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กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

 
 



1. การจัดท าบัญชีรับ –จ่าย เงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และ  
เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
วิธีและข้ันตอนการด าเนินงาน  
- เมื่อมีรายการรับจ่ายบัญชีเงินนอกเงินทุนหมุนเวียนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และเงินกองทุนกู้ยืม  
เพ่ือการศึกษา ลงบันทึกรายการรับจ่ายในทะเบียนคุม ด้านรับ(เดบิต) และด้านจ่ายเครดิต โดยบันทึกรายการตาม
ลาดับวันที่ รับและจ่ายให้เป็นปัจจุบัน  
- สิ้นปีงบประมาณ 30 กันยายน ของปีงบประมาณนั้น ปิดบัญชี จัดทารายงาน ถ้ามีเงินคงเหลือ  
ให้ส่งคืนเพื่อส่งสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไป  
 
2. การบันทึกบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร และจัดท ารายการเงินคงเหลือประจ าวัน  
วิธีและข้ันตอนการด าเนินงาน  
การบันทึกบัญชีเงินสด  
- การรับเงิน โดยออกใบเสร็จรับเงินของหน่วยงานเป็นหลักฐานการรับเงิน  

- การจ่ายเงิน โดยใช้ใบส าคัญรับเงินหรือใบเสร็จรับเงินของผู้มีสิทธิ์รับเงิน เป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน  

- การส่งเงินคืนคลังทั้งเงินรายได้แผ่นดิน, เงินนอกงบประมาณ, เงินฝากคลัง, เงินเบิกเกินส่งคืนคลังใช้แบบ ใบน า
ฝากเงิน Pay In Slip 
 
การบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคาร 
- บันทึกรายการในทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน บันทึกรายการรับโดยใช้ใบรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีของ  
ธนาคารเป็นหลักฐาน บันทึกการจ่ายเงินโดยใช้ใบเสร็จรับเงิน และหลักฐานการจ่ายอ่ืนๆ  
เป็นหลักฐาน  
 

การจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  
- บันทึกรายการรับจ่ายในสมุดเงินสด แล้วบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินคงเหลือประจาวัน  
โดยยอดคงเหลือของสมุดเงินสด และทะเบียนคุมเงินคงเหลือประจาวัน ต้องเท่ากัน  
 
3. การจัดท าทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน และรายละเอียดฎีกาค้างจ่าย  
วิธีและข้ันตอนการด าเนินงาน  
เมื่อได้รับรายการรับเงินจากธนาคารตามรายละเอียดการโอนเงินเช้าบัญชีของธนาคารใน ระบบ GFMIS  
บันทึกรายการรับเงินตามวันที่รับเงินเข้า บันทึกรายการลงในทะเบียนคุมฎีกาในช่อง วัน เดือนปี, เลขที่อ้างอิง 
(เลขที่GF) รายการ จ านวนเงิน(ขอเบิก รายการหัก จ่ายสุทธิ คงเหลือ วันเดือนปีที่รับโอนเงิน และประเภทเอกสาร  
ในระบบ 

4. เงินทดรองราชการ 
วิธีและข้ันตอนการด าเนินงาน  
เงินทดรองราชการ หมายถึง เงินที่กระทรวงการคลังสั่งจ่ายให้ส่วนราชการมีไว้ส าหรับ ทดรองจ่ายตามงบประมาณ
รายจ่าย ดังนี้  
 



1. งบบุคลากร เฉพาะค่าจ้างแต่ละวัน หรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง  
2. งบด าเนินงาน ยกเว้น ค่าไฟฟ้า และค่าน้ าประปา  
3. งบกลาง เฉพาะเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร และเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล  
4. งบอ่ืนที่จ่ายในลักษณะเช่นเดียวกับข้อ 1 หรือ 2 กระทรวงการคลังอนุญาตให้ส่วนราชการเก็บรักษา  
    เงินทดรองราชการเป็นเงินสด ณ ที่ท าการไว้เพ่ือส ารองจ่าย  
 
