
การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน 
ณ วันสิ้นปีงบประมาณ



งวดบัญชี

การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี

การแก้ไขข้อผิดพลาด

การปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง

การปิดบัญชี

รายงาน



งวดบัญช/ีการปิดงวดบัญชี

กรมหน่วยเบิกจ่าย

งวดบัญชีปกติ : งวดบัญชี 1- 12
ปิดงวด

ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

งวดบัญชีพิเศษ : งวดบัญชี 13
เปิดงวด

ตั้งแต่ 11 ต.ค. 2564 – 15 พ.ย. 2564



เงิน
งบประมาณ

เงินรายได้
แผ่นดิน

เงินนอก
งบประมาณ

GL

ข้อผิดพลาด

ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

 แก้ไขข้อผิดพลาด
 ปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง
 ปิดบัญชี

Financial Report

การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี



เงินฝากคลัง

เงินฝากธนาคาร

เงินสดในมือ

ลูกหนี้เงินยืม

วัสดุคงคลัง/
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์

เจ้าหนี้

การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี



การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี
ข้อผิดพลาดของปีปัจจุบัน

ระบุวันที่ผ่านรายการ

เดือนที่ยังไม่ปิดงวดบัญชี                วันที่เกิดรายการ

เดือนที่ปิดงวดบัญชีแล้ว                 วันที่ 1 ของงวดเดือนปัจจุบัน

ยกเว้น
วันที่ 11 ต.ค. - 15 พ.ย. 2564 วันที่ 30 ก.ย. 2564

เลือกงวดบัญชี 13



การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี
ข้อผิดพลาดของปีงบประมาณก่อน

ระบุวันที่ผ่านรายการ

ระหว่างปีงบประมาณปจัจุบัน          วันที่ 1 ของงวดเดือนปัจจุบัน

ปิดงวดบัญชี 12 แล้ว                    วันที่ 30 ก.ย. 2564
วันที่ 11 ต.ค. - 15 พ.ย. 2564 เลือกงวดบัญชี 13



การปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้ & ค่าใช้จ่าย

รับล่วงหน้า

รายได้แผ่นดิน
รอน าส่งคลงั

ค้างรับ

ค้างจ่าย

จ่ายล่วงหน้า
วัสดุคงคลัง/

ค่าวัสดุ

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

ค่าเสื่อมราคา/
ค่าตัดจ าหน่าย



การปิดบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
ด้านเดบิต

เดบิต รายได้สูง (ต ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
เครดิต รายได้สูง (ต ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
ด้านเครดิต

เดบิต รายได้สูง (ต ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
เครดิต รายได้สูง (ต ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม



การปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง/การปิดบัญชี

บันทึก ระบุวันที่ผ่านรายการ

ภายในวันที่ 10 ต.ค. 2564 วันที่ 30 ก.ย. 2564
งวดบัญชี 12

พบข้อผิดพลาดจากการปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง
ปิดงวดบัญชี 12 แล้ว                    วันที่ 30 ก.ย. 2564
วันที่ 11 ต.ค. - 15 พ.ย. 2564 งวดบัญชี 13



ประมวลผล
ค่าเสื่อมราคาประจ าเดือน

ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

การประมวลผลค่าเสื่อมราคา

“ไม”่ ประมวลผลค่าเสื อมราคา
ในช่วงที มีการเปิดงวด 

ท่าให้ค่าใช้จ่ายไม่ตรงตามงวด
ที เกิดขึ้นจริง



การประมวลผลค่าเสื่อมราคา
 ประมวลผลค่าเสื่อมราคาในงวดบัญชี 1-11

และ
 ประมวลผลค่าเสื่อมราคาในงวดบัญชี 12

(ภายในวันที่ 10 ต.ค. 2564)

งวดบัญชี 13

 ประมวลผลค่าเสื่อมราคาในงวดบัญชี 13
ระบุเหตุผลการรันผ่านรายการ 
“ประมวลผลผ่านรายการท่ีวางแผน”

 ประมวลผลค่าเสื่อมราคาในงวดบัญชี 1-11
และ

 ประมวลผลค่าเสื่อมราคาในงวดบัญชี 12
(ภายในวันที่ 10 ต.ค. 2564)

งวดบัญชี 13

 ประมวลผลค่าเสื่อมราคาในงวดบัญชี 13
ระบุเหตุผลการรันผ่านรายการ 
“ประมวลผลผ่านรายการที่ไม่ได้วางแผน”



1206
2021
12

งวดบัญชี 1-11 ประมวลผลสมบูรณ์แล้ว
และ

ประมวลผลค่าเสื่อมราคางวดบัญชี 12
ภายในวันที่ 10 ต.ค. 256412

ประมวลผลตามงวดเดือน

ตัวอย่าง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา



1206
2021
12

งวดบัญชี 1-11 ประมวลผล “ไม่ครบ”
และ

ประมวลผลค่าเสื่อมราคางวดบัญชี 12 
ภายในวันที่ 10 ต.ค. 2564

12

ปิดงวดบัญชีแล้ว

ตัวอย่าง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา



งวดบัญชี 1-11 ประมวลผลสมบูรณ์แล้ว
และ

ประมวลผลค่าเสื่อมราคางวดบัญชี 12 “ไม่ทัน”
ภายในวันที่ 10 ต.ค. 256413

ประมวลผลงวดบัญชี 13
(11 ต.ค. – 15 พ.ย. 2564)

