รายงานการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
การบันทึกบัญชีที่หน่ วยงานในส่ วนภูมิภาค
Accounting Records at Regional Offices

โดย
นางสาวศรุตา สุ พรรณ 5804300211
นางสาวอินทิรา แทนแจ็ดริ้ว 5804300231

รายงานนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาสหกิจศึกษา
ภาควิชาการบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ภาคเรียนที่ 3 ปี การศึกษา 2560

ค

ชื่ อโครงการ

: การบันทึกบัญชีที่หน่วยงานในส่ วนภูมิภาค

ชื่ อนักศึกษา

: นางสาวศรุ ตา สุ พรรณ
นางสาวอินทิรา แทนแจ็ดริ้ ว

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์กิตติศกั ดิ์ สรแพทย์
ระดับการศึกษา : ปริ ญญาตรี
ภาควิชาการ

: การบัญชี

คณะ

: บริ หารธุรกิจ

ภาคการศึกษา/ปี การศึกษา : 3/2560

บทคัดย่ อ
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบทบาทหน้าที่ในการดาเนิ นการ
จัดหา การจัดเก็บ การควบคุ ม การแจกจ่ าย การระบายหรื อ การจัดสรรน้ าเพื่อการเกษตร
การพลังงาน การสาธารณู ปโภค หรื อการอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ขณะที่คณะผูจ้ ดั ทาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาที่กองการเงินและบัญชี
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กองทุนจัดรู ปที่ดิน โดยตรวจสอบเอกสารที่เกี่ ยวข้องทั้งหมดของสรุ ปรายงานการรับเงิ น จ่า ยเงิน แต่ล ะโครงการ และบันทึกค่าใช้จ่ายของโครงการในระบบบริ หารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเลกทรอนิกส์ (GFMIS Web Online)
โครงนี้ งานทาให้คณะผูจ้ ดั ทาได้รับความรู ้และความเข้าใจ และทักษะการทางาน
เพิ่มขึ้น ซึ่ งทาให้มีความมัน่ ใจในการประกอบอาชีพในอนาคต และหวังว่าโครงงานนี้ จะเป็ น
ประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ
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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.
Keywords: relevant documents, project, GFMIS web online
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
จากการที่ได้เข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษา ณ กรมชลประทานสามเสน ซึ่งทางกรมชลประทาน
เป็ นหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่จดั ให้ได้มาซึ่ งน้ าเพื่อกักเก็บรักษา ควบคุม
ส่ ง ระบาย หรื อแบ่งน้ าเพื่อการเกษตร การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรื อการอุตสาหกรรม
และหมายรวมถึงการป้ องกันความเสี ยหายอันเกิดจากน้ า
ซึ่ งทางผูจ้ ดั ทาในฐานะนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาบัญชี ได้เข้าปฏิบตั ิเกี่ยวกับการตรวจ
สอบสรุ ปรายงานการรับ – จ่ายเงินกองทุนจัดรู ปที่ดินของหน่วยเบิกจ่ายส่ วนภูมิภาค และการบันทึก
บัญชีระผ่านบบ GFMIS Web Online ได้ทราบถึงขั้นตอนการทางานจริ ง ซึ่ งเป็ นประโยชน์อย่าง
มากต่อการนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการตรวจสรุ ปรายงานการรับ – จ่ายเงินกองทุนจัดรู ปที่ดิน และการ
บันทึกบัญชีผา่ นระบบ GFMIS Web Online
1.2.2 เพื่ อศึ กษาลักษณะงานของการเบิ ก จ่ายตามแผนงานระหว่ า ง ที่ ทางานก่อสร้าง
1.2.3 เพื่อเป็ นประโยชน์กบั ผูท้ ี่สนใจโครงงานสามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิงานได้
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ศึกษาขั้นตอนการตรวจสรุ ปรายงานการรับ – จ่ายเงินกองทุนจัดรู ปที่ดินของหน่วย
เบิกจ่ายในส่ วนภูมิภาค และการบันทึกบัญชี ผา่ นระบบ GFMIS Web Online
1.3.2 ศึกษาขั้นตอนการทางานของกองการเงินและบัญชี
1.3.3 ข้อมูลในโครงงานนี้มีขอ้ มูลที่ไม่สามารถเปิ ดเผยได้บางส่ วน ซึ่งรายการบางรายการ
เป็ นความลับของทางราชการ อาจไม่เหมาะสมที่จะนามาเผยแพร่ ในโครงงาน
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 ทราบถึงขั้นตอนในการตรวจสรุ ปรายงานการรับ – จ่ายเงินกองทุน และการบันทึก
บัญชีผา่ นระบบ GFMIS Web Online
1.4.2 ทราบถึ ง ลักษณะงานของการเบิ ก จ่ายตามแผนงานระหว่ า ง ที่ ทางานก่ อ สร้ า ง
1.4.3 ทราบถึ งขั้นตอนในการจัดทาโครงงานเพื่ อให้ ผูท้ ี่ สนใจโครงงานสามารถไปใช้
ปฏิบตั ิงานได้