การควบคุมเงินทดรองราชการไว้ดังนี้  
1. เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 2 บัญชี คือ บัญชีออมทรัพย์ ใช้ส าหรับนาฝาก เงินทดรองราชการ       
   1 บัญชี และ บัญชีกระแสรายวันส าหรับสั่งจ่ายเงิน ทดรองราชการ 1 บัญชี เมื่อมีการจ่ายเงินทดรองราชการ   
   เขียนเช็คสั่งจ่ายจากบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน และธนาคารโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์เข้าบัญชี 
   กระแสรายวันเพื่อจ่ายเงินตามเช็ค และดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์จะต้องน าส่ง  
   คลังเป็นรายได้แผ่นดิน  
2. แยกใบเสร็จรับเงินส าหรับเงินทดรองราชการออกจากใบเสร็จรับเงิน ตามปกติของหน่วยงาน  
3. บันทึกควบคุมรายการรับหรือจ่ายเงินทดรองราชการทุกรายการในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ  
4. ทุกสิ้นวัน ภายหลังการรับและจ่ายเงินทดรองราชการเจ้าหน้าที่ได้รับการแต่งตั้ง ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว  
    ในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการและเงินคงเหลือ แล้วลงลายมือชื่อก ากับใน ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ        
    พร้อมกับน าเงินคงเหลือเก็บรักษาไว้ในตูน้ิรภัยในลักษณะหีบห่อ และระบุจ านวนในรายงานเงินคงเหลือ 
    ประจ าวัน ชองหมายเหตุ  
5. ทุกสิ้นเดือนจัดท ารายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ, รายงานใบส าคัญรับเงิน  
    ทดรองราชการ (ถ้ามี) และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ เก็บไว้กับรายงานการเงิน   
    ประจ าเดือนเพื่อให้ สตง. ตรวจสอบต่อไป  
6. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ท ารายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน ส่งให้ สพฐ. เพ่ือส่ง  
    กรมบัญชีกลางภายใน 45 วันนับจากวัน สิ้นปีงบประมาณ  
การบันทึกรายการเกี่ยวกับเงินทดรองราชการ   
1. การรับและใช้จ่ายเงินทดรองราชการ บันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ ทุกครั้งโดยบันทึก 
   รายการบัญชีดังนี้  

1.1 เมื่อมีการจ่ายเงินทดรองราชการเป็นค่าใช้จ่ายตามใบส าคัญให้บันทึกในทะเบียน คุมเงินทดรอง 
     ราชการ ชอง “ใบส าคัญ” และลดยอดเงินในช่อง “เงินสดคงเหลือ”  
1.2 เมื่อมีการจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือจ่ายให้ตามสัญญายืมเงินให้บันทึกในทะเบียนคุมเงินทดรอง 
     ราชการช่อง “ลูกหนี้” หากจ่ายเป็นเงินสด ให้ลดยอดเงินใน ชอง “เงินสดคงเหลือ” หากจ่ายเงินฝาก 
      ธนาคารให้บันทึกจานวนช่อง “เงิน ฝากธนาคาร” ด้วยตัวเลขในวงเล็บ  
1.3 เมื่อรับคืนเงินยืม  

  (1) กรณีลูกหนี้ส่งใช้ใบส าคัญเท่ากับจ านวนเงินที่ยืม ให้บันทึก การส่งใช้ด้านหลังสัญญายืมเงิน  
    และบันทึกลูกหนี้เงินยืมในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ โดยลดยอดลูกหนี้เงินยืมในช่อง  
    “ลูกหนี้” ด้วยตัวเลขในวงเล็บ และบันทึกใบส าคัญที่ส่งใช้ในช่อง“ใบส าคัญ”  
(2) กรณีส่งใช้ใบส าคัญสูงกว่าเงินที่ยืมให้บันทึกการส่งใช้ด้านหลัง สัญญายืมเงินและบันทึกล้าง    
    ลูกหนี้เงินยืมในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ โดยลดยอดลูกหนี้เงินยืมเท่าที่ลูกหนี้  
    ไดย้ืมไปในช่อง “ลูกหนี้” ด้วยตัวเลขในวงเล็บ และบันทึกใบส าคัญที่ส่งใช้ในช่อง”ใบส าคัญ”  



