
การจัดท าบัญชีภาครัฐ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



การปิดงวดบัญชี

การตรวจสอบข้อมูลทางบัญช/ีการแก้ไขข้อผิดพลาด

การปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง/การปิดบัญชี

การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ

การจัดท ารายงานการเงิน/รายงานทางบัญชี



งวดบัญชีและการปิดงวดบัญชี
หน่วยเบิกจ่าย

งวดบัญชี 13 (งวดบัญชีพิเศษ) 
เปิดงวดวันที่ 11 ต.ค. – 15 พ.ย. 2565

กรม

งวดบัญชี 12
ปิดงวดบัญชีภายในวันที่ 10 ต.ค. 2565



การตรวจสอบข้อมูล
“ทางบัญช”ี



การบันทึกบัญชี

เงนินอก
งบประมาณ

เงนิ
งบประมาณ

เงนิรายได้
แผ่นดนิ

GL

การปรับปรุงบญัชี

แก้ไข
ข้อผดิพลาด

ปรับปรุง
เกณฑ์
คงค้าง

การปิดบัญชี

รายงานการเงนิ



การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี

เอกสารประกอบการบันทกึบัญชี

บัญชีแยกประเภท

งบทดลอง

รายงานการเงนิ

ดุลบัญชี

ยอดคงค้าง

ความสัมพันธ์
เกณฑ์ประเมินผล

ทะเบียนคุม

FM

PO AP RP

GLFA

ถูกต้อง
ครบถ้วน

เป็นปัจจุบัน



การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี

Asset Liability

เงินฝากธนาคาร
เงินสดในมือ/เงินฝากธนาคารเพ่ือน าส่งคลงั

ลูกหนีเ้งนิยืม
สินทรัพย์ถาวร

เงินรับฝากอ่ืน/เงินประกนัอ่ืน
เจ้าหนีก้ารค้า/ใบส าคญัค้างจ่าย

เบิกเกนิส่งคืนรอน าส่ง
รับสินค้า/ใบส าคญั



การแก้ไขข้อผิดพลาด
“ทางบัญช”ี



การแก้ไขข้อผดิพลาดทางบัญชี
ข้อผิดพลาด :

เดือนกันยายน 2565 ทีย่ังไม่ปิดงวดบัญชี
ระบุวันที่ผ่านรายการเป็น วันที่เกิดรายการ

เดือนตุลาคม 2564 – เดือนสิงหาคม 2565
ระบุวันที่ผ่านรายการเป็น วันที่ 1 ก.ย. 2565 

ยกเว้น พบข้อผิดพลาด 11 ต.ค.- 15 พ.ย.2565
ระบุวันที่ผ่านรายการเป็น
วันที่ 30 ก.ย. 2565 เลือกงวดบัญชี 13

ปีงบประมาณ
ปัจจุบัน



การแก้ไขข้อผดิพลาดทางบัญชี

แก้ไข :
ภายในเดือนกันยายน 2565 ที่ยังไม่ปิดงวดบัญชี

ระบุวันที่ผ่านรายการเป็น
วันที่ 1 ก.ย. 2565 

ภายหลังปิดงวดบัญชี 12 แล้ว (11 ต.ค. – 15 พ.ย. 2565)
ระบุวันที่ผ่านรายการเป็น
วันที่ 30 ก.ย. 2565 เลือกงวดบัญชี 13
*หน่วยเบิกจ่ายแจ้งกรมปรับปรุงบัญชี

ปีงบประมาณ
ก่อน



การปรับปรุงบัญชี 
“เกณฑ์คงค้าง”



รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลงั

การปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้

รายได้ค้างรับ รายได้รับล่วงหน้า



ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย วสัดุใช้ไป ค่าเส่ือมราคา/
ค่าตดัจ าหน่าย

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ

การปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง
ค่าใช้จ่าย



การปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง

บันทึก ระบวุันที่ผ่านรายการ

ภายในวันที่ 10 ต.ค. 2565            วันที่ 30 ก.ย. 2565
งวดบัญชี 12

พบข้อผิดพลาดจากการปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง
หลังจากปิดงวดบัญชี 12 แล้ว                   

วันที่ 30 ก.ย. 2565
วันที่ 11 ต.ค. - 15 พ.ย. 2565         งวดบัญชี 13

หน่วยเบิกจ่าย

ระดับกรม



การปิดบัญชี



การปิดบัญชี ณ วนัส้ินปีงบประมาณ
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผดิพลาด

รายได้สูง (ต ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

เครดติ
เดบิต

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

บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผดิพลาด

เดบิต บัญชีรายได้สูง (ต ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผดิพลาด
เครดิต บัญชีรายได้สูง (ต ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม



ประมวลผลค่าเส่ือมราคา
ปิดงวดบัญชีแล้ว

ภายในวนัที ่10 ต.ค. 2565

ประมวลผลค่าเส่ือมราคา
ในงวดบัญชี 12

“ไม่” ประมวลค่าเส่ือมราคา
ในช่วงที่มีการเปิดงวด

ค่าใช้จ่ายไม่ตรงตามงวดทีเ่กดิขึน้จริง

การประมวลผลค่าเส่ือมราคา



 ประมวลผลค่าเสื่อมราคาในงวดบัญชี 11 
และ

 ประมวลผลค่าเสื่อมราคาในงวดบัญชี 12
(ภายในวันที่ 10 ต.ค. 2565)

งวดบัญชี 13
 ประมวลผลค่าเสื่อมราคาในงวดบัญชี 13

ระบุเหตุผลการรันผ่านรายการ 
“ประมวลผลผ่านรายการที่วางแผน”

 ประมวลผลค่าเสื่อมราคาในงวดบัญชี 1-11
และ

 ประมวลผลค่าเสื่อมราคาในงวดบัญชี 12
(ภายในวันที่ 10 ต.ค. 2565)

งวดบัญชี 13
 ประมวลผลค่าเสื่อมราคาในงวดบัญชี 13

ระบุเหตุผลการรันผ่านรายการ 
“ประมวลผลผ่านรายการที่ไม่ไดว้างแผน”

การประมวลผลค่าเส่ือมราคา



ระบุปีงบประมาณ พ.ศ. 4 หลกั

ระบุงวดเดือนทีต้่องการ

ระบุรหัสหน่วยงาน 5 หลกั

ประมวลผลตรงตามงวดเดือน ให้เลือก
“ประมวลผลผ่านรายการทีว่างแผน”

งวดบัญชี 1-11 ประมวลผลสมบูรณ์แล้ว
และ

ประมวลผลค่าเสื่อมราคางวดบัญชี 12
ภายในวันที่ 10 ต.ค. 2565

12

ตัวอย่าง การประมวลผลค่าเส่ือมราคา



ระบุรหัสหน่วยงาน 5 หลกั

ระบุงวดเดือนทีต้่องการ

ระบุปีงบประมาณ พ.ศ. 5 หลกั

หลงัจากปิดงวดแล้ว ให้เลือก 
“ประมวลผลผ่านรายการทีไ่ม่ได้

วางแผน”

งวดบัญชี 11 ประมวลผล “ไม่ครบ”
และ

ประมวลผลค่าเสื่อมราคางวดบัญชี 12 
ภายในวันที่ 10 ต.ค. 2565

12

ตัวอย่าง การประมวลผลค่าเส่ือมราคา



ระบุปีงบประมาณ พ.ศ. 4 หลกั

ระบุงวดเดือนทีต้่องการ

ระบุรหัสหน่วยงาน 5 หลกั

ประมวลผลงวดบัญชี 13
(11 ต.ค. – 15 พ.ย. 2565)

“ประมวลผลผ่านรายการทีว่างแผน””