1206
2021
13

ตัวอย่าง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา



งวดบัญชี 1-11 ประมวลผล “ไม่ครบ”
และ

ประมวลผลค่าเสื่อมราคางวดบัญชี 12  “ไม่ทัน”
ภายในวันที่ 10 ต.ค. 2564

13

ประมวลผลงวดบัญชี 13
(11 ต.ค. – 15 พ.ย. 2564)

1206
2021
13

ตัวอย่าง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา



ความถูกต้อง ความโปร่งใส

ความรับผิดชอบ ความมีประสิทธิผล

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



หน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่าย รายงานคะแนน
ผลการประเมินฯ เรื องที  1 ถึงเรื องที  3.1

ผ่านระบบ GAQA ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ตัวอย่าง
แบบ สรก. 64 - 1



หน่วยงานระดับกรม รายงานคะแนนผลการประเมินฯ 
เรื องที  3.2 ถึงเรื องที  3.6 และรายงานผลการประเมิน

ในภาพรวมระดับกรม ผ่านระบบ GAQA 
ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2564

ตัวอย่าง
แบบ สรก. 64 - 1



ตัวอย่าง
แบบ สรก. 64 - 2



ส่วนราชการและมหาวิทยาลัยประเมินผลและรายงานผล 
เรื องที  4 (แบบ สรก.64-2) ผ่านระบบ GAQA 

โดยส่งผลประเมินตามข้อ 4.1 ภายในวันที  31 สิงหาคม 2564
ตามข้อ 4.2 ภายในวันที  1 พฤศจิกายน 2564



การจัดส่งรายงาน (หน่วยเบิกจ่าย)
รายงานงบทดลองเดือน ก.ย. 2564
ส่งให้ สตง. ภายในวันที่ 15 ต.ค. 2564

รายงานงบทดลองประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่งให้ สตง. ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
ภายในวันที่ 28 พ.ย. 2564

รายงานผลการประเมินด้านบัญชีการเงิน ด้วยแบบ สรก. 64-1 และหลักฐาน 
ผ่านระบบ GAQA ด้วยบัญชีผู้ใช้งานระดับหน่วยเบิกจ่าย (UFxxxxxxxxxx01)
ภายในวันที่ 1 พ.ย. 2564

01

02

03



การจัดส่งรายงาน (กรม)

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564
ส่งให้กรมบัญชีกลาง ภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ภายในวันที่ 13 พ.ย. 2564
รายงานสถานะบัญชีเงินทดรองราชการ - เพื่อการด าเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564
ส่งให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 13 พ.ย. 2564

รายงานยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงนิฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล 
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564 ส่งให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 13 พ.ย. 2564

รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส่งให้ สตง. และกระทรวงการคลัง 
และระบบ CFS ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ภายในวันที่ 28 ธ.ค. 2564
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03



การจัดส่งรายงาน (กรม) ต่อ

รายงานผลการประเมินด้านบัญชีบริหาร ด้วยแบบ สรก.64-2 และหลักฐาน 
ผ่านระบบ GAQA ด้วยบัญชีผู้ใช้งานระดับกรม (AMxxxx01) ภายในวันที่ 1 พ.ย. 2564 

รายงานผลการประเมินด้านบัญชีการเงิน ด้วยแบบ สรก.64-1 และหลักฐาน
ผ่านระบบ GAQA ด้วยบัญชีผู้ใช้งานระดับกรม (AFxxxx01) ภายในวันที่ 28 ธ.ค. 2564

04

05







พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
มาตรา 77

ให้กระทรวงการคลังจัดท ารายงาน ดังต่อไปนี้
(1) รายงานการเงินรวมของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลจากรายงาน

การเงินแผ่นดินประจ าปีงบประมาณตามมาตรา 75 และรายงานการเงินของหน่วยงาน
ของรัฐตามมาตรา 70 ยกเว้นรายงานการเงินของรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

(2) รายงานการเงินรวมของรัฐวิสาหกิจ
(3) รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
มาตรา 77 (ต่อ)

(4) รายงานการเงินรวมภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลจากรายงานการเงินรวมของ
รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐตาม (1) รายงานการเงินรวมของรัฐวิสาหกิจ (2) และ    
รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3)

รายงานตาม (1) ถึง (4) ให้เสนอคณะรัฐมนตรีภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปีงบประมาณ 



พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
มาตรา 77 (ต่อ)

ในกรณหีน่วยงานของรัฐใดไม่ส่งรายงานการเงินภายในระยะเวลาตามมาตรา 70 
ให้กระทรวงการคลังเปิดเผยไว้ในรายงานตามวรรคหนึ่ง และให้แจ้งไว้ในรายงานที่
เสนอคณะรัฐมนตรีด้วย

รายงานการเงินตามวรรคหนึ่ง ให้เปิดเผลต่อสาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย



หน่วยงานส่งค าถามเกี่ยวกับ :
การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน
ณ วันสิ้นปีงบประมาณ

ได้ที่ e-mail : gaqa@cgd.go.th