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 คาจากัดความ
2.1.1 กองทุนจัดรู ปทีด่ ิน
หมายถึง กองทุนที่จดั ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจดั รู ปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 สิ งหาคม 2558 โดยได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติคนั และคูน้ า พ.ศ. 2505
และพระราชบัญ ญัติ จดั รู ป ที่ ดิน เพื่ อ เกษตรกรรม พ.ศ. 2517 และที่ แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบับ ที่ 2
พ.ศ. 2534 ซึ่งในมาตรา 60 กาหนดให้กรมชลประทานจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรี ยกว่ า
“ กองทุนจัดรู ปที่ดิน ” ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ตามมาตรา 61 เพื่อเป็ นทุนหมุนเวียนและ
ค่าใช้จ่ายในการจัดระบบน้ าเพื่ อเกษตรกรรมและการจัดรู ปที่ ดิน และรายได้ที่ไ ด้รับจากการ
จัด ระบบน้ า เพื่ อเกษตรกรรมและการจัด รู ป ที่ ดินให้นาส่ ง เข้า บัญชี ก องทุ นจัดรู ป ที่ ดิน โดยไม่
ต้องนาส่ งคลังเป็ นรายได้แผ่นดิน ประกอบด้วย (1) เงินที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน (2) เงินที่
ได้รับจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (3) เงินหรื อ
ทรัพย์สินอื่นที่ได้รับจากรัฐบาล หรื อแหล่งต่างๆ ภายในประเทศหรื อต่างประเทศหรื อองค์การ
ระหว่างประเทศ หรื อบุคคลอื่น (4) เงิน ดอกผล หรื อผลประโยชน์ใดๆ ที่สานักงานจัดรู ปที่ดินกลาง
ได้รับเกี่ยวกับการดาเนิ นการจัดรู ปที่ดิน รวมทั้งเงิ นค่าใช้จ่ายในการจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม
หรื อการจัดรู ปที่ดินที่เจ้าของที่ดินหรื อผูไ้ ด้รับสิ ทธิในที่ดิน แล้วแต่กรณี ชาระหรื อค้างชาระตาม
มาตรา 26 หรื อมาตรา 53 (5) เงินค่าปรับที่ได้จากการเปรี ยบเทียบตามมาตรา 68
2.1.2 การจัดระบบนา้ เพือ่ เกษตรกรรม
หมายถึ ง การจัดระบบชลประทานจากทางน้ า ชลประทานหรื อแหล่ ง น้ า อื่ นใดไปใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การทาเกษตรกรรมได้อย่างทัว่ ถึง รวมทั้งการจัดสร้ างถนนหรื อ
ทางลาเลียงในไร่ นา (มาตรา 4)
2.1.3 ค่ าใช้ จ่ายในการจัดระบบนา้ เพือ่ เกษตรกรรรม
หมายถึง ค่าใช้จ่ายจริ งในการจัดระบบชลประทานจากทางน้ าชลประทานหรื อแหล่งน้ าอื่น
ใดไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม รวมทั้งการจัดสร้างถนนหรื อทาง
ลาเลียงในไร่ นา ให้เจ้าของที่ดินที่ได้รับประโยชน์ชาระในอัตราร้อยละสิ บของค่าก่อสร้างจัดระบบ
น้ าเพื่อเกษตรกรรมตามสัดส่ วนพื้นที่ที่ถือครอง
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2.1.4 ค่ าก่อสร้ างจัดระบบนา้ เพือ่ เกษตรกรรรม
หมายถึง ค่าใช้จ่ายจริ งในการก่อสร้างทั้งโครงการหารด้วยพื้นที่รับประโยชน์ของโครงการ
มีหน่วยเป็ นบาทต่อไร่
2.1.5 หน่ วยเบิกจ่ าย
หมายถึง หน่วยเบิกจ่ายที่เบิกเงินผ่านระบบ GFMIS กับกรมบัญชีกลาง หรื อคลังจังหวัด
หรื อคลังอาเภอ โดยกรมบัญชีกลางกาหนดโครงสร้างของทุนหมุนเวียน กองทุนจัดรู ปที่ดิน ได้แก่
รหัสหน่วยงาน 8149 ( 4 หลัก ) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 8014900000 ( 10 หลัก ) รหัสศูนย์ตน้ ทุน
8014900000 (10 หลัก) รหัสงบประมาณ 80149 (5 หลัก) รหัสพื้นที่ 1000 (กรุ งเทพมหานคร)
โครงสร้างของหน่วยเบิกจ่าย กรมชลประทาน ที่ดาเนินการด้านการเงินและบัญชีแทนกองทุนจัดรู ป
ที่ดิน ได้แก่ รหัสหน่วยงาน 0703 (4 หลัก) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 07003xxxxx (10 หลัก) รหัสศูนย์
ต้นทุน 07003xxxxx (10 หลัก) รหัสงบประมาณ 07003 (5 หลัก) รหัสพื้นที่ Pxxxx
2.1.6 บัญชีเงินฝากคลัง
หมายถึง เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานที่ฝากไว้กบั กระทรวงการคลัง ตามข้อบังคับว่า
ด้วยการฝากและถอนคืนเงินต่อกระทรวงการคลัง บัญชีเงินฝากคลังของกองทุนจัดรู ปที่ดิน
ชื่อบัญชี “บัญชีกองทุนจัดรู ปที่ดิน” รหัสหน่วยงาน 8149 รหัสเจ้าของบัญชี 8014900000
รหัสบัญชีเงินฝาก 00983 ประเภท 8100 บัญชีเงินฝากคลังของหน่วยเบิกจ่าย กรมชลประทาน ที่รับ
โอนขายบิลเงินฝากคลังของกองทุนจัดรู ปที่ดิน ชื่อบัญชี “บัญชีกองทุนจัดรู ปที่ดิน” รหัสหน่วยงาน
0703 รหัสเจ้าของบัญชี 07003xxxxx รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10961 และรหัสบัญชีเงินฝากคลัง
10983 ประเภท 8100
2.1.7 ระบบ GFMIS Web Online
หมายถึ ง การบัน ทึ ก ข้อ มู ล เพื่ อ เข้า ระบบ GFMIS ดาเนิ น การผ่ า นเครื อข่ า ย
https://webonlineintra.gfmis.go.th ด้วย Internet Explorer ระบุรหัสผูใ้ ช้งาน (Username) ด้วยรหัส
หน่วยเบิกจ่าย 10 หลัก +10 รหัสผ่าน (Password) ระบุ xxxx โดยมีคาสั่งมอบหมายเป็ นลายลักษณ์
อักษรกาหนดตัวบุคคลหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานด้านการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS
และให้ผบู้ นั ทึกข้อมูลและเรี ยกรายงานในระบบ GFMIS ดาเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ 3 เดือน