    พร้อมทั้งจ่ายเงินสด ส่วนที่เกิน จากสัญญายืมให้ผู้ยืม โดยให้ผู้ยืมลงนามในใบส าคัญรับเงินไว้ 
    เป็นหลักฐาน บันทึกใบส าคัญท่ีส่งใช้ สูงกว่าเงินยืมในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการในช่อง  
    “ใบส าคัญ” และบันทึกลดยอดเงินในช่อง “เงินสดคงเหลือ”  
(3) กรณีส่งใช้ใบส าคัญน้อยกว่าจ านวนเงินที่ยืม บันทึกการส่งใช้ด้านหลัง สัญญายืมเงิน และ      
    บันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ โดยลดยอดลูกหนี้เงินยืมเท่า 
    ใบส าคัญท่ีส่งใช้ในช่อง “ลูกหนี้” ด้วยตัวเลข ในวงเล็บ และบันทึกใบส าคัญที่ส่งใช้ในช่อง  
   “ใบส าคัญ” รับเงินสดส่วนที่เหลือจากผู้ยืม ออกใบเสร็จของเงินทดรองราชการให้ผู้ยืมพร้อม    
   บันทึกรับเงินในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ โดยบันทึกลดยอดลูกหนี้ในส่วนที่ส่ง เงินสดคืน 
   เงินทดรองราชการในช่อง “ลูกหนี้” ด้วยตัวเลขในวงเล็บและบันทึกเพ่ิมยอดเงินในช่อง  
   “เงินสดคงเหลือ”  

2.  เมื่อต้องการเบิกเงินงบประมาณเพ่ือชดใช้เงินทดรองราชการ บันทึกรายการ ขอเบิกเงิน จากคลังในระบบ  
    GFMIS  
3.  เมื่อเงินเข้าบัญชีแล้วโหลดตามรายการขอเบิก และจ่ายเช็คบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ฝากเขา้บัญชี 
    เงนิฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ที่เปิดไว้ เพ่ือรองรับเงินทดรองราชการ พรอม บันทึกทะเบียนคุม  
    เงินทดรองราชการตามใบส าคัญ  
4. เมื่อไดรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ (บัญชีเงินทดรองราชการ)       
   บันทึกรายการรับและนาส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารไว้ในช่องหมายเหตุของทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ และ  
   ต้องออกใบเสร็จรับเงินพร้อมบันทึก เป็นรายได้แผ่นดิน –ชื่อบัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงิน  
   ฝากที่สถาบันการเงิน -รหัสบัญชีแยกประเภท 4203010101 –ประเภทรายได้– แหล่งของเงิน 62119400       
   (62 คือปีงบประมาณ)  
5. การจัดท ารายงานงบทดลองประจ าเดือนในระบบ GFMIS ส่งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือ  
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที ่15 ของเดือนถัดไป  
วิธีและข้ันตอนการดาเนินงาน  

ณ วันสิ้นเดือนต้องเรียกงบทดลอง โดยใช้คาสั่ง Y_DEV_80000030  
เอกสารที่ต้องส่งสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ดังนี้คือ  

1. งบทดลอง เพ่ือจัดส่ง ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
2. รายงานเงินทดรองราชการ ประจาเดือน เพ่ือเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานส่ง รายงานประจาปีต่อไป  

6. การรับเงินและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน ในระบบ GFMIS  
วิธีและข้ันตอนการดาเนินงาน  
1.การบันทึกรายได้แผ่นดิน  

(ของตนเอง ไม่ได้จัดเก็บแทนผู้อื่น)  
1.รับเงินรายได้แผ่นดิน เข้า Transaction Code : ZRP_RA  
กรอกข้อมูลส่วนหัว ดังนี้  
วันที่เอกสาร ระบ ุวันที่รับเงินรายได้แผ่นดิน  
วันที่ผ่านรายการ ระบุ วันที่รับเงินรายได้แผ่นดิน  
รหัสหน่วยงาน ระบุ 20004  
สกุลเงิน ระบุ thb  
การอ้างอิง ระบุ RAyy00000x  



(ทั้งหมด 10 หลัก yy แทนปีงบประมาณ เช่น ปี 2557 ระบ ุ57xxx แทนการ Running  
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ)  
Doc. Header Text ระบุรายละเอียด  
บัญชี ระบ ุ1101010101 (10 หลัก) รับเป็นเงินสด  

2. กด ✔ หรือ Enter เพ่ือกรอกรายละเอียด  
จ านวนเงิน ระบ ุจานวนเงินที่ได้รับ  
ศูนย์ต้นทุน ระบ ุ2000400234 ดูจาก Pay - in  

