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Abstract 

The Royal Irrigation Department, the Ministry of Agriculture and Coorperatives,  
is responsible for implementation of activities aimed at achieving, collecting, storing, 
controlling, distributing, draining or allocating water for agricultural, energy, household 
consumption or industrial purposes under irrigation laws and other related laws. While 
attending the internship under the cooperative program at the Finance and Accounting 
division, the Royal Irrigation Department Samsen, the team was assigned to be responsible 
for reviewing the receipts and personnel and operation payments summary report of various 
projects according to the plan fiscal year 2018 of the Regional Disbursement division of the 
Land Consolidation Fund, through reviewed all relevant documents of each project’s the 
receipt - payment summary reports, and recorded project's expenses on  GFMIS web online. 

This project could increase knowledge and understanding, and performance skills, 
as well as having confidence in future careers. The team also hoped that this project would 
be beneficial to interested parties. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

จากการท่ีไดเ้ขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา    ณ   กรมชลประทานสามเสน    ซ่ึงทางกรมชลประทาน 
เป็นหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีหนา้ท่ีจดัใหไ้ดม้าซ่ึงน ้าเพื่อกกัเก็บรักษา   ควบคุม  
ส่ง   ระบาย   หรือแบ่งน ้าเพื่อการเกษตร   การพลงังาน    การสาธารณูปโภค   หรือการอุตสาหกรรม 
และหมายรวมถึงการป้องกนัความเสียหายอนัเกิดจากน ้า  

ซ่ึงทางผูจ้ดัท าในฐานะนกัศึกษาสหกิจศึกษา    สาขาบญัชี     ไดเ้ขา้ปฏิบติัเก่ียวกบัการตรวจ 
สอบสรุปรายงานการรับ – จ่ายเงินกองทุนจดัรูปท่ีดินของหน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค และการบนัทึก
บญัชีระผา่นบบ   GFMIS  Web  Online  ไดท้ราบถึงขั้นตอนการท างานจริง   ซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่ง
มากต่อการน าไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการตรวจสรุปรายงานการรับ – จ่ายเงินกองทุนจดัรูปท่ีดิน  และการ

บนัทึกบญัชีผา่นระบบ   GFMIS Web Online 
1.2.2 เพื่อศึกษาลกัษณะงานของการเบิกจ่ายตามแผนงานระหว่ า ง ท่ีท างานก่อสร้าง 
1.2.3 เพื่อเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้สนใจโครงงานสามารถน าไปใชป้ฏิบติังานได ้

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ศึกษาขั้นตอนการตรวจสรุปรายงานการรับ   –    จ่ายเงินกองทุนจดัรูปท่ีดินของหน่วย
เบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค และการบนัทึกบญัชีผา่นระบบ   GFMIS Web Online 

1.3.2 ศึกษาขั้นตอนการท างานของกองการเงินและบญัชี 
1.3.3 ขอ้มูลในโครงงานน้ีมีขอ้มูลท่ีไม่สามารถเปิดเผยไดบ้างส่วน    ซ่ึงรายการบางรายการ

เป็นความลบัของทางราชการ อาจไม่เหมาะสมท่ีจะน ามาเผยแพร่ในโครงงาน 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 ทราบถึงขั้นตอนในการตรวจสรุปรายงานการรับ  –  จ่ายเงินกองทุน และการบนัทึก
บญัชีผา่นระบบ   GFMIS   Web   Online 

1.4.2 ทราบถึงลกัษณะงานของการเบิกจ่ายตามแผนงานระหว่ า ง ท่ีท างานก่อสร้าง  
1.4.3 ทราบถึงขั้นตอนในการจดัท าโครงงานเพื่อให้ผูท่ี้สนใจโครงงานสามารถไปใช้

ปฏิบติังานได ้



บทที ่2  
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ค าจ ากดัความ 

2.1.1 กองทุนจัดรูปทีด่ิน 
หมายถึง    กองทุนท่ีจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัจดัรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม   พ.ศ. 2558  

มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2558 โดยไดมี้การยกเลิกพระราชบญัญติัคนัและคูน ้า  พ.ศ. 2505 
และพระราชบัญญติัจดัรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม   พ.ศ. 2517   และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับท่ี 2  
พ.ศ.   2534   ซ่ึงในมาตรา  60   ก าหนดใหก้รมชลประทานจดัตั้งกองทุนข้ึนกองทุนหน่ึง    เรียกว่า 
“ กองทุนจดัรูปท่ีดิน ”   ประกอบดว้ยเงินและทรัพยสิ์น  ตามมาตรา  61   เพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนและ
ค่าใช้จ่ายในการจดัระบบน ้ าเพื่อเกษตรกรรมและการจดัรูปท่ีดิน    และรายได้ท่ีได้รับจากการ
จดัระบบน ้าเพื่อเกษตรกรรมและการจดัรูปท่ีดินให้น าส่งเข้าบัญชีกองทุนจัดรูปที่ดิน   โดยไม่
ตอ้งน าส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผน่ดิน ประกอบดว้ย  (1)  เงินท่ีไดรั้บจากงบประมาณแผน่ดิน  (2)   เงินท่ี
ไดรั้บจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  (3)  เงินหรือ
ทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีไดรั้บจากรัฐบาล   หรือแหล่งต่างๆ    ภายในประเทศหรือต่างประเทศหรือองค์การ
ระหวา่งประเทศ หรือบุคคลอ่ืน (4) เงิน ดอกผล หรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีส านกังานจดัรูปท่ีดินกลาง
ไดรั้บเก่ียวกบัการด าเนินการจดัรูปท่ีดิน   รวมทั้งเงินค่าใช้จ่ายในการจดัระบบน ้าเพื่อเกษตรกรรม
หรือการจดัรูปท่ีดินท่ีเจา้ของท่ีดินหรือผูไ้ดรั้บสิทธิในท่ีดิน    แลว้แต่กรณี    ช าระหรือคา้งช าระตาม
มาตรา 26 หรือมาตรา 53 (5) เงินค่าปรับท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบตามมาตรา 68 