4
2.2 หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
2.2.1 หน่ วยเบิกจ่ ายในส่ วนภูมิภาค มีหน้าที่
 ดาเนิ นการรับโอนขายบิลของกองทุนจัดรู ปที่ดินตามแผนงานโครงการที่ได้รับ
อนุมตั ิ และกรณี ที่มีเงินเหลือจ่ายให้โอนเงินกลับกองทุนจัดรู ปที่ดิน
 ดาเนิ นการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกเงิ น เพื่อให้ถูกต้องและ
เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังและคาสั่งกรมชลประทานที่เกี่ยวข้อง
 ดาเนินการเบิกจ่ายเงินและการรับเงินกองทุนจัดรู ปที่ดินในระบบ GFMIS แทน
กองทุนจัดรู ปที่ดิน โดยบันทึกรับรู ้รายการที่เกิดขึ้นในบัญชีของกรมชลประทาน
(0703) ชื่อบัญชีเงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน โดยไม่ตอ้ งบันทึกรับรู ้รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในบัญชีของกรมชลประทาน (0703) โดยจ่ายผ่านหน่วยงาน ไม่จ่ายตรง
เข้าบัญชีผมู้ ีสิทธิ
 ดาเนินการจัดทาสรุ ปรายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนจัดรู ปที่ดิน และสรุ ปรายงาน
การรับรายได้ของสานักงานจัดรู ปที่ดินและจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม จัดส่ งให้
กองการเงินและบัญชี ดังนี้
1. สรุ ปรายงานการรับ-จ่ายเงินงบบุคลากรและงบดาเนินงาน กองทุนจัดรู ป
ที่ดิน (แบบ จด.01)
2. สรุ ปรายงานการรับ-จ่ายเงินงบลงทุน กองทุนจัดรู ปที่ดิน (แบบ จด.02)
สาหรับการเบิกจ่ายงบลงทุนเพื่อดาเนิ นงานตามแผนงาน และโครงการ
งานก่อสร้าง
3. สรุ ปรายงานการรับรายได้ของสานักงานจัดรู ปที่ดิน และจัดระบบน้ าเพื่อ
เกษตรกรรม (แบบ จด.03)
2.2.2 ส่ วนเงินนอกงบประมาณ
มีหน้าที่ควบคุม กากับ ดูแล การดาเนินการด้านการเงินและบัญชีของเงินกองทุน
จัดรู ปที่ดิน

2.3 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ฉันทนา เห็นประเสริ ฐ (2550) ได้ศึกษาสภาพการใช้งานระบบการบริ หารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS ที่มีต่อข้าราชการกรมบัญชี กลาง กล่าวไว้วา่ เมื่อมีการน าระบบ
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS มาใช้แล้ว ข้าราชการกรมบัญชีกลางต้องมีการ
เรี ยนรู้ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบตั ิงาน เพื่อที่จะได้ใช้ระบบบริ หารการเงินการคลังภาครัฐแบบระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ GFMIS ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ณัฎฐา จันทร์ น้อย (2552) ศึกษาปั ญหาอุปสรรคในการด าเนิ นงานระบบการบริ หารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เฉพาะระบบการเงินและบัญชี กรณี ศึกษากรม
ชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า ปั ญหาอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง ส่ วนใหญ่เกิ ดจากยังขาดความรู ้ ความเข้าใจ ทาให้สับสนในการจัดทาบัญชี และ
ความยุ่งยากในการบันทึก รวมท้งั ปั ญหาอุ ปสรรคจากการไม่ได้รับการฝึ กอบรมหรื อคาปรึ กษา
แนะน าเกี่ยวกับระบบ GFMIS
กัญญา เหมือนใจ (2546) ศึกษาเรื่ องการปฏิบตั ิงานด้านการเงินและบัญชี ภายใต้โครงการ
ปฏิ รูประบบบัญชี และระบบรับ - จ่ายเงิ น ศึกษาเฉพาะกองคลังกรมโรงงานอุ ตสาหกรรม พบว่า
บุคลากรผูร้ ับผิดชอบยังขาดความรู ้ ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบการตรวจหลักฐานจากเอกสารไม่
เป็ นไปในทางเดียวกัน
พัชราภรณ์ ลิมปิ อังคนันต์ (2552) ศึกษาเรื่ อง ปั ญหาและแนวทางแก้ไขการใช้โปรแกรม
GFMIS ในการจัดการด้านการเงิ นการคลังของประเทศไทยผ่านเครื อข่าย internet กรณี ศึกษา
หน่วยงานราชการในจังหวัดแพร่ พบว่า ปั ญหาและอุปสรรคที่เกียวกับการเบิกจ่ายเงินมีปัญหาใน
ทิ ศทางเดี ยวกันคื อ เจ้าหน้าที่ ผูร้ ั บผิดชอบการเงิ นและบัญชี ส่วนใหญ่ยงั ขาดความรู ้ ความเข้าใจ
ขาดความช านาญ ขาดที่ปรึ กษาที่จะช่วยช้ ีแนะ เป็ นต้น
สุ นนั ท์ สุ ขเจริ ญ (2548) ได้ศึกษาปัญหาในการปฏิบตั ิของเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานด้านการเงิน
และบัญชีดว้ ยระบบการบริ หารเงินการคลังภาครัฐสู่ ระบบอิเล็กทรอนิส์ (GFMIS) กรณี ศึกษาที่ทา
การปกครองจังหวัดภาคกลาง พบว่า เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานด้านการเงินและบัญชียงั ขาดความรู้ความ
เข้าใจ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิที่เพียงพอและการติดต่อสื่อสารจากหน่วยงานกลางไปยังหน่วยงาน
ย่อยยังไม่ชดั เจน ขาดความต่อเนื่ อง

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ : กรมชลประทาน สามเสน
ทีต่ ้งั สถานประกอบการ : 811 กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์
: 02 241 0020 ถึง 29
เว็บไซต์
: http://www.rid.go.th

รู ปภาพที่ 3.1 แผนที่ที่ต้ งั ของสถานประกอบการ
3.2 ลักษณะการประกอบการ การให้ บริการหลักขององค์ กร
กระบวนการด้ านการเงินและบัญชี กองทุนจัดรู ปทีด่ ิน ประกอบด้ วย
3.2.1 กระบวนการด้านการควบคุมงบประมาณ
3.2.2 กระบวนการด้านการเบิกจ่ายเงิน
3.2.3 กระบวนการด้านการบันทึกบัญชี
3.2.4 กระบวนการด้านการจัดทารายงานทางการเงิน
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3.2.1 กระบวนการด้ านการควบคุมงบประมาณ ประกอบด้ วยขั้นตอนทีส่ าคัญ ดังนี้
 รับหนังสื อแจ้งรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบ
ประมาณ
 รับหนังสื อแจ้งการเบิกหักผลักส่ งเงินงบประมาณ (N1)
 ตรวจสอบ
 จัดทาหนังสื อถึงสานักงานจัดรู ปที่ดินกลาง
 รับแผนงานและโครงการที่ได้รับอนุมตั ิ
 จัดทาทะเบียนคุมงบประมาณ (Cost Sheet)
 รับหนังสื อแจ้งการโอนเงินกองทุนจัดรู ปที่ดิน
 ตรวจสอบ
 บันทึกโอนขายบิลผ่านระบบ GFMIS Web Online
 ตรวจสอบ
 จัดทาหนังสื อแจ้งการโอนขายบิล
 บันทึกทะเบียนคุมงบประมาณ (Cost Sheet)
 รับเอกสารการเบิกจ่ายและสรุ ปรายงานการรับ-จ่าย
 ตรวจสอบ
 บันทึกทะเบียนคุมงบประมาณ (Cost Sheet)
3.2.2 กระบวนการด้ านการเบิกจ่ ายเงิน ประกอบด้ วยขั้นตอนทีส่ าคัญ ดังนี้
 รับ พด.01/สัญญา/ใบสาคัญ/ใบแจ้งหนี้
 ตรวจสอบ
 บันทึกทะเบียนคุมงบประมาณ (Cost sheet)
 จัดทาเอกสารประกอบการขอเบิก
 ตรวจสอบ
 อนุมตั ิให้จ่ายได้
 บันทึกขอเบิกผ่านระบบ GFMIS Web Online
 ตรวจสอบการรับโอนเงิน
 ผูม้ ีสิทธิรับเงินได้รับเงิน
3.2.3 กระบวนการด้ านการบันทึกบัญชี ประกอบด้ วยขั้นตอนทีส่ าคัญ ดังนี้
 รับเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
 ตรวจสอบ และวิเคราะห์รายการบัญชี
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 บันทึกบัญชีผา่ นระบบ GFMIS Web Online
 บันทึกทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้อง
 จัดเก็บเอกสาร
3.2.4 กระบวนการด้ านการจัดทารายงานทางการเงิน ประกอบด้ วยขั้นตอนทีส่ าคัญ ดังนี้
 เตรี ยมข้อมูลการจัดทารายงาน
 วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล
 จัดทารายงานการเงินประจาเดือน
 บันทึกรายการปรับปรุ งบัญชี ณ วันสิ้ นปี งบประมาณ
 จัดทารายงานการเงินประจาปี และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กร

รู ปภาพที่ 3.2 โครงสร้างกองการเงินและบัญชี

3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นางสาวศรุ ตา สุ พรรณ
ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่บญั ชี
ลักษณะงาน : การบันทึกค่าใช้จ่ายที่หน่วยเบิกจ่ายในส่ วนภูมิภาค ผ่านระบบ GFMIS Web Online
นางสาวอินทิรา แทนเจ็ดริ้ ว
ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่บญั ชี
ลักษณะงาน : ตรวจสรุ ปรายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนจัดรู ปที่ดินของหน่วยเบิกจ่ายในส่ วนภูมิภาค

9
3.5 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
นางสาวดาวบุษญา วรรณอุ่น

ตาแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
เริ่ มปฏิบตั ิงานตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2561
3.7 ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
3.7.1 กาหนดหัวข้อรายงาน
เริ่ มปรึ กษาร่ วมกับพนักงานที่ปรึ กษาในการกาหนดหัวข้อรายงาน
3.7.2 รวบรวมข้อมูลรายงาน
เริ่ มค้นคว้า หาข้อมูลจากเว็บไซต์ จากการปฏิบตั ิงานจริ ง และพนักงานที่ปรึ กษา
ในการรวบรวมข้อมูลในการจัดทารายงาย
3.7.3 เรี ยบเรี ยงเนื้ อหารายงาน
เริ่ มนาข้อมูลที่รวบรวมมาตรวจสอบ พร้อมจัดเรี ยงลาดับความสาคัญในแต่ละขั้น
ตอนของรายงาน
3.7.4 จัดทารู ปเล่มรายงาน
นาเอกสารที่ทาการเรี ยบเรี ยง มาจัดลาดับตามรู ปแบบรายงานที่สหกิจศึกษาได้กา
หนดไว้ให้สมบูรณ์
ตารางที่ 3.1 แสดงขั้นตอนการดาเนินงานในระหว่างเดือน พ.ค. 61 – ส.ค. 61
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กาหนดหัวข้อรายงาน
2. รวบรวมข้อมูลรายงาน
3. เรี ยบเรี ยงเนื้ อหารายงาน
4. จัดทารู ปเล่มรายงาน

พ.ค. 61

มิ.ย. 61

ก.ค. 61

ส.ค. 61
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ ดแวร์
 คอมพิวเตอร์
 เครื่ องถ่ายเอกสาร
 เครื่ องปริ้ นเตอร์
 เครื่ องสแกน
 เครื่ องคิดเลข
 กล้องถ่ายรู ป
ซอฟต์ แวร์
 โปรแกรม Microsoft Excel
 ระบบบริ หารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( GFMIS )

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
ตรวจสรุ ปรายงานการรับ-จ่ ายเงินกองทุนจัดรู ปทีด่ ินของหน่ วยเบิกจ่ ายในส่ วนภูมิภาค
เงิ น กองทุ น จัด รู ปโอนเงิ น ไปให้ ส่ วนภู มิ ภ าคเพื่ อ เบิ ก จ่ า ยตามแผนงาน ระหว่ า ง
ที่ ทางานก่อสร้าง จะมีการเบิกจ่ายของแต่ละเดือน ทางส่ วนภูมิภาคต้องทาสรุ ปรายงานการรับ –จ่าย
มาทางกองทุนเพื่อตรวจสอบ เช่นค่าแรง ค่าใช้จ่ายการเดินทางและการซื้ อวัสดุก่อสร้าง ที่เป็ นการใช้
จ่ายของโครงการนั้น
การเรี ยกรายงานจะต้องเรี ยกย้อนหลัง 1 เดือน จะไม่ใช่ของเดือนปั จจุบนั พอถึงสิ้ นเดือน
ทางส่ วนภูมิภาคจะต้องทาสรุ ปรายงานมาให้เงินกองทุนเพื่อตรวจสอบ
4.1 การตรวจสอบสรุ ปรายงานรับจ่ ายเงินกองทุนจัดรู ปที่ดินมีข้นั ตอนการดาเนินงานดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 รับเอกสารสรุ ปรายงานรับ-จ่ายเงินทุนจัดรู ปที่ดิน / เอกสารรายละเอียดข้อมูล
ส่ วนราชการ
1.1 บันทึกความ
1.2 แบบ จด.01 ประกอบด้วยงบบุคลากร/งบดาเนินงาน
1.3 แบบ จด.02 ประกอบด้วยงบลงทุน/งานก่อสร้าง
1.4 แบบ จด.03 สรุ ปรายได้ของสานักงานจัดรู ปที่ดิน

รู ปภาพที่ 4.1 ตัวอย่างเอกสารรุ ปรายงานรับ-จ่าย

12

รู ปภาพที่ 4.2 ตัวอย่างเอกสารรายละเอียดข้อมูลส่ วนราชการ
ขั้นตอนที่ 2 เปิ ดรายงานเงินฝากคลัง มีรายละเอียดดังนี้
2.1 เปิ ดโฟลเดอร์เลือก รายงานเงินฝากคลัง

รู ปภาพที่ 4.3 ตัวอย่างการเปิ ดรายงานเงินฝากคลัง
2.2 เลือกเดือนที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจ

รู ปภาพที่ 4.4 ตัวอย่างการเลือกเดือนในการเปิ ดรายงานเงินฝากคลัง
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2.3 ก่อนที่จะเข้าไปบันทึกต้องทราบก่อนว่าบันทึกความที่เราทาสานักที่เราเท่าไหร่
และอยูใ่ นรายงานเงินฝากคลังรหัส10961หรื อ10983
นาเอกสาร (รู ปภาพที่4.2) มาดูชื่อโครงการกับรหัสรายงานเงินฝากคลัง ก็จะทราบ
ว่าบันทึกความที่ทาควรบันทึกอยูใ่ นรายงานเงินฝากคลังรหัส 10961 หรื อ รหัส 10983

รู ปภาพที่ 4.5 ตัวอย่างการเลือกเงินฝากคลังรหัส 10961 หรื อ รหัส 10983
ขั้นตอนที่ 3 นาแบบ จด.01 กับแบบ จด.02 มาตรวจเทียบกับรายงานเงินฝากคลังและบันทึก
รายละเอียดการเบิกจ่าย