2.1 แหล่งของเงิน ดูรายละเอียดที่ตารางด้านท้าย  
2.2 รหัสงบประมาณ ระบุ 20004  
2.3 การก าหนด ระบุศูนย์ต้นทุนตาม Pay - in  
2.4 ข้อความ ระบุ รายละเอียดของการรับเงิน  

3. กด ข้อมูลเพ่ิมเติม ระบุรหัสรายได้ในช่องคีย์อ้างอิง 1 (ดูรายละเอียดที่ตารางด้านท้าย)   

4. กด ✔ หรือ Enter  
    Pstky ระบ ุ50 ( เป็นการเครดิต )  
    บัญช ีG/L ดูรายละเอียดที่ตารางด้านท้าย  

5. กด ✔ หรือ Enter แล้วทาตามข้อ 2  
6. เหมือนข้อ 3  

7. กด ✔ หรือ Enter แล้ว กด รูปวิว (ภูเขาพระอาทิตย์) เพ่ือดูคู่บัญชี  
    (สามารถตรวจสอบโดย Double Click เข้าไปดูที่คู่บัญชี หากผิดพลาดก็แก้ไขได้)  
8. กด Save (รูปแผ่น Diskette) จะได้เลขที่เอกสาร 10 หลัก (10XXXXXXXX)  
2. บันทึกการนาเงินส่งคลัง เข้า Transaction Code : ZRP_R1  

1. กรอกข้อมูลส่วนหัว ดังนี้  
1.1 วันที่เอกสาร ระบ ุวันที่ตามเอกสารใบนาฝาก  
1.2 วันที่ผ่านรายการ ระบุ วนัที่ตามเอกสารใบนาฝาก  
1.3 รหัสหน่วยงาน ระบุ A004  
1.4 สกุลเงิน ระบุ thb  
1.5 Doc. Header Text ระบุ รายละเอียด  
1.6 Pstky 50 บัญชี ระบ ุ1101010101 (10 หลัก) ส่งเป็นเงินสด  

2. กด ✔ หรือ Enter เพ่ือกรอกรายละเอียด  
1. จานวนเงิน ระบุ จานวนเงินที่นาฝาก  
2. ศูนย์ต้นทุน ระบุ 2000400234  ดูจาก Pay - in  
3. แหล่งของเงิน ดูรายละเอียดที่ตารางด้านท้าย  
4.รหัสงบประมาณ ระบุ 20004  
5. การก าหนด ใส่ศูนย์ต้นทุน  
6. ข้อความ ระบุ รายละเอียดของการส่งเงิน  



3. กด ข้อมูลเพ่ิมเติม ระบุรหัสรายได้ในช่องคีย์อ้างอิง 1  

4. กด ✔ หรือ Enter เพ่ือกลับมาหน้าเดิม  
    Pstky ระบ ุ40  
    บัญช ีระบุ 1101010112 (บัญชีพักเงินนาส่ง)  
    ท าเหมือนข้อ 2 และระบุวันที่น าส่ง  
5. กดข้อมูลเพิ่มเติม ระบุรหัสรายได้ในช่องคีย์อ้างอิง 1 และระบุเลขเอกสาร 16 หลัก  

              จาก Pay – in ในช่องคีย์อ้างอิง 3  
6.  กด รูปวิว (ภูเขาพระอาทิตย์) เพ่ือดูคู่บัญชี (สามารถตรวจสอบโดย Double Click  
     เข้าไปดูที่คู่ บัญชี หากผิดพลาดก็แก้ไขได้)  
7.  กด Save (รูปแผ่น Diskette) จะได้เลขที่เอกสาร 10 หลัก (12XXXXXXXX)  

******************** 

รหัสต่าง ๆ ในการบันทึกเงินรายได้แผ่นดิน 
 
 

ที ่ ประเภทรายได้ G/L ชื่อบัญชี รหัสรายได้ แหล่งเงิน 
1 ดอกเบี้ยเงินฝาก  4203010101 รายได้ดอกเบี้ย