2.1.2 การจัดระบบน า้เพือ่เกษตรกรรม  
หมายถึง     การจดัระบบชลประทานจากทางน ้าชลประทานหรือแหล่งน ้าอ่ืนใดไปใช้

ประโยชน์ในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมแก่การท าเกษตรกรรมไดอ้ย่างทัว่ถึง  รวมทั้งการจดัสร้างถนนหรือ
ทางล าเลียงในไร่นา (มาตรา 4) 

2.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดระบบน า้เพือ่เกษตรกรรรม  
หมายถึง  ค่าใชจ่้ายจริงในการจดัระบบชลประทานจากทางน ้าชลประทานหรือแหล่งน ้ าอ่ืน

ใดไปใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีโครงการจดัระบบน ้าเพื่อเกษตรกรรม   รวมทั้งการจดัสร้างถนนหรือทาง
ล าเลียงในไร่นา   ใหเ้จา้ของท่ีดินท่ีไดรั้บประโยชน์ช าระในอตัราร้อยละสิบของค่าก่อสร้างจดัระบบ
น ้าเพื่อเกษตรกรรมตามสัดส่วนพื้นท่ีท่ีถือครอง    
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2.1.4 ค่าก่อสร้างจัดระบบน า้เพือ่เกษตรกรรรม 
หมายถึง ค่าใชจ่้ายจริงในการก่อสร้างทั้งโครงการหารดว้ยพื้นท่ีรับประโยชน์ของโครงการ

มีหน่วยเป็นบาทต่อไร่ 

2.1.5 หน่วยเบิกจ่าย 
หมายถึง  หน่วยเบิกจ่ายท่ีเบิกเงินผา่นระบบ   GFMIS   กบักรมบญัชีกลาง  หรือคลงัจงัหวดั

หรือคลงัอ าเภอ  โดยกรมบญัชีกลางก าหนดโครงสร้างของทุนหมุนเวยีน   กองทุนจดัรูปท่ีดิน ไดแ้ก่ 
รหสัหน่วยงาน   8149   ( 4 หลกั )   รหสัหน่วยเบิกจ่าย   8014900000   ( 10 หลกั )  รหสัศูนยต์น้ทุน 
8014900000  (10 หลกั)  รหสังบประมาณ  80149   (5 หลกั)  รหสัพื้นท่ี   1000    (กรุงเทพมหานคร) 
โครงสร้างของหน่วยเบิกจ่าย กรมชลประทาน ท่ีด าเนินการดา้นการเงินและบญัชีแทนกองทุนจดัรูป
ท่ีดิน ไดแ้ก่ รหสัหน่วยงาน   0703  (4 หลกั)  รหสัหน่วยเบิกจ่าย  07003xxxxx  (10 หลกั)  รหสัศูนย์
ตน้ทุน  07003xxxxx  (10 หลกั)  รหสังบประมาณ  07003  (5 หลกั)  รหสัพื้นท่ี   Pxxxx    

2.1.6 บัญชีเงินฝากคลงั 
หมายถึง เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานท่ีฝากไวก้บักระทรวงการคลงั ตามขอ้บงัคบัวา่

ดว้ยการฝากและถอนคืนเงินต่อกระทรวงการคลงั บญัชีเงินฝากคลงัของกองทุนจดัรูปท่ีดิน  

ช่ือบญัชี  “บญัชีกองทุนจดัรูปท่ีดิน”  รหสัหน่วยงาน  8149  รหสัเจา้ของบญัชี 8014900000 
รหสับญัชีเงินฝาก 00983 ประเภท  8100  บญัชีเงินฝากคลงัของหน่วยเบิกจ่าย กรมชลประทาน ท่ีรับ
โอนขายบิลเงินฝากคลงัของกองทุนจดัรูปท่ีดิน  ช่ือบญัชี  “บญัชีกองทุนจดัรูปท่ีดิน” รหสัหน่วยงาน 
0703  รหสัเจา้ของบญัชี   07003xxxxx  รหสับญัชีเงินฝากคลงั   10961  และรหสับญัชีเงินฝากคลงั 
10983 ประเภท 8100   

2.1.7 ระบบ GFMIS Web Online 
หมายถึง    การบันทึกข้อมูลเพื่อเข้าระบบ    GFMIS     ด าเนินการผ่านเครือข่าย 

https://webonlineintra.gfmis.go.th  ดว้ย Internet Explorer  ระบุรหสัผูใ้ชง้าน (Username)  ดว้ยรหสั
หน่วยเบิกจ่าย 10 หลกั +10 รหสัผา่น  (Password) ระบุ  xxxx  โดยมีค าสั่งมอบหมายเป็นลายลกัษณ์
อกัษรก าหนดตวับุคคลหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชีในระบบ   GFMIS 
และใหผู้บ้นัทึกขอ้มูลและเรียกรายงานในระบบ   GFMIS  ด าเนินการเปล่ียนรหสัผา่นทุกๆ  3  เดือน 

https://webonlineintra.gfmis.go.th/
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2.2 หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