งวดบัญชี 11 ประมวลผลสมบูรณ์แล้ว
และ

ประมวลผลค่าเสื่อมราคางวดบัญชี 12 “ไม่ทัน”
ภายในวันที่ 10 ต.ค. 2565

ตัวอย่าง การประมวลผลค่าเส่ือมราคา

13



ระบุรหัสหน่วยงาน 5 หลกั

ระบุงวดเดือนทีต้่องการ

ระบุปีงบประมาณ พ.ศ. 5 หลกั

ประมวลผลงวดบัญชี 13
(11 ต.ค. – 15 พ.ย. 2565)

“ประมวลผลผ่านรายการทีไ่ม่ได้
วางแผน”

งวดบัญชี 1-11 ประมวลผล “ไม่ครบ”
และ

ประมวลผลค่าเสื่อมราคางวดบัญชี 12  “ไม่ทัน”
ภายในวันที่ 10 ต.ค. 2565

13

ตัวอย่าง การประมวลผลค่าเส่ือมราคา



การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ความถูกต้อง ความโปร่งใส

ความรับผิดชอบ ความมีประสิทธิผล



การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การเรียกรายงานงบทดลองส าหรับส่งข้อมูลในระบบ GAQA

รายงานงบทดลอง – หน่วยเบิกจ่าย NGL_TB_PMT ระบุงวด 7-16 ให้เลือกรูปแบบไฟล์
การส่งออกงบทดลองเป็น Excel



ตัวอย่าง 
แบบ สรก. 65



ตัวอย่าง 
แบบ สรก. 65



ระดับหน่วยเบิกจ่าย   
ประเมินผลดว้ย แบบ สรก. 65 และหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผา่นระบบ GAQA ดว้ยบญัชีผูใ้ชง้านระดบัหน่วยเบิกจ่าย (UFxxxxxxxxxx01)

** เร่ืองท่ี 1 – 3.1 ภายในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565

ระดับกรม 
ประเมินผลดว้ย แบบ สรก. 65  และหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผา่นระบบ GAQA ดว้ยบญัชีผูใ้ชง้านระดบักรม (AFxxxx01)

* เร่ืองท่ี 3.2 – 3.6
** เร่ืองท่ี 1 – 3.6 (รวมคะแนนหน่วยเบิกจ่าย ) ภายในวนัท่ี 28 ธันวาคม 2565

ประเมินผลดว้ย แบบ สรก. 65  และหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผา่นระบบ GAQA ดว้ยบญัชีผูใ้ชง้านระดบักรม (AMxxxx01)

** เร่ืองท่ี 4 ภายในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565

ความถูกต้อง

ความโปร่งใส

ความรับผิดชอบ

ความมีประสิทธิผล

การส่งรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ



การเปลีย่นแปลงข้อมูลในระบบ GAQA

กรณแีก้ไขข้อมูลส่วนตวั/เปลีย่นแปลงผู้ใช้งาน
ไม่ทราบรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

สามารถแกไ้ขขอ้มูลดว้ยตนเองไดท่ี้เมนูจดัการผูใ้ช ้> ขอ้มูลส่วนตวั >
แกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั > โดยระบบใหแ้นบเอกสารดงัน้ี

แบบแจง้เปล่ียนแปลงขอ้มูลผูถื้อ Account ระบบ GAQA
ส ำเนำบตัรประจ ำตวัเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ 
หรือส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน

*** ทรำบบญัชีผูใ้ชง้ำน หรือรหสัผำ่นแต่เขำ้ระบบแลว้ ERROR
หรือไม่ปรำกฏหนำ้จอเบ้ืองตน้ใหห้น่วยงำนตรวจสอบ ดงัน้ี
>> เคร่ืองคอมพิวเตอร์ใชร้ะบบปฏิบติักำรอยำ่งนอ้ยขั้นต ่ำ Windows 7
>> ตรวจสอบสญัญำณอินเตอร์เน็ต หรือแจง้เจำ้ของเครือข่ำยตรวจสอบ    

สญัญำณ
>> เขำ้ใชง้ำนผำ่น Google ChromeVersion 65 ข้ึนไป เพ่ือควำมเสถียร

ทราบรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
ส่งแบบแจง้เปล่ียนแปลงขอ้มูลผูถื้อ Account ระบบ GAQA
ท่ีผูมี้อ  ำนำจลงนำมแลว้ พร้อมแนบเอกสำรดงัน้ี

แบบแจง้เปล่ียนแปลงขอ้มูลผูถื้อ Account ระบบ GAQA
ส ำเนำบตัรประจ ำตวัเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ 
หรือส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน

มำท่ีอีเมล gaqa@cgd.go.th โดยระบบจะส่งบญัชีผูใ้ชง้ำน 
และรหสัผำ่นใหผู้ใ้ชง้ำนทำงอีเมลตำมแบบแจง้เปล่ียนแปลงฯ 
เพื่อใหผู้ใ้ชง้ำนด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงขอ้มูลดว้ยตนเอง

> > ทั้งน้ี กรมบญัชีกลำงจะด ำ เนินกำรอนุมติัขอ้มูลและแจง้กลบัทำงอีเมลภำยใน 3 วนัท ำกำร
หน่วยงำนสำมำรถดำวนโ์หลดคู่มือกำรใชง้ำนระบบ GAQA ไดท่ี้เวบ็ไซต ์www.gaqa.cgd.go.th



การเปลีย่นแปลงข้อมูลในระบบ GAQA

การเปลีย่นรหัสผ่านในระบบ GAQA การขอรหัสผ่านใหม่ในระบบ GAQA

กรณผู้ีใช้งานต้องการเปลีย่นรหัสผ่าน กรณผู้ีใช้งาน ลืมรหัสผ่าน

(1) เขำ้สู่ระบบ GAQA ไปท่ีเมนู "จดักำรผูใ้ช"้
เลือก "ขอ้มูลส่วนตวั" เลือก "เปล่ียนรหสัผำ่น"
และกดปุ่ม 
(2) ใหผู้ใ้ชง้ำนบนัทึกรหสัผำ่นเดิม และก ำหนด
รหสัผำ่นใหม่ พร้อมยนืยนัรหสัผำ่นใหม่
และกดปุ่ ม
(3) ระบบแจง้เปล่ียนรหสัผำ่นส ำเร็จ
และกดปุ่ ม

แก้ไขรหัสผ่าน

เปลีย่นรหัสผ่าน

OK

สำมำรถขอรหสัผำ่นใหม่ในหนำ้จอหลกั
ของระบบ GAQA ใหก้ดปุ่ ม "ลืมรหสัผำ่น"
กรอกอีเมล และบญัชีผูใ้ชง้ำนโดยระบบจะส่งรหสัผำ่นใหม่
ใหผู้ใ้ชง้ำนผำ่นทำงอีเมลท่ีลงทะเบียน



ก า ร จั ด ส่ ง ร า ย ง า น ก า ร เ งิ น แ ล ะ ร า ย ง า น ท า ง บั ญ ชี
“หน่วยงานระดับหน่วย เบิกจ่าย”

รายงานประจ าเดือน ก.ย. 65 : รายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย 
NGL_TB_PMT ระบุงวด 12  ส่งให้ สตง. ภายในวันที่ 17 ต.ค. 2565

รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : รายงานงบทดลองประจ าปีท่ีเรียกจาก
ระบบ New GFMIS Thai + รายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการเป็นรายปี 
ส่งให้ สตง. ภายในวันที่ 29 พ.ย. 2565 

กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้ ให้เรียกจากระบบ GFMIS ค าสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH ระบุงวด 1-6
และระบบ New GFMIS Thai รายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย NGL_TB_PMT ระบุงวด 7-16



ก า ร จั ด ส่ ง ร า ย ง า น ก า ร เ งิ น แ ล ะ ร า ย ง า น ท า ง บั ญ ชี
“หน่วยงานระดับกรม”

รายงานฐานะเงินทดรองราชการในภาพรวมระดับกรม ส่งให้กรมบัญชี
ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ : รางานงบแสดงฐานะการเงินและ
งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน NGL_RPT 801
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน NGL_RPT802