เงินฝากที่
สถาบันการเงิน  

821 xx19400 

2 ค่าขายแบบ, วัสดุชารุด 4202030105 รายได้ค่าขาย

ของเบ็ดเตล็ด  

642 xx19200 

3 เงินปีเก่าส่งคืน 4206010102 รายได้เงนิเหลือ

จา่ยปีเก่า  

811 xx19400 

4 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 4201010199 รายได้

ค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตอื่น  

410 xx19200 

5 ค่าธรรมเนียมสอบ 4202010199 รายได้

ค่าธรรมเนียม

การบริการอื่น  

670 xx19200 

6 เงินฝาก/เงินประกันสัญญาไม่
มีผู้ถอนคืน 

4206010199 รายได้ที่ไม่ใช่

ภาษีอื่น  

830 xx19400 

7 ค่าปรับผิดสัญญา 4201020199 รายได้จาก

ค่าปรับอื่น  

810 xx19200 

 



 

ว 74 ลว. 26 กุมภาพันธ์ 2551  
การส่งคืนเงินบ านาญ (เบิกโดยกรมบัญชีกลาง)  

หาเลขเอกสารเบิกของเดือนที่ส่งคืน (จากเว็บ สคส. สพฐ.)  
1.  เรียกดูเอกสารเบิก (FB03)  

ระบุ รหัสศูนย์ต้นทุนและการก าหนด : 2000499997  
รหัสแหล่งเงิน : 5510410 (2 ตัวแรกคือปี พ.ศ. ที่เบิก)  
รหัสกิจกรรมหลัก : 90909100000000  
รหัสงบประมาณ : 90909637010922  
รหัส G/L : 5101040102 (บานาญปกติ)  

2.  เฉพาะตอนส่งคืนเงิน (R6) ให้ใช้ศูนย์ต้นทุนตามใบนาส่งของ สพป.  
3.  ปรับ JR โดย Dr. เงินสด ใส่ศูนย์ต้นทุน 2000400234  

Cr. เงินสด ใส่ศูนย์ต้นทุน 2000499997  
 
7.  การรับเงิน การน าส่งเงินเบิกเกินส่งคืนและล้างรอน าส่งในระบบ GFMIS  

วิธีคู่มือปฏิบัติงานการน าส่งเงินในระบบ GFMIS  
เบิกเกินส่งคืน  
ก) รับเงิน TC : ZGL_BD4  
วันที่เอกสารและวันผ่านรายการ ระบุวันที่รับเงิน  
อ้างอิง ปีงบประมาณ ค.ศ 2 หลัก + เลขที่ตั้งเบิก 10 หลัก + บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย 3 หลัก เช่น 
143600012345002  

Postkey 40 G/L 1101010101 เงินสด กด ✔  

ใส่ ศูนย์ต้นทุน แหล่งเงิน กิจกรรมหลัก รหัส งปม. ตามท่ีตั้งเบิก  

Postkey 50 G/L 2116010104 เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง กด ✔  

ใส่จานวนเงิน ศูนย์ต้นทุน แหล่งเงิน กิจกรรมหลัก รหัสงปม. ตามท่ีตั้งเบิก  
กด วิว ดูคู่บัญชี , กด SAVE  
ข) ส่งเงิน TC : ZRP_R6  
วันที่เอกสารและวันผ่านรายการ ระบุวันที่ส่งเงิน  
อ้างอิง ปีงบประมาณ ค.ศ 2 หลัก + เลขที่ตั้งเบิก 10 หลัก + บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย 3 หลัก เช่น 
143600012345002  

Postkey 50 G/L 1101010101 เงินสด กด ✔  

ใส่จ านวนเงิน ศูนย์ตน้ทุน แหล่งเงิน กิจกรรมหลัก รหัส งปม. ตามที่ตั้งเบิก  

Postkey 40 G/L 1101010112 พักเงินน าส่ง กด ✔  

ใส่จานวนเงิน ศูนย์ต้นทุน แหล่งเงิน กิจกรรมหลัก รหัส งปม. ตามท่ีตั้งเบิก  
วันคิดมูลค่า วันที่ส่งเงิน การก าหนด (ตามท่ีส่งเงิน 20004234)  



ข้อมูลเพ่ิมเติม คีย์อ้างอิง 3 ใส่เลขธนาคาร 16 หลัก กดวิว กด SAVE  
 
 

ค) ล้างรอน าส่ง TC : ZGL_BE  
วันที่เอกสารและวันผ่านรายการ ระบุวันที่ส่งเงิน  
อ้างอิง ปีงบประมาณ ค.ศ 2 หลัก + เลขที่ตั้งเบิก 10 หลัก + บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย 3 หลัก เช่น 
143600012345002  

Postkey 40 G/L 2116010104 เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง กด ✔  

ใส่ ศูนย์ต้นทุน แหล่งเงิน กิจกรรมหลัก รหัส งปม. ตามท่ีตั้งเบิก  

Postkey 50 ระบุ G/L ที่ตั้งเบิก กด ✔  

ใส่จานวนเงิน ศูนย์ต้นทุน แหล่งเงิน กิจกรรมหลัก รหัส งปม. ตามท่ีตั้งเบิก  
กด วิว กด SAVE  
(การส่งคืนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ต้องใส่เลขเอกสารสารองเงินด้วย และสาหรับขั้นตอน BE ใส่เลขเอกสาร
สารองเงินด้าน เครดิต (ค่าใช้จ่าย) เพียงด้านเดียว ด้าน เดบิต (เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง)ไม่ต้องใส่เลข
เอกสารสารองเงิน)  

8. การจัดท าเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
พร้อมรายละเอียดตามเกณฑ์ ประกอบตัวชี้วัด ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วิธีและข้ันตอนการด าเนินงาน  
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ  
1. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ประกอบด้วย 4 เรื่อง ดังนี้  

เรื่องท่ี 1 ความถูกต้อง มีการแสดงยอดคงเหลือและรายการเคลื่อนไหวของบัญชีตามที่ก าหนด  
เรื่องท่ี 2 ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ  
เรื่องท่ี 3 ความรับผิดชอบ สามารถจัดส่งรายงานและแก้ไขข้อทักท้วงข้อมูลทางบัญชีได้ภายใน  
            ระยะเวลาที่ก าหนด  
2. รอบการประเมินผล เป็นการประเมินผลตามรอบระยะเวลาบัญชีตามปีงบประมาณ (31 มีนาคม 2562 

และ 30 กันยายน 2562) ดังนี้   
    2.1 เรื่องท่ี 1 ถึงเรื่องที่ 3 ใช้ข้อมูลด้านบัญชีการเงินที่จัดท าบัญชีและรายงานการเงินของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
3. การรายงานผล  

ผลการประเมินของส่วนราชการในเรื่องท่ี 1 ถึงเรื่องที่ 3  
ใช้แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2562 แบบ สรก.62-1 สาหรับบันทึกคะแนนการประเมินฯ เรื่องท่ี 1 ถึงเรื่องที่ 3 ดังนี้  
3.1 ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย  
     ใช้แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 ส าหรับบันทึกคะแนนผลการประเมินฯ เรื่องที่ 1 ถึงเรื่องที่ 3.1  
 



4. การส่งข้อมูล  
ผลการประเมินของส่วนราชการในเรื่องท่ี 1 ถึงเรื่องที่ 3  
ส่งแบบ สรก 62-1 และหลักฐานที่เกีย่วข้องตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ในรูปแบบของไฟล์  

ข้อมูล ภายในเวลาที่ก าหนด 
 

9.  การล้างบัญชีพักสินทรัพย์  
TC : F-04  

ก) กรณีล้างเป็นสินทรัพย์  
1. วันที่เอกสาร วันผ่านรายการ ประเภท AA  
2. Postkey 70 G/L รหัสสินทรัพย์ถาวรที่สร้าง ประเภทรายการ 120  
3. กดเลือกรายการเปิด ใส่จานวนเงิน ปริมาณ 1  
4. กดเลือกรายการเปิด ใส่บัญชีพักครุภัณฑ์ ประเภทบัญชี S เลือกเพ่ิมเติม ใส่เลขท่ีเอกสาร  

กด ✔ ที่รายการเปิดปกติ  
5. กดประมวลผลรายการเปิด ใส่เลขท่ีเอกสาร กดประมวลผลรายการเปิด  
6. Double Click ที่จ านวนเงินใน Column THB ขั้นต้น ชอ่งไม่ได้ก าหนดไว้จะต้องเป็น 0  
7. กดวิว กดเอกสาร กดจาลอง  
8. Double Click บรรทัดรายการ Cr. (เลข PK 50) ใส่ศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน  
 
รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อยไม่ต้องระบุ  

9. กด ✔ กด Back (ลูกศรสีเขียวด้านบน) กด SAVE  
 
ข) กรณีล้างเป็นค่าใช้จ่าย  
1. วันที่เอกสาร วันผ่านรายการ ประเภท JV  
รายการที่ประมวลผล เลือก การผ่านรายการโอนด้วยการหักล้าง  
2. Postkey 40 G/L ค่าใช้จ่าย  

เช่น 5104030206 กรณีครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์) 5104010107 กรณีเป็นค่าซ่อมแซม กด ✔  

3 ใส่จ านวนเงิน ศูนย์ต้นทุน แหล่งเงิน กิจกรรมหลัก รหัสงบประมาณ ตามเอกสารตั้งเบิก  
4. กดประมวลผลรายการเปิด ใส่รหัสหน่วยงาน บัญชี ใส่ G/L บัญชีพักครุภัณฑ์  
5. เลือกเพ่ิมเติม เลือกเลขที่เอกสาร กดประมวลผลรายการเปิด ใส่เลขท่ีเอกสารตั้งเบิก กดประมวลผลรายการเปิด  
6. Double Click ที่จานวนเงินใน Column THB ขั้นต้น ชอ่งไม่ได้กาหนดไว้จะต้องเป็น 0  
7. กดจาลอง (วิว) ไปที่เอกสาร จาลอง Double Click ที่บรรทัดพักครุภัณฑ์  
8. แก้ไขศูนย์ต้นทุน กิจกรรมหลัก แหล่งเงิน รหัสงบประมาณ ให้ตรงตามที่ตั้งเบิก  
9. กด SAVE ได้เลขที่เอกสาร  
หมายเหตุ การหาเลขที่เอกสาร กรณีล้างเป็นสินทรัพย์  
เขา้ TC ; FBL3N หัวข้อสถานะ กาช่องรายการคงค้าง ไม่ต้องใส่วันที่  



ไม่ต้องกาช่องล่างสุด แต่ใส่ช่วงวันที่ ที่ต้องการ  
ได้แล้วกรองหน่วยเบิกจ่าย แล้วจัดเรียงตามวันที่เพื่อหาง่าย  
(รายละเอียดด้านล่าง)  
การหาเลขเอกสาร เพื่อล้างบัญชีพักต่างๆ  
เข้า TC : FBL3N  
ก. หัวข้อ สถานะ  
1 กาท่ีรายการคงค้าง ไม่ต้องใส่วันที่  
2 ด้านล่าง ไม่ต้องกา แต่ใส่วันที่ ช่วงที่ต้องการหา  
3 กดนาฬิกาประมวลผล  
ข. คลิกหัวคอลัมน์ศูนย์ต้นทุน กด กรองข้อมูล (รูปกรวย) ใส่ศูนย์ต้นทุน  
2000400234 – 2000400235  
ค. คลิกหัวคอลัมน์วันที่ กด สัญลักษณ์เรียงจากน้อยไปมาก  

********************* 
 

การน าส่งเงินในระบบ GFMIS  
การล้างหนี้เงินยืมราชการ  
ก) กรณีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากับเงินยืม  
TC : ZF_02_G1  
1. วันที่เอกสารและวันผ่านรายการระบุวันที่ล้างหนี้  
2. การอ้างอิง ปีงบประมาณ ค.ศ 2 หลัก + เลขที่ตั้งเบิก 10 หลัก + บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย 3 หลัก เช่น 
083600012345002  
3. Doc. Header Text ระบุรายละเอียดการล้างหนี้  
4. ด้านล่าง Postkey 40 G/L ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่าย กด 

5. ใส่จ านวนเงิน ศูนย์ต้นทุน แหล่งเงิน กิจกรรมหลัก รหัส งปม. ตามท่ีตั้งเบิก  
6. ด้านล่าง Postkey 50 G/L 1102010101(ลูกหนี้เงินงบประมาณ) กด แล้วท าตามข้อ 5  
7. กดวิวดูคู่บัญชี แล้วกด SAVE จะได้เลขที่เอกสาร  
 
กรณีมีเงินสดส่งคืน  
A. TC : ZGL_BD4  
1. ระบุเหมือน ZF_02_G1 ข้อ 1 –4  
2. ด้านล่างเครื่องขึ้นให้ Postkey 40 G/L 1101010101 กด 

3. ใส่จ านวนเงิน ศูนย์ต้นทุน แหล่งเงิน กิจกรรมหลัก รหัส งปม. ตามท่ีตั้งเบิก  
4. ด้านล่าง Postkey 50 G/L 2116010104 เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง กด แล้วทาตามข้อ 3  
5. กดวิวดูคู่บัญชี แล้วกด SAVE จะได้เลขที่เอกสาร  
 
 
 



B. TC : ZRP_R6  
1. ระบุเหมือน ZF_02_G1 ข้อ 1 –4  
2. ด้านล่าง Postkey 50 G/L 1101010101  
3. ใส่จ านวนเงิน ศูนย์ต้นทุน แหล่งเงิน กิจกรรมหลัก รหัส งปม. ตามท่ีตั้งเบิก  
4. ด้านล่าง Postkey 40 G/L 1101010112 พักเงินนาส่ง แล้วทาตามข้อ 3  
5. กดวิวดูคู่บัญชี แล้วกด SAVE จะได้เลขที่เอกสาร  
C. TC : ZGL_BE  
1. ระบุเหมือน ZF_02_G1 ข้อ 1 –4  
2. ด้านล่าง Postkey 40 G/L 2116010104 เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง  
3. ใส่จ านวนเงิน ศูนย์ต้นทุน แหล่งเงิน กิจกรรมหลัก รหัส งปม. ตามท่ีตั้งเบิก  
4. ด้านล่าง Postkey 50 G/L 1102010101 ลูกหนี้ แล้วทาตามข้อ 3  
5. กดวิวดูคู่บัญชี แล้วกด SAVE จะได้เลขที่เอกสาร  
 
ข) กรณีค่าใช้จ่ายมากกว่าเงินยืม  
ล้างโดยใช้ TC : ZF_02_G1  
และเบิกเพ่ิมโดยใช้ ZFB60_KL  
หมายเหตุ กรณีตรวจพบภายหลังว่าล้างใบส าคัญเกิน เข้า TC : ZGL_BD4 ช่องอ้างอิง ระบุ 2 หลัก  
ท้ายของปี ค.ศ. + เลขเอกสาร G1 10 หลัก + บรรทัดค่าใช้จ่ายใน G1 3 หลัก  
 
การบันทึกจ่ายเงิน  
ขั้นตอนการบันทึกจ่ายเงิน (กรณีส่วนราชการเป็นผู้จ่าย)  
1. เข้า TC : ZF_53_PM  
2. กรอกข้อมูลส่วนหัว วันที่เอกสารและวันที่ผ่านรายการ ระบุวันที่จ่ายเงิน  
3. การอ้างอิง ใส่ ปีงบประมาณ (ค.ศ) + เลขที่เอกสารตั้งเบิก  
4. Doc. Header Text ระบุรายละเอียด  
5. ข้อมูลของธนาคาร ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทของเงินที่จ่าย เช่น จ่ายเงินฝากธนาคาร  
เงินงบประมาณ ระบ ุ1101020603 เงินนอกงบประมาณ ระบุ 1101020604  
6. ใส่จ านวนเงิน ใส่รหัสจังหวดั 2700  
7. ไปที่เลือกรายการเปิด ใส่ผู้ขาย A200400234 หรือ V200400235 ตามที่ตั้งเบิก  
8. เลือกเพ่ิมเติม กาช่องเลขที่เอกสาร กด ใส่เลขท่ีเอกสาร  
9. กดประมวลผลรายการเปิด ถ้าช่องไม่ได้ก าหนดไว้ยังไม่เป็น 0 ให้ Double Click ที่จ านวนเงินที่  
THB ขั้นต้น ช่องไม่ได้ก าหนดไว้ ต้องเป็น 0  
10. กดปุ่ม วิว กด เอกสาร เลือกจาลอง  
11. Double Click ที่ Cr. (50) แก้ไขศูนย์ต้นทุนเป็น 2000400234 หรือ 2000400235 ตามท่ีตั้งเบิก  
12. กดปุ่ม วิว ถ้าคู่บัญชีถูกต้อง กด SAