอบยอดเงินฝากคงเหลือใน
บัญชีกับใบแจงยอดของธนาคาร (Statement) ไดครบถวน ถูกตอง เปนปจจุบัน ระยะเวลาดําเนินการ
ประมาณ 120 นาที หรือ 2 ชั่วโมง 

ข้ันตอนท่ี 6  บันทึกทะเบียนคุมใบสําคัญคางจาย 

  ในข้ันตอนนี้เจาหนาท่ีบัญชีบันทึกรายการจายเงินตามใบสําคัญเบิก ในทะเบียนคุมใบสําคัญ
คางจาย เพ่ือเปนการลางบัญชีใบสําคัญคางจายใหหมดไป เพ่ือใหถูกตองตรงกับงบทดลองในระบบ GFMIS เม่ือ
มีการตรวจสอบ ณ สิ้นเดือน ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 60 นาที หรือ 1 ชั่วโมง  

  ข้ันตอนท่ี 7  บันทึกลางหนี้เงินยืมในระบบโปรแกรมและในระบบ GFMIS  

  ในข้ันตอนนี้เจาหนาท่ีบัญชีบันทึกขอมูลการรับชําระคืนเงินยืมในระบบควบคุม กํากับ ติดตาม
เงินยืมราชการ ท้ังกรณีรับคืนดวยเงินสดหรือลางหนี้ดวยใบสําคัญ เพ่ือลางลูกหนี้เงินยืมราชการ จากนั้นตอง
ดําเนินการบันทึกลางลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ GFMIS เพ่ือใหยอดลูกหนี้เงินยืมราชการในงบทดลอง 
GFMIS ถูกตองตรงกันกับทะเบียนคุมในระบบควบคุมกํากับฯ และลูกหนี้สามารถยืมเงินใหมไดหากลูกหนี้ราย
นั้นชําระครบถวนแลว และขอมูลลูกหนี้เงินยืมราชการมีความครบถวน ถูกตอง เปนปจจุบัน ระยะเวลา
ดําเนินการประมาณ 120 นาที หรือ 2 ชั่วโมง 

ข้ันตอนท่ี ๘  บันทึกรายการรับ-จายเงินสดประจําวันในทะเบียนคุมเงินสด และในระบบ 
GFMIS 

  ในข้ันตอนนี้เจาหนาท่ีการเงินจะปดบัญชีรับ-จายเงินสดประจําวันในสมุดรายงานเงินสด
คงเหลือประจําวัน และรวบรวมเอกสารหลักฐานการรับและนําสงเงินประจําวัน เชน ใบเสร็จรับเงิน เอกสาร
การนําสง มาสงใหเจาหนาท่ีบัญชีบันทึกรายการรับและนําสงเงินประจําวันในทะเบียนคุมบัญชี และปดบัญชี
แสดงยอดเงินคงเหลือประจําวันยกไป โดยยอดเงินคงเหลือตองตรงกับในสมุดรายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน  
ของเจาหนาท่ีการเงิน และเจาหนาท่ีการเงินบันทึกรายการรับและนําสงเงินในระบบ GFMIS โดยขอมูลรับและนําสง
เงินในงบทดลองในระบบ GFMIS ถูกตองตรงกันกับในทะเบียนคุมเงินสด ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 210 นาที 
หรือ 3.5 ชั่วโมง 

ข้ันตอนท่ี 9  บันทึกหักลางบัญชีพักครุภัณฑในระบบ GFMIS และประมวลผลคาเส่ือม
ราคาทุกเดือน 

  ในข้ันตอนนี้เจาหนาท่ีบัญชีนําขอมูลการจัดซ้ือครุภัณฑของทุกหนวยงานในสังกัดกรม มา
ดําเนินการบันทึกเปนบัญชีพักครุภัณฑประเภทตาง ๆ ในระบบ GFMIS และตองทําการกลับรายการบัญชีพักให
เปนบัญชีสินทรัพยในทันทีใหครบกระบวนงานในระบบ GFMIS โดยตองไมใหมีบัญชีพักคงคางอยูในงบทดลอง
ประจําเดือน ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 2100 นาที หรือ 5 วัน 
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  ข้ันตอนท่ี 10  ตรวจสอบ Statement และจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร       
ทุกประเภทประจําเดือน 

  ในข้ันตอนนี้เจาหนาท่ีบัญชีนําขอมูลท่ีบันทึกในทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารทุกประเภททุก
รายการ และรายละเอียดขอมูลการรับ-จายของบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีเรียกมาจากระบบ GFMIS  และใบแจง
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือ (Statement) ท่ีไดรับจากธนาคาร มาดําเนินการตรวจสอบรวมกัน เพ่ือหาความ
แตกตางและท่ีมาท่ีไปของยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามทะเบียนคุม เงินฝากธนาคารคงเหลือในงบทดลอง 
ในระบบ GFMIS และเงินฝากธนาคารคงเหลือตามใบแจงยอด Statement เม่ือหาท่ีมาท่ีไปไดแลวนจึงนํามา
จัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกประเภทเงิน โดยจัดทําเปนประจําทุกเดือน ตามมาตรฐานและนโยบาย
บัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และเพ่ือใหมีขอมูลสําหรับการเขาตรวจสอบงบการเงินของสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 2940 นาที หรือ 7 วัน 

  ข้ันตอนท่ี 11  ตรวจสอบการโอนขายบิลเงินฝากคลัง และทะเบียนคุมบัญชีตาง ๆ กับ
ระบบ GFMIS ประจําเดือน 

  ในข้ันตอนนี้เจาหนาท่ีบัญชีท่ีรับผิดชอบการบันทึกบัญชีในทะเบียนคุมแตละประเภท        
นําขอมูลรายละเอียดทางบัญชีในระบบ GFMIS ประกอบดวยบัญชีเงินฝากคลัง ,เงินสด ,เจาหนี้ ,ใบสําคัญ   
คางจาย มาตรวจสอบกับทะเบียนคุมทางบัญชีท่ีบันทึกนอกระบบ โดยบัญชีเงินฝากคลังจะตองมีการตรวจสอบ
การโอนเงินใหหนวยงานในสังกัดดวย (โอนขายบิล) เพ่ือเปนการสอบทานขอมูลรายการบัญชีท่ีบันทึกในระบบ 
GFMIS กับขอมูลท่ีบันทึกในทะเบียนคุม ใหมีขอมูลถูกตองตรงกัน และเปนปจจุบัน ระยะเวลาดําเนินการ
ประมาณ 2100 นาที หรือ 5 วัน 

  ข้ันตอนท่ี 12  ตรวจสอบรายการบัญชีตามเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชี       
ทุกหนวยงานในสังกัดประจําเดือน 

  ในข้ันตอนนี้เจาหนาท่ีบัญชี จะเรียกขอมูลงบทดลองประจําเดือนของทุกหนวยงานในสังกัด 
มาตรวจสอบตามเกณฑประเมินฯ และนํารายงานการเงินประจําเดือนทุกรายงานท่ีทุกหนวยงานในสังกัดสงให
กองคลัง มาตรวจสอบกับงบทดลองในระบบ GFMIS ตามเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด หากมีขอมูลทางการเงินใดไมถูกตองใหแจงหนวยงานในสังกัดแกไขปรับปรุงรายการ
บัญชี หรือหากเปนขอมูลท่ีสวนกลางสามารถแกไขปรับปรุงไดเลย ก็ใหปรับปรุงแกไขใหถูกตองครบถวน ภายใน
ระยะเวลาท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด เพ่ือใหขอมูลทางการเงินและบัญชีของกรมอนามัยถูกตองครบถวน และเปน
ปจจุบัน ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 2100 นาที หรือ 5 วัน 

  ข้ันตอนท่ี 13  ตรวจสอบรายงานตามระบบ GFMIS จัดทํารายงานการเงินประจําเดือน 
และรายงานฐานะเงินทดรองราชการ เสนอผูบริหารทราบและจัดสงให สตง.  

  ในข้ันตอนนี้เจาหนาท่ีบัญชี จะตรวจสอบขอมูลทางการเงินและบัญชีของหนวยงานสวนกลาง
ทุกบัญชีในงบทดลองระบบ GFMIS หากพบวาขอมูลใดไมถูกตอง จะตองดําเนินการแกไขปรับปรุงรายการบัญชี
ใหขอมูลครบถวนถูกตอง และเปนปจจุบันภายในระยะเวลาท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด เม่ือดําเนินการถูกตองแลว
ใหจัดพิมพรายงานทางการเงินประจําเดือนจากระบบ GFMIS เพ่ือเสนอผูบริหารทราบและลงนามในหนังสือ 
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เพ่ือสงรายงานการเงินประจําเดือนใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไปเปน
ประจําทุกเดือน และตรวจสอบการบันทึกควบคุมการรับ-จายเงินทดรองราชการของสวนกลาง และจัดทํา
รายงานฐานะเงินทดรองราชการเสนอผูอํานวยการกองคลังรับทราบ ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 2,100 นาที 
หรือ 5 วัน 

  ข้ันตอนท่ี ๑4  ตรวจสอบรายงานตามระบบ GFMIS และบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี
ประจําป 

  ในข้ันตอนนี้ เม่ือถึงระยะเวลาสิ้นปงบประมาณไปแลวตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม ไปจนถึงกําหนด
ระยะเวลาท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดใหหนวยงานสามารถปรับปรุงบัญชีได เจาหนาท่ีบัญชีตองตรวจสอบขอมูล
ทางการเงินและบัญชีทุกบัญชีในระบบ GFMIS ของทุกหนวยงานในสังกัดหากพบขอผิดพลาดแจงหนวยงานให
แกไขปรับปรุง และสําหรับสวนกลางใหปรับปรุงรายการบัญชีตาง ๆ คือ บัญชีวัสดุ บัญชีครุภัณฑ บัญชีคางรับ
คางจาย บัญชีสินทรัพยและประมวลผลคาเสื่อมราคาสินทรัพย เพ่ือใหกรมอนามัยมีขอมูลทางการเงินและบัญชี
ครบถวนถูกตอง และเปนปจจุบัน ตามระบบบัญชีเกณฑคงคางตามมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ และ
ตามเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด ระยะเวลาดําเนินการ
ประมาณ 12600 นาที หรือ 30 วัน   

  ข้ันตอนท่ี 15  จัดทํารายงานการเงินประจําปพรอมท้ังวิเคราะหงบการเงินสงหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

  ในข้ันตอนนี้ เม่ือเจาหนาท่ีบัญชีตรวจสอบขอมูลทางการเงินและบัญชี และปรับปรุงรายการ
บัญชีประจําปในระบบ GFMIS จนครบถวนถูกตองเรียบรอยแลว ใหดําเนินการเรียกรายงานการเงินประจําป
จากระบบ GFMIS มาจัดทํารายงานการเงินตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด ตามมาตรฐานและนโยบาย
บัญชีภาครัฐ (งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน รายงานรายไดแผนดิน หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน) และจัดทํางบการเงินของหนวยงานในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางดวย พรอม
ท้ังวิเคราะหงบการเงินตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกําหนด เสนอ
ผูบริหารทราบและลงนามในหนังสือถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของ (สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ,กรมบัญชีกลาง, 
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ) ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 1260 นาที หรือ 3 วัน  
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