2.2.1 หน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค มีหนา้ท่ี 

 ด าเนินการรับโอนขายบิลของกองทุนจดัรูปท่ีดินตามแผนงานโครงการท่ีได้รับ
อนุมติั และกรณีท่ีมีเงินเหลือจ่ายใหโ้อนเงินกลบักองทุนจดัรูปท่ีดิน

 ด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบการเบิกเงิน  เพื่อให้ถูกตอ้งและ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัและค าสั่งกรมชลประทานท่ีเก่ียวขอ้ง

 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินและการรับเงินกองทุนจดัรูปท่ีดินในระบบ GFMIS แทน
กองทุนจดัรูปท่ีดิน โดยบนัทึกรับรู้รายการท่ีเกิดข้ึนในบญัชีของกรมชลประทาน
(0703) ช่ือบญัชีเงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวยีน โดยไม่ตอ้งบนัทึกรับรู้รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายในบญัชีของกรมชลประทาน  (0703) โดยจ่ายผา่นหน่วยงาน ไม่จ่ายตรง
เขา้บญัชีผูมี้สิทธิ

 ด าเนินการจดัท าสรุปรายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนจดัรูปท่ีดิน  และสรุปรายงาน
การรับรายไดข้องส านกังานจดัรูปท่ีดินและจดัระบบน ้าเพื่อเกษตรกรรม  จดัส่งให้
กองการเงินและบญัชี  ดงัน้ี

1. สรุปรายงานการรับ-จ่ายเงินงบบุคลากรและงบด าเนินงาน  กองทุนจดัรูป
ท่ีดิน  (แบบ จด.01)

2. สรุปรายงานการรับ-จ่ายเงินงบลงทุน กองทุนจดัรูปท่ีดิน (แบบ จด.02)
ส าหรับการเบิกจ่ายงบลงทุนเพื่อด าเนินงานตามแผนงาน และโครงการ
งานก่อสร้าง

3. สรุปรายงานการรับรายไดข้องส านกังานจดัรูปท่ีดิน และจดัระบบน ้าเพื่อ
เกษตรกรรม (แบบ จด.03)

2.2.2 ส่วนเงินนอกงบประมาณ 

 มีหนา้ท่ีควบคุม  ก ากบั  ดูแล การด าเนินการดา้นการเงินและบญัชีของเงินกองทุน
จดัรูปท่ีดิน



2.3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ฉนัทนา เห็นประเสริฐ (2550) ไดศึ้กษาสภาพการใชง้านระบบการบริหารการเงินการคลงั 

ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS ท่ีมีต่อขา้ราชการกรมบญัชีกลาง กล่าวไวว้า่ เม่ือมีการน าระบบ 

การเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  GFMIS มาใชแ้ลว้ ขา้ราชการกรมบญัชีกลางตอ้งมีการ 

เรียนรู้ปรับเปล่ียนวิธีการปฏิบติังาน  เพื่อท่ีจะไดใ้ชร้ะบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบระบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ GFMIS ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ณัฎฐา จนัทร์น้อย (2552) ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานระบบการบริหารงาน 

การเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS) เฉพาะระบบการเงินและบญัชี กรณีศึกษากรม 

ชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พบวา่  ปัญหาอุปสรรคของเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบั 

การเงินการคลงั  ส่วนใหญ่เกิดจากยงัขาดความรู้  ความเขา้ใจ ท าให้สับสนในการจดัท าบญัชีและ 

ความยุ่งยากในการบนัทึก  รวมท้งัปัญหาอุปสรรคจากการไม่ได้รับการฝึ กอบรมหรือค าปรึกษา 
แนะน าเก่ียวกบัระบบ GFMIS 

กญัญา เหมือนใจ (2546) ศึกษาเร่ืองการปฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชีภายใตโ้ครงการ 

ปฏิรูประบบบญัชีและระบบรับ - จ่ายเงิน ศึกษาเฉพาะกองคลงักรมโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า 
บุคลากรผูรั้บผิดชอบยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบัระเบียบการตรวจหลกัฐานจากเอกสารไม ่

เป็ นไปในทางเดียวกนั 

พชัราภรณ์ ลิมปิ องัคนนัต์  (2552) ศึกษาเร่ือง ปัญหาและแนวทางแกไ้ขการใช้โปรแกรม 
GFMIS  ในการจดัการดา้นการเงินการคลงัของประเทศไทยผ่านเครือข่าย  internet  กรณีศึกษา 
หน่วยงานราชการในจงัหวดัแพร่  พบวา่  ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกียวกบัการเบิกจ่ายเงินมีปัญหาใน 

ทิศทางเดียวกนัคือ เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบการเงินและบญัชีส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้  ความเขา้ใจ  
ขาดความช านาญ ขาดท่ีปรึกษาท่ีจะช่วยชี้แนะ เป็ นตน้ 

สุนนัท ์สุขเจริญ  (2548)  ไดศึ้กษาปัญหาในการปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานดา้นการเงิน 

และบญัชีดว้ยระบบการบริหารเงินการคลงัภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิส์   (GFMIS)   กรณีศึกษาท่ีท า 
การปกครองจงัหวดัภาคกลาง  พบวา่   เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชียงัขาดความรู้ความ 

เขา้ใจ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัท่ีเพียงพอและการติดต่อส่ือสารจากหน่วยงานกลางไปยงัหน่วยงาน 

ยอ่ยยงัไม่ชดัเจน ขาดความต่อเน่ือง 



บทที ่3  
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ  :  กรมชลประทาน สามเสน 
ทีต่ั้งสถานประกอบการ  :  811   กรมชลประทาน   ถนนสามเสน    แขวงถนนนครไชยศรี 

    เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 
โทรศัพท์ :   02 241 0020 ถึง 29 
เวบ็ไซต์ :   http://www.rid.go.th 

รูปภาพท่ี 3.1 แผนท่ีท่ีตั้งของสถานประกอบการ 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ การให้บริการหลกัขององค์กร 

กระบวนการด้านการเงินและบัญชี กองทุนจัดรูปทีด่ิน ประกอบด้วย 
3.2.1 กระบวนการดา้นการควบคุมงบประมาณ  
3.2.2 กระบวนการดา้นการเบิกจ่ายเงิน 
3.2.3 กระบวนการดา้นการบนัทึกบญัชี 
3.2.4 กระบวนการดา้นการจดัท ารายงานทางการเงิน 

http://www.rid.go.th/
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3.2.1 กระบวนการด้านการควบคุมงบประมาณ ประกอบด้วยข้ันตอนทีส่ าคัญ ดังนี้ 

 รับหนงัสือแจง้รายละเอียดประกอบการโอนจดัสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบ
ประมาณ

 รับหนงัสือแจง้การเบิกหกัผลกัส่งเงินงบประมาณ (N1)
 ตรวจสอบ
 จดัท าหนงัสือถึงส านกังานจดัรูปท่ีดินกลาง
 รับแผนงานและโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั
 จดัท าทะเบียนคุมงบประมาณ (Cost Sheet)
 รับหนงัสือแจง้การโอนเงินกองทุนจดัรูปท่ีดิน
 ตรวจสอบ
 บนัทึกโอนขายบิลผา่นระบบ GFMIS Web Online
 ตรวจสอบ
 จดัท าหนงัสือแจง้การโอนขายบิล
 บนัทึกทะเบียนคุมงบประมาณ (Cost Sheet)
 รับเอกสารการเบิกจ่ายและสรุปรายงานการรับ-จ่าย
 ตรวจสอบ
 บนัทึกทะเบียนคุมงบประมาณ (Cost Sheet)

3.2.2 กระบวนการด้านการเบิกจ่ายเงิน ประกอบด้วยขั้นตอนทีส่ าคัญ ดังนี้ 

 รับ พด.01/สัญญา/ใบส าคญั/ใบแจง้หน้ี
 ตรวจสอบ
 บนัทึกทะเบียนคุมงบประมาณ (Cost sheet)
 จดัท าเอกสารประกอบการขอเบิก
 ตรวจสอบ
 อนุมติัให้จ่ายได้
 บนัทึกขอเบิกผา่นระบบ GFMIS Web Online
 ตรวจสอบการรับโอนเงิน
 ผูมี้สิทธิรับเงินไดรั้บเงิน

3.2.3 กระบวนการด้านการบันทกึบัญชี ประกอบด้วยขั้นตอนทีส่ าคัญ ดังนี้ 

 รับเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี
 ตรวจสอบ และวเิคราะห์รายการบญัชี
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 บนัทึกบญัชีผา่นระบบ GFMIS Web Online
 บนัทึกทะเบียนคุมท่ีเก่ียวขอ้ง
 จดัเก็บเอกสาร

3.2.4 กระบวนการด้านการจัดท ารายงานทางการเงิน ประกอบด้วยขั้นตอนทีส่ าคัญ ดังนี้ 

 เตรียมขอ้มูลการจดัท ารายงาน
 วเิคราะห์และตรวจสอบขอ้มูล
 จดัท ารายงานการเงินประจ าเดือน
 บนัทึกรายการปรับปรุงบญัชี ณ วนัส้ินปีงบประมาณ
 จดัท ารายงานการเงินประจ าปีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

3.3 รูปแบบการจัดองค์กร 

รูปภาพท่ี 3.2 โครงสร้างกองการเงินและบญัชี 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

นางสาวศรุตา  สุพรรณ   ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีบญัชี 
ลกัษณะงาน : การบนัทึกค่าใชจ่้ายท่ีหน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค  ผา่นระบบ GFMIS  Web  Online 

นางสาวอินทิรา  แทนเจด็ร้ิว  ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีบญัชี 
ลกัษณะงาน : ตรวจสรุปรายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนจดัรูปท่ีดินของหน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

นางสาวดาวบุษญา วรรณอุ่น ต าแหน่ง นกัวชิาการเงินและบญัชีช านาญการ 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

เร่ิมปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี  14  พฤษภาคม  2561  ถึงวนัท่ี  31  สิงหาคม  2561 

3.7 ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน 

3.7.1 ก าหนดหวัขอ้รายงาน 
เร่ิมปรึกษาร่วมกบัพนกังานท่ีปรึกษาในการก าหนดหวัขอ้รายงาน 

3.7.2 รวบรวมขอ้มูลรายงาน 
เร่ิมคน้ควา้ หาขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์   จากการปฏิบติังานจริง   และพนกังานท่ีปรึกษา 
ในการรวบรวมขอ้มูลในการจดัท ารายงาย 

3.7.3 เรียบเรียงเน้ือหารายงาน 
เร่ิมน าขอ้มูลท่ีรวบรวมมาตรวจสอบ  พร้อมจดัเรียงล าดบัความส าคญัในแต่ละขั้น 
ตอนของรายงาน 

3.7.4 จดัท ารูปเล่มรายงาน 
น าเอกสารท่ีท าการเรียบเรียง   มาจดัล าดบัตามรูปแบบรายงานท่ีสหกิจศึกษาไดก้ า 
หนดไวใ้หส้มบูรณ์ 

ตารางท่ี 3.1 แสดงขั้นตอนการด าเนินงานในระหวา่งเดือน พ.ค. 61 – ส.ค. 61 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 

1. ก าหนดหวัขอ้รายงาน

2. รวบรวมขอ้มูลรายงาน

3. เรียบเรียงเน้ือหารายงาน

4. จดัท ารูปเล่มรายงาน
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ฮาร์ดแวร์ 

 คอมพิวเตอร์
 เคร่ืองถ่ายเอกสาร
 เคร่ืองปร้ินเตอร์
 เคร่ืองสแกน
 เคร่ืองคิดเลข
 กลอ้งถ่ายรูป

ซอฟต์แวร์ 

 โปรแกรม  Microsoft  Excel
 ระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  ( GFMIS )



บทที ่4  

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

ตรวจสรุปรายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนจัดรูปทีด่ินของหน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค 

เ งินกองทุนจัดรูปโอนเงินไปให้ส่วนภูมิภาคเพื่อ เ บิกจ่ายตามแผนง านระหว่ า ง

ท่ีท างานก่อสร้าง จะมีการเบิกจ่ายของแต่ละเดือน ทางส่วนภูมิภาคตอ้งท าสรุปรายงานการรับ –จ่าย

มาทางกองทุนเพื่อตรวจสอบ เช่นค่าแรง ค่าใชจ่้ายการเดินทางและการซ้ือวสัดุก่อสร้าง ท่ีเป็นการใช้

จ่ายของโครงการนั้น 

การเรียกรายงานจะตอ้งเรียกยอ้นหลงั  1  เดือน   จะไม่ใช่ของเดือนปัจจุบนั  พอถึงส้ินเดือน

ทางส่วนภูมิภาคจะตอ้งท าสรุปรายงานมาใหเ้งินกองทุนเพื่อตรวจสอบ 

4.1 การตรวจสอบสรุปรายงานรับจ่ายเงินกองทุนจัดรูปที่ดินมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนที ่1 รับเอกสารสรุปรายงานรับ-จ่ายเงินทุนจดัรูปท่ีดิน  /   เอกสารรายละเอียดขอ้มูล

ส่วนราชการ 

1.1 บนัทึกความ 

1.2 แบบ จด.01 ประกอบดว้ยงบบุคลากร/งบด าเนินงาน 

1.3 แบบ จด.02 ประกอบดว้ยงบลงทุน/งานก่อสร้าง 

1.4 แบบ จด.03 สรุปรายไดข้องส านกังานจดัรูปท่ีดิน 

รูปภาพท่ี 4.1 ตวัอยา่งเอกสารรุปรายงานรับ-จ่าย 
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รูปภาพท่ี 4.2 ตวัอยา่งเอกสารรายละเอียดขอ้มูลส่วนราชการ 

ขั้นตอนที ่2 เปิดรายงานเงินฝากคลงั มีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 เปิดโฟลเดอร์เลือก รายงานเงินฝากคลงั 

รูปภาพท่ี 4.3 ตวัอยา่งการเปิดรายงานเงินฝากคลงั 

2.2 เลือกเดือนท่ีไดรั้บมอบหมายใหต้รวจ 

รูปภาพท่ี 4.4 ตวัอยา่งการเลือกเดือนในการเปิดรายงานเงินฝากคลงั 
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2.3 ก่อนท่ีจะเขา้ไปบนัทึกตอ้งทราบก่อนวา่บนัทึกความท่ีเราท าส านกัท่ีเราเท่าไหร่ 

และอยูใ่นรายงานเงินฝากคลงัรหสั10961หรือ10983  

น าเอกสาร (รูปภาพท่ี4.2) มาดูช่ือโครงการกบัรหสัรายงานเงินฝากคลงั  ก็จะทราบ 

วา่บนัทึกความท่ีท าควรบนัทึกอยูใ่นรายงานเงินฝากคลงัรหสั 10961 หรือ รหสั 10983 

รูปภาพท่ี 4.5 ตวัอยา่งการเลือกเงินฝากคลงัรหสั 10961 หรือ รหสั 10983 

ขั้นตอนที ่3 น าแบบ จด.01 กบัแบบ จด.02 มาตรวจเทียบกบัรายงานเงินฝากคลงัและบนัทึก

รายละเอียดการเบิกจ่าย 

รูปภาพท่ี 4.6 ตวัอยา่งรายงานเงินฝากคลงัรหสั 10961 
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รูปภาพท่ี 4.7 ตวัอยา่งเอกสาร แบบ จด.01/ แบบ จด.02 

3.1 น าเอกสาร (รูปภาพท่ี4.2) มาตรวจสอบวา่เลขรหสัเบิกจ่ายคือเลขอะไร เพื่อง่าย 

ต่อการหา พอทราบแลว้จึงท าการตรวจสอบเลขท่ีเอกสาร J0 , วนัท่ีผา่นรายการ , จ านวนเงินเบิกจ่าย 

รูปภาพท่ี 4.8 ตวัอยา่งเลขท่ีเอกสาร J0 คือ รหสัเบิกจ่าย/เบิกค่างาน 

3.2 ก่อนจะลงมือบนัทึกรายละเอียดจะตอ้งทราบก่อนวา่เอกสาร แบบ จด.ท่ีเราท า 

 มีช่ือโครงการวา่อะไร เน่ืองจากบนัทึกความ1ชุด มีหลายโครงการ จะตอ้งข้ึนไปดูบนหวัขอ้ก่อนวา่

มีช่ือโครงการวา่อะไรแลว้ถึงจะเร่ิมลงมือบนัทึกรายละเอียดการเบิกจ่ายตามหนา้สรุปรายงานรับ  - 

จ่าย  

การบนัทึกรายละเอียดจะประกอบไปดว้ย ช่ือโครงการ กบัค่าใชจ่้ายในการเบิกจ่าย 

รูปภาพท่ี 4.9 ตวัอยา่งช่ือโครงการ 
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รูปภาพท่ี 4.10 ตวัอยา่งค่าใชจ่้ายในการเบิกจ่าย 

ขั้นตอนที ่4 ตรวจสรุปรายไดข้องส านกังานจดัรูปท่ีดิน 

น าแบบ  จด. 03    มาตรวจเทียบกบัรายงานเงินฝากคลงัเหมือนกบั     แบบ จด. 01 / 

แบบ จด.02 แต่เอกสาร แบบ จด.03 น้ีจะดูท่ีเลขท่ีเอกสาร RX กบั เลขท่ีเอกสารRO 

- เลขท่ีเอกสาร RX คือ เบิกเกินส่งคืน
- เลขท่ีเอกสาร RO คือ รายไดข้องกองทุนจดัรูปท่ีดิน เช่น รายไดค้่าปรับ/ค่าทดสอบ

รูปภาพท่ี 4.11ตวัอยา่งแบบ จด.03 สรุปรายงานการรับรายไดส้ านกังานจดัรูปท่ีดิน 
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รูปภาพท่ี 4.12 ตวัอยา่งเอกสาร ROในแบบ จด. 03 

รูปภาพท่ี 4.13ตวัอยา่งเอกสาร RO ในรายงานเวินฝากคลงั 

ถา้ตรวจสอบแลว้วา่เลขท่ีเอกสารตรงกนัครบทั้ง2แบบ ก็ท าการบนัทึกรายละเอียดรายไดล้ง

ไปการบนัทึกจะประกอบไปดว้ย รายไดค้่าอะไร , ใบเสร็จรับเงิน 

ขั้นตอนที ่5 หลงัจากท่ีไดต้รวจสอบเอกสารสรุปรายงานรับ - จ่าย และบนัทึกรายละเอียด 

การเบิกจ่ายแลว้ ตอ้งน าส่วนท่ีไดบ้นัทึกการเบิกจ่าย ปร้ินออกมาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง

แลว้ส่งเอกสารไปใหบ้ญัชีท าการบนัทึกขอ้มูลในระบบ GFMIS Web Online 

รูปภาพท่ี 4.14 ตวัอยา่งเอกสารสรุปรายงานรับ-จ่ายและบนัทึกรายละเอียดการเบิกจ่ายแลว้ 
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4.2 การบันทกึค่าใช้จ่ายที่หน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค (0703) ด าเนินการ 

1) เ รี ยกรายงานแสดงการ เค ล่ือนไหวเ งินฝากกระทรวงการคลัง ของห น่ ว ย
เบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค  0703  รหสับญัชีเงินฝากคลงั 10961 และรหสับญัชีเงินฝากคลงั
10983   จากเวบ็ไซต ์  กองการเงิน   (ตามรูปภาพท่ี 4.6)   มาคดัลอกใส่ใน   Excel   เพื่อ
เป็นการตรวจสอบยอดเบิกจ่ายอีกคร้ังโดยไม่ตอ้งปร้ินเอกสารออกมา

2 ) รับส รุปรายงานการ รับ - จ่ ายงบบุคลากรและงบด า เ นินงานกองทุนจัด รู ป
ท่ีดิน (แบบ จด.  01)   ส รุปรายงานการรับ   -    จ่ ายงบลงทุน กองทุนจัดรูป
ท่ี ดิน (แบบ จด. 02)  และสรุปรายงานการรับรายได้ของส านักงานจัดรูปท่ีดิน
และจดัระบบน ้าเพื่อมาเกษตรกรรม   (แบบ จด. 03)  จากส่วนเบิกจ่ายมาตรวจสอบยอด
เบิกจ่ายกบัรายงานเงินฝากคลงั ท่ีน ามาคดัลอกใส่ใน  Excel  พร้อมบนัทึกหมายเหตุ
ค่าใชจ่้ายขา้งหลงัยอดเบิกจ่าย (ตามรูปภาพท่ี 4.15)

รูปภาพท่ี 4.15 ตวัอยา่งการเช็คยอดเบิกจ่ายพร้อมหมายเหตุ 

3) บนัทึกยอดเบิกจ่ายตามแบบ  จด.  01  และแบบ  จด. 02   ลงในทะเบียนคุมเงินฝากกอง
คลัง  -  หน่วยงานภาครัฐให้ถูกช่องของแต่ละโครงการ (ตามรูปภาพที่  4.16)
เช่น สจจ. 4,7 พิษณุโลก  รหวัหน่วยเบิก   xxxxxxxx46   มียอดเบิกจ่ายจาก  ค่าก่อสร้าง
จ านวน 1,343,115.11 บาท ค่าตอบแทน จ านวน 41,730 บาท เป็นตน้  ยอดรวมค่าใชจ่้าย
ตอ้งตรงกบัสรุปรายงานการรับ - จ่าย  ท่ีไดรั้บมาจากส่วนเบิกจ่าย  ในขณะเดียวกนับาง
โครงการอาจมี  แบบ จด. 03   ซ่ึงเป็นรายรับ ใหบ้นัทึกยอดในรายรับของกองทุนจดัรูป
ท่ีดิน  (ตามรูปภาพท่ี 4.17) เช่น สจจ.4 มีรายรับจากค่าปรับจ านวน 7,500 บาท
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รูปภาพท่ี 4.16 ตวัอยา่งทะเบียนคุมบญัชีเงินฝากกองคลงั-หน่วยงานภาครัฐ 

รูปภาพท่ี 4.17 ตวัอยา่งการลงบนัทึกในรายรับของกองทุนจดัรูปท่ีดิน 

4) บนัทึกช่ือหน่วยงาน (หน่วยเบิกจ่าย)  ลงในทะเบียนคุมการบนัทึกเอกสารประเภท   PP
เรียงล าดบัเลขท่ีเอกสารการบนัทึกบญัชี (ตามรูปภาพท่ี 4.18) พร้อมใส่ยอดรวมเบิกจ่าย

รูปภาพท่ี 4.18 ตวัอยา่งการบนัทึกลงในเล่มทะเบียนคุมเอกสารประเภท PP 
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5) บนัทึกค่าใชจ่้ายผา่นระบบ  GFMIS  Web  Online  มีขั้นตอนดงัน้ี

รูปภาพท่ี 4.19 ตวัอยา่งหนา้จอหลกัของระบบ GFMIS Web Online 

① การเขา้ระบบ   GFMIS    Web   Online    แบบออนไลน์    ตอ้งเขา้ดว้ย   Internet   Explorer
เท่านั้น เม่ือใส่หรัสผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นเสร็จแลว้ ใหก้ด “ตกลง”

รูปภาพท่ี 4.20 ตวัอยา่งขั้นตอนการบนัทึกรายการบญัชีแยกประเภท 

เม่ือสู่ระบบเสร็จแลว้เลือกตามขั้นตอน  ดงัน้ี  

① เลือกรายการท่ีตอ้งการ  =>  บนัทึกรายการ สร้าง / บนัทึก  /  คน้หา  /  เปล่ียนแปลงเอกสาร
② ระบบบญัชีแยกประเภท

» บนัทึก/ปรับปรุงรายการบญัชี
» บช. 01 บนัทึกรายการบญัชีแยกประเภทประเภทเอกสาร PP  เลขท่ีเอกสาร 47xxxxxxxx
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รูปภาพท่ี 4.21 ตวัอยา่งเลือกประเภทเอกสาร PP 

① เลือก “รายการขอ้มูลทัว่ไป”
② วนัท่ีเอกสารและวนัท่ีผา่นรายการ  =>  จะตอ้งบนัทึกบญัชีภายในวนัท่ี  15  ของเดือนถดัไป

วนัท่ีและเดือนท่ีบนัทึกบญัชีตอ้งใส่เหมือนกนั  เช่น  รับสรุปรายงานการรับ – จ่าย จากส่วน
เบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน   จะตอ้งบนัทึกบญัชีในเดือนกรกฎาคม  ซ่ึงจะไม่เกินวนัท่ี  15 แต่
ส่วนมากจะบนัทึกในวนัท่ี 1 - 2 ของเดือนท่ีบนัทึกบญัชี

③ ประเภทเอกสาร    =>    เลือกเป็น   PP - บนัทึกจ่ายเงินฝากธนาคารพาณิชย์
④ การอา้งอิง        =>      ใส่เลขตามเล่มท่ีบนัทึกทะเบียนคุมการบนัทึกเอกสารประเภท       PP

(ตามรูปภาพท่ี  4.18)   เช่น   บนัทึกในเดือนกรกฎาคม  (107)  ล าดบัเลขท่ี  011  เราจะพิมพ์
เป็น  107 / PP011

การบันทกึบัญชี 

เดบิต ค่าใชจ่้าย (ระบุประเภท)  xx 

เครดิต เงินฝากกองคลงั- หน่วยงานภาครัฐ xx 

(รหสัหน่วยงานคู่คา้ = X0703) 
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รูปภาพท่ี 4.22 ตวัอยา่งการบนัทึกบญัชีดา้นเดบิต 

① เลือก “รายการบญัชี”
② ล าดบัท่ี  1    PK   =>  ใหเ้ลือกเป็น  “เดบิต”
③ รหสับญัชีแยกประเภท รหสัศูนยต์น้ทุน รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ และรหสั

กิจกรรมหลกั ทางส่วนกลางจะก าหนดมาให้
④ จ านวนเงิน => ใส่ยอดเงินตามค่าใชจ่้ายนั้นๆ
⑤ รายละเอียดบรรทดัรายการ => ใส่ช่ือโครงการ เช่น ค่าก่อสร้าง ค่าตอบแทน ค่าจา้ง เป็นตน้
⑥ เม่ือใส่ขอ้มูลเสร็จแลว้ ใหค้ล้ิกท่ี “จดัเก็บรายการน้ีลงในตาราง” รายละเอียดท่ีเราบนัทึกไป

จะข้ึนแสดงใหเ้ราเห็นรายละเอียดท่ีบนัทึก
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รูปภาพท่ี 4.23  ตวัอยา่งการบนัทึกบญัชีดา้นเครดิต 

① ล าดบัท่ี  2    PK   =>  ใหเ้ลือกเป็น  “เครดิต”
② รหัสบัญชีแยกประเภท  รหัสศูนย์ต้นทุน  รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ

และรหสักิจกรรมหลกั ทางส่วนกลางจะก าหนดมาให้
③ จ านวนเงิน => ใส่ยอดเงินตามค่าใชจ่้ายนั้นๆ
④ รายละเอียดบรรทดัรายการ => ใส่ช่ือโครงการ เช่น ค่าก่อสร้าง ค่าตอบแทน ค่าจา้ง เป็นตน้
⑤ เม่ือใส่ขอ้มูลเสร็จแลว้ ใหค้ล้ิกท่ี “จดัเก็บรายการน้ีลงในตาราง” รายละเอียดท่ีเราบนัทึกไป

จะข้ึนแสดงใหเ้ราเห็นรายละเอียดท่ีบนัทึก ยอดดา้นเดบิตและเครดิตตอ้งเท่ากนั
⑥ จากนั้นคล้ิกท่ี “จ าลองการบนัทึก” ขอ้มูลทั้งหมดท่ีบนัทึกบญัชีจะแสดงตาม  รูปภาพท่ี 4.24

ข้อมูลเพิม่  “รหสัหน่วยงานคู่คา้”  จะมีอยู ่ 2  ประเภท  ท่ีตอ้งใส่รหสั  คือ เงินสมทบกองทุนกองทุน

ประกนัสังคมและเงินฝากกองคลงั- หน่วยงานภาครัฐเท่านั้น  
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6) พิมพร์ายงาน SAP/R3 พร้อมเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี เสนอหวัหนา้ฝ่ายเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง และลงนาม

รูปภาพท่ี 4.24 ตวัอยา่งใบรายงาน SAP/R3 



บทที ่5  
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

 ท ำใหเ้ขำ้ใจถึงขั้นตอนกำรตรวจสรุปรำยงำนกำรรับ   -   จ่ำยเงินกองทุนจดัรูปท่ีดิน
และวธีิกำรบนัทึกบญัชีผำ่นระบบ   GFMIS   Web   Online

 ท ำใหเ้ขำ้ใจในส่วนของลกัษณะงำนของกำรเบิกจ่ำยตำมแผนงำนระหวำ่งท่ีท ำงำนก่อสร้ำง
 เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำน   ให้กบัผูท่ี้สนใจโครงงำนสำมำรถน ำไปใช้

ปฏิบติังำนได้
5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

 ปัญหำดำ้นควำมรู้ควำมเขำ้ใจของกำรท ำโครงงำน   เน่ืองจำกผูจ้ดัท ำไม่มีประสบ
กำรณ์ในกำรท ำโครงงำนสหกิจศึกษำ จึงท ำใหเ้กิดควำมล่ำชำ้

 ขอ้มูลบำงส่วนในเอกสำรท่ีจะน ำมำเป็นตวัอยำ่ง   อำจจะเป็นขอ้มูลท่ีส ำคญัต่อทำง
รำชกำรหรือเป็นควำมลบัของกรมชลประทำนท่ีไม่อนุญำติใหน้ ำมำใช้

5.1.3 ข้อเสนอแนะ 

 เม่ือเกิดขอ้สงสัย      หรือไม่มีควำมรู้ดำ้นงำนท่ีปฏิบติัควรสอบถำมท่ีปรึกษำสหกิจ
ศึกษำ  เม่ือเกิดประเด็นปัญหำ และควรจดบนัทึก ทบทวนใหเ้กิดควำมเขำ้ใจเพื่อให้
สำมำรถปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ

 ควรมีกำรศึกษำลกัษณะโครงสร้ำงองคก์รของสถำนประกอบกำร  และรูปแบบกำร
ปฏิบติังำน  ล่วงหนำ้ก่อนปฏิบติังำนจริงหรือในกรณีท่ีตอ้งใชเ้อกสำรทำงกำรบญัชี
มำเป็นตวัอยำ่งในโครงงำนบำงส่วนควรปิดไวเ้ป็นควำมลบัของทำงรำชกำร

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 ไดรั้บประสบกำรณ์ในกำรปฏิบติังำนจริง    และค ำแนะน ำจำกผูมี้ควำมช ำนำญกำร
ดำ้นกำรปฏิบติังำนบญัชี

 ไดเ้รียนรู้เร่ืองของกำรปรับตวัใหเ้ขำ้กบัสังคมในกำรปฏิบติังำน
 ไดมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำนทำงดำ้นกำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  กบัสถำน

ประกอบกำร และควำมรับผิดชอบในงำนท่ีไดรั้บมอบหมำย



25 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 ควำมไม่ครบถว้นของเอกสำรและกำรส่งเอกสำรล่ำชำ้ท ำใหเ้กิดขอ้ผิดพลำดในกำร
บนัทึกขอ้มูล

 กำรจดัเก็บเอกสำรไม่เป็นระเบียบท ำใหค้น้หำเอกสำรล ำบำก
5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

 ควรตรวจสอบควำมครบถว้นของเอกสำร และส่งเอกสำรภำยในเวลำท่ีก ำหนดเพื่อ
ไม่ใหเ้กิดขอ้ผิดพลำดในกำรบนัทึกขอ้มูล

 ควรจดัเก็บเอกสำรใหเ้ป็นหมวดหมู่เพื่อง่ำยต่อกำรคน้หำ
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ภาคผนวก

 รูปภาพระหว่างปฏิบัติงาน
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