สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการทางบัญชี
ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : AC-16 การปรั บ ปรุ งและกระทบยอดเงิน ฝากธนาคาร จัด ทําโดย :
เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงิน
คําอธิบาย
1. ทุกสิ ้นเดือนเจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินดําเนินการ
ปรับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรื อ พิมพ์
E-Statement จากเว็บไซต์ธนาคาร
2. เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินพิมพ์รายงานแยก
ประเภทเงินฝากธนาคาร
3. เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินดําเนินการกระทบยอด
รายงานบัญชีธนาคาร ระหว่างรายการในสมุด
บัญชีธนาคารกับรายงานแยกประเภทเงินฝาก
ธนาคารสําหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ
กระทบยอด E-Statement กับรายการที่บนั ทึก
ในระบบ ERP สําหรับบัญชีกระแสเงินสด
4. เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินจัดทํารายงาน
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารพร้ อมลงนาม
ผู้จดั ทํา
5. เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินส่งรายงานกระทบยอด
พร้ อมแนบเอกสารที่ใช้ ในการกระทบยอดให้ แก่
ผู้จดั การส่วนการเงิน
6. ผู้จดั การส่วนการเงินพิจารณาความถูกต้ องของ
รายงานกระทบยอด
7. กรณีไม่ถกู ต้ องเจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินแก้ ไข
รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
8. กรณีถกู ต้ องผู้จดั การส่วนการเงินลงนามผู้
ตรวจสอบในรายงานงบกระทบยอดเงิน
ฝากธนาคาร จากนันส่
้ งเอกสารคืนเจ้ าหน้ าที่
ส่วนการเงิน
9. เจ้ าหน้ าที่สว่ นการเงินจัดเก็บเอกสารเข้ า
แฟ้มเรี ยงตามวันที่รายงานงบกระทบ
ยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อใช้ ประกอบ
กระบวนการติดตามเจ้ าหนี ้ค้ างจ่ายและ
เช็คหมดอายุ (AC-09) และกระบวนการจัดทํา
รายงานทางการเงิน (AC-18)

ทุกสิ ้นเดือน (T)
T+3

เริ่ มต้ น
1. ปรับสมุดบัญชีเงิน

ERP
รายงานแยก
ประเภทเงินฝาก
ธนาคาร

2. พิมพ์รายงาน

จบ

การบัญชีธนาคาร
กระแสเงินสด

การเงิน สําเนาสมุดบัญชี
เงินฝากธนาคาร
รายงานกระทบ
ยอดเงินฝาก
ธนาคาร

ไม่ใช่

E-Statement

ฝากธนาคาร

7. ส่งเอกสาร
คืนพร้ อมระบุ
เหตุผล
รายงานแยก
ประเภทเงินฝาก สําเนาสมุดบัญชีเงิน

4. จัดทํา/ แก้ ไขรายงาน

กระทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร รายงานกระทบ

ธนาคาร

ยอดเงินฝาก
ธนาคาร

1

5. ส่งเอกสารให้

ผู้จดั การ
ฝ่ ายการเงิน

AC-18 การ
จัดทํารายงาน
ทางการเงิน

9. จัดเก็บ
เอกสารเข้ าแฟ้ม

System

เอกสารคืน
เจ้ าหน้ าที่

ใช่

3.2. กระทบยอดราย

ยอดรายการ
รายงานแยก สําเนาสมุดบัญชีเงิน
บัญชีธนาคาร ประเภทเงิ
นฝาก
ธนาคาร

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

ถูกต้ อง?

8. ลงนามและส่ง

ERP

3.1. กระทบ

AC-09 การ
ติดตามเจ้ าหนี ้
ค้ างจ่ายและเช็ค
หมดอายุ

E-Statement

2

E-Statement
รายงานแยก
ประเภทเงินฝาก
ธนาคาร

ฝากธนาคาร
รายงานกระทบ
ยอดเงินฝาก
ธนาคาร

รายงานกระทบ
ยอดเงินฝาก
ธนาคาร (สําเนา)
รายงานกระทบ
ยอดเงินฝาก
ธนาคาร (สําเนา)

วัน

จบ

จบ

SLA: 1 วัน

SLA: 1 วัน

ฐานข้ อมูล Shared drive

รายงานกระทบ
ยอดเงินฝาก
ธนาคาร

E-Statement

รายงานแยก
ประเภทเงินฝาก สําเนาสมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
ธนาคาร
รายงานกระทบ
E-Statement
ยอดเงินฝาก
ธนาคาร

เริ่มต้ น

6. ตรวจสอบ รายงานแยก สําเนาสมุดบัญชีเงิน
นฝาก
ความถูกต้ อง ประเภทเงิ
ฝากธนาคาร
ธนาคาร

ฝากธนาคาร

2

เริ่ มต้ น

ผู้จดั การส่วนการเงิน

ฝากธนาคาร หรื อ E-Statement
E-Statement จาก
ธนาคาร สําเนาสมุดบัญชีเงิน

1

หน้ า : 1 จาก 1

วัน ที่ :

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