รู ปภาพที่ 4.6 ตัวอย่างรายงานเงินฝากคลังรหัส 10961
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รู ปภาพที่ 4.7 ตัวอย่างเอกสาร แบบ จด.01/ แบบ จด.02
3.1 นาเอกสาร (รู ปภาพที่4.2) มาตรวจสอบว่าเลขรหัสเบิกจ่ายคือเลขอะไร เพื่อง่าย
ต่อการหา พอทราบแล้วจึงทาการตรวจสอบเลขที่เอกสาร J0 , วันที่ผา่ นรายการ , จานวนเงินเบิกจ่าย

รู ปภาพที่ 4.8 ตัวอย่างเลขที่เอกสาร J0 คือ รหัสเบิกจ่าย/เบิกค่างาน
3.2 ก่อนจะลงมือบันทึกรายละเอียดจะต้องทราบก่อนว่าเอกสาร แบบ จด.ที่เราทา
มีชื่อโครงการว่าอะไร เนื่องจากบันทึกความ1ชุด มีหลายโครงการ จะต้องขึ้นไปดูบนหัวข้อก่อนว่า
มีชื่อโครงการว่าอะไรแล้วถึงจะเริ่ มลงมือบันทึกรายละเอียดการเบิกจ่ายตามหน้าสรุ ปรายงานรับ จ่าย
การบันทึกรายละเอียดจะประกอบไปด้วย ชื่อโครงการ กับค่าใช้จ่ายในการเบิกจ่าย

รู ปภาพที่ 4.9 ตัวอย่างชื่อโครงการ
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รู ปภาพที่ 4.10 ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการเบิกจ่าย
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสรุ ปรายได้ของสานักงานจัดรู ปที่ดิน
นาแบบ จด. 03 มาตรวจเทียบกับรายงานเงินฝากคลังเหมือนกับ แบบ จด. 01 /
แบบ จด.02 แต่เอกสาร แบบ จด.03 นี้จะดูที่เลขที่เอกสาร RX กับ เลขที่เอกสารRO
- เลขที่เอกสาร RX คือ เบิกเกินส่ งคืน
- เลขที่เอกสาร RO คือ รายได้ของกองทุนจัดรู ปที่ดิน เช่น รายได้ค่าปรับ/ค่าทดสอบ

รู ปภาพที่ 4.11ตัวอย่างแบบ จด.03 สรุ ปรายงานการรับรายได้สานักงานจัดรู ปที่ดิน
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รู ปภาพที่ 4.12 ตัวอย่างเอกสาร ROในแบบ จด. 03

รู ปภาพที่ 4.13ตัวอย่างเอกสาร RO ในรายงานเวินฝากคลัง
ถ้าตรวจสอบแล้วว่าเลขที่เอกสารตรงกันครบทั้ง2แบบ ก็ทาการบันทึกรายละเอียดรายได้ลง
ไปการบันทึกจะประกอบไปด้วย รายได้ค่าอะไร , ใบเสร็ จรับเงิน

ขั้นตอนที่ 5 หลังจากที่ได้ตรวจสอบเอกสารสรุ ปรายงานรับ - จ่าย และบันทึกรายละเอียด
การเบิกจ่ายแล้ว ต้องนาส่ วนที่ได้บนั ทึกการเบิกจ่าย ปริ้ นออกมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
แล้วส่ งเอกสารไปให้บญั ชีทาการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS Web Online

รู ปภาพที่ 4.14 ตัวอย่างเอกสารสรุ ปรายงานรับ-จ่ายและบันทึกรายละเอียดการเบิกจ่ายแล้ว
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4.2 การบันทึกค่ าใช้ จ่ายที่หน่ วยเบิกจ่ ายในส่ วนภูมิภาค (0703) ดาเนินการ
1) เรี ยกรายงานแสดงการเคลื่ อ นไหวเงิ น ฝากกระทรวงการคลั ง ของ ห น่ ว ย
เบิกจ่ายในส่ วนภูมิภาค 0703 รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10961 และรหัสบัญชีเงินฝากคลัง
10983 จากเว็บไซต์ กองการเงิน (ตามรู ปภาพที่ 4.6) มาคัดลอกใส่ ใน Excel เพื่อ
เป็ นการตรวจสอบยอดเบิกจ่ายอีกครั้งโดยไม่ตอ้ งปริ้ นเอกสารออกมา
2) รั บ สรุ ปรายงานการรั บ -จ่ า ยงบบุ ค ลากรและงบดาเนิ นงานกองทุ น จั ด รู ป
ที่ดิ น (แบบ จด. 01) สรุ ปรายงานการรั บ - จ่ า ยงบลงทุ น กองทุ น จั ด รู ป
ที่ ดิ น (แบบ จด. 02) และสรุ ป รายงานการรั บ รายได้ข องสานัก งานจัด รู ป ที่ ดิ น
และจัดระบบน้ าเพื่อมาเกษตรกรรม (แบบ จด. 03) จากส่ วนเบิกจ่ายมาตรวจสอบยอด
เบิกจ่ายกับรายงานเงินฝากคลัง ที่นามาคัดลอกใส่ ใน Excel พร้อมบันทึกหมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายข้างหลังยอดเบิกจ่าย (ตามรู ปภาพที่ 4.15)

รู ปภาพที่ 4.15 ตัวอย่างการเช็คยอดเบิกจ่ายพร้อมหมายเหตุ
3) บันทึกยอดเบิกจ่ายตามแบบ จด. 01 และแบบ จด. 02 ลงในทะเบียนคุมเงินฝากกอง
คลัง - หน่ ว ยงานภาครั ฐ ให้ ถู ก ช่ อ งของแต่ ล ะโครงการ (ตามรู ปภาพที่ 4.16)
เช่น สจจ. 4,7 พิษณุโลก รหัวหน่วยเบิก xxxxxxxx46 มียอดเบิกจ่ายจาก ค่าก่อสร้าง
จานวน 1,343,115.11 บาท ค่าตอบแทน จานวน 41,730 บาท เป็ นต้น ยอดรวมค่าใช้จ่าย
ต้องตรงกับสรุ ปรายงานการรับ - จ่าย ที่ได้รับมาจากส่ วนเบิกจ่าย ในขณะเดียวกันบาง
โครงการอาจมี แบบ จด. 03 ซึ่งเป็ นรายรับ ให้บนั ทึกยอดในรายรับของกองทุนจัดรู ป
ที่ดิน (ตามรู ปภาพที่ 4.17) เช่น สจจ.4 มีรายรับจากค่าปรับจานวน 7,500 บาท

18

รู ปภาพที่ 4.16 ตัวอย่างทะเบียนคุมบัญชีเงินฝากกองคลัง-หน่วยงานภาครัฐ

รู ปภาพที่ 4.17 ตัวอย่างการลงบันทึกในรายรับของกองทุนจัดรู ปที่ดิน
4) บันทึกชื่อหน่วยงาน (หน่วยเบิกจ่าย) ลงในทะเบียนคุมการบันทึกเอกสารประเภท PP
เรี ยงลาดับเลขที่เอกสารการบันทึกบัญชี (ตามรู ปภาพที่ 4.18) พร้อมใส่ ยอดรวมเบิกจ่าย

รู ปภาพที่ 4.18 ตัวอย่างการบันทึกลงในเล่มทะเบียนคุมเอกสารประเภท PP
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5) บันทึกค่าใช้จ่ายผ่านระบบ GFMIS Web Online มีข้ นั ตอนดังนี้

รู ปภาพที่ 4.19 ตัวอย่างหน้าจอหลักของระบบ GFMIS Web Online
① การเข้าระบบ GFMIS Web Online แบบออนไลน์ ต้องเข้าด้วย Internet Explorer
เท่านั้น เมื่อใส่ หรัสผูใ้ ช้และรหัสผ่านเสร็ จแล้ว ให้กด “ตกลง”

รู ปภาพที่ 4.20 ตัวอย่างขั้นตอนการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
เมื่อสู่ ระบบเสร็ จแล้วเลือกตามขั้นตอน ดังนี้
① เลือกรายการที่ตอ้ งการ => บันทึกรายการ สร้าง / บันทึก / ค้นหา / เปลี่ยนแปลงเอกสาร
② ระบบบัญชีแยกประเภท
» บันทึก/ปรับปรุ งรายการบัญชี
» บช. 01 บันทึกรายการบัญชีแยกประเภทประเภทเอกสาร PP เลขที่เอกสาร 47xxxxxxxx
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รู ปภาพที่ 4.21 ตัวอย่างเลือกประเภทเอกสาร PP
① เลือก “รายการข้อมูลทัว่ ไป”
② วันที่เอกสารและวันที่ผา่ นรายการ => จะต้องบันทึกบัญชีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
วันที่และเดือนที่บนั ทึกบัญชี ตอ้ งใส่ เหมือนกัน เช่น รับสรุ ปรายงานการรับ – จ่าย จากส่ วน
เบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน จะต้องบันทึกบัญชีในเดือนกรกฎาคม ซึ่ งจะไม่เกินวันที่ 15 แต่
ส่ วนมากจะบันทึกในวันที่ 1 - 2 ของเดือนที่บนั ทึกบัญชี
③ ประเภทเอกสาร => เลือกเป็ น PP - บันทึกจ่ายเงินฝากธนาคารพาณิ ชย์
④ การอ้างอิง => ใส่ เลขตามเล่มที่บนั ทึกทะเบียนคุมการบันทึกเอกสารประเภท PP
(ตามรู ปภาพที่ 4.18) เช่น บันทึกในเดือนกรกฎาคม (107) ลาดับเลขที่ 011 เราจะพิมพ์
เป็ น 107 / PP011

การบันทึกบัญชี
เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)

xx

เครดิต เงินฝากกองคลัง- หน่วยงานภาครัฐ
(รหัสหน่วยงานคู่คา้ = X0703)

xx
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รู ปภาพที่ 4.22 ตัวอย่างการบันทึกบัญชีดา้ นเดบิต
① เลือก “รายการบัญชี ”
② ลาดับที่ 1 PK => ให้เลือกเป็ น “เดบิต”
③ รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ตน้ ทุน รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ และรหัส
กิจกรรมหลัก ทางส่ วนกลางจะกาหนดมาให้
④ จานวนเงิน => ใส่ ยอดเงินตามค่าใช้จ่ายนั้นๆ
⑤ รายละเอียดบรรทัดรายการ => ใส่ ชื่อโครงการ เช่น ค่าก่อสร้าง ค่าตอบแทน ค่าจ้าง เป็ นต้น
⑥ เมื่อใส่ ขอ้ มูลเสร็ จแล้ว ให้คลิ้กที่ “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” รายละเอียดที่เราบันทึกไป
จะขึ้นแสดงให้เราเห็นรายละเอียดที่บนั ทึก
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รู ปภาพที่ 4.23 ตัวอย่างการบันทึกบัญชีดา้ นเครดิต
① ลาดับที่ 2 PK => ให้เลือกเป็ น “เครดิต”
② รหั ส บัญ ชี แ ยกประเภท รหั ส ศู น ย์ต้ น ทุ น รหั ส แหล่ ง ของเงิ น รหั ส งบประมาณ
และรหัสกิจกรรมหลัก ทางส่ วนกลางจะกาหนดมาให้
③ จานวนเงิน => ใส่ ยอดเงินตามค่าใช้จ่ายนั้นๆ
④ รายละเอียดบรรทัดรายการ => ใส่ ชื่อโครงการ เช่น ค่าก่อสร้าง ค่าตอบแทน ค่าจ้าง เป็ นต้น
⑤ เมื่อใส่ ขอ้ มูลเสร็ จแล้ว ให้คลิ้กที่ “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” รายละเอียดที่เราบันทึกไป
จะขึ้นแสดงให้เราเห็นรายละเอียดที่บนั ทึก ยอดด้านเดบิตและเครดิตต้องเท่ากัน
⑥ จากนั้นคลิ้กที่ “จาลองการบันทึก” ข้อมูลทั้งหมดที่บนั ทึกบัญชีจะแสดงตาม รู ปภาพที่ 4.24

ข้ อมูลเพิม่ “รหัสหน่วยงานคู่คา้ ” จะมีอยู่ 2 ประเภท ที่ตอ้ งใส่ รหัส คือ เงินสมทบกองทุนกองทุน
ประกันสังคมและเงินฝากกองคลัง- หน่วยงานภาครัฐเท่านั้น
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6) พิมพ์รายงาน SAP/R3 พร้อมเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี เสนอหัวหน้าฝ่ ายเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง และลงนาม

รู ปภาพที่ 4.24 ตัวอย่างใบรายงาน SAP/R3

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงานหรืองานวิจัย
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
 ทำให้เข้ำใจถึงขั้นตอนกำรตรวจสรุ ปรำยงำนกำรรับ - จ่ำยเงินกองทุนจัดรู ปที่ดิน
และวิธีกำรบันทึกบัญชีผำ่ นระบบ GFMIS Web Online
 ทำให้เข้ำใจในส่ วนของลักษณะงำนของกำรเบิกจ่ำยตำมแผนงำนระหว่ำงที่ทำงำนก่อสร้ำง
 เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำน ให้กบั ผูท้ ี่สนใจโครงงำนสำมำรถนำไปใช้
ปฏิบตั ิงำนได้
5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
 ปั ญหำด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจของกำรทำโครงงำน เนื่ องจำกผูจ้ ดั ทำไม่มีประสบ
กำรณ์ในกำรทำโครงงำนสหกิจศึกษำ จึงทำให้เกิดควำมล่ำช้ำ
 ข้อมูลบำงส่ วนในเอกสำรที่จะนำมำเป็ นตัวอย่ำง อำจจะเป็ นข้อมูลที่สำคัญต่อทำง
รำชกำรหรื อเป็ นควำมลับของกรมชลประทำนที่ไม่อนุ ญำติให้นำมำใช้
5.1.3 ข้ อเสนอแนะ
 เมื่อเกิดข้อสงสัย หรื อไม่มีควำมรู ้ดำ้ นงำนที่ปฏิบตั ิควรสอบถำมที่ปรึ กษำสหกิจ
ศึกษำ เมื่อเกิดประเด็นปั ญหำ และควรจดบันทึก ทบทวนให้เกิดควำมเข้ำใจเพื่อให้
สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
 ควรมีกำรศึกษำลักษณะโครงสร้ำงองค์กรของสถำนประกอบกำร และรู ปแบบกำร
ปฏิบตั ิงำน ล่วงหน้ำก่อนปฏิบตั ิงำนจริ งหรื อในกรณี ที่ตอ้ งใช้เอกสำรทำงกำรบัญชี
มำเป็ นตัวอย่ำงในโครงงำนบำงส่ วนควรปิ ดไว้เป็ นควำมลับของทำงรำชกำร
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 ได้รับประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตั ิงำนจริ ง และคำแนะนำจำกผูม้ ีควำมชำนำญกำร
ด้ำนกำรปฏิบตั ิงำนบัญชี
 ได้เรี ยนรู ้เรื่ องของกำรปรับตัวให้เข้ำกับสังคมในกำรปฏิบตั ิงำน
 ได้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิงำนทำงด้ำนกำรบัญชีที่เกี่ยวข้อง กับสถำน
ประกอบกำร และควำมรับผิดชอบในงำนที่ได้รับมอบหมำย
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5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 ควำมไม่ครบถ้วนของเอกสำรและกำรส่ งเอกสำรล่ำช้ำทำให้เกิดข้อผิดพลำดในกำร
บันทึกข้อมูล
 กำรจัดเก็บเอกสำรไม่เป็ นระเบียบทำให้คน้ หำเอกสำรลำบำก
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
 ควรตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำร และส่ งเอกสำรภำยในเวลำที่กำหนดเพื่อ
ไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดในกำรบันทึกข้อมูล
 ควรจัดเก็บเอกสำรให้เป็ นหมวดหมู่เพื่อง่ำยต่อกำรค้นหำ
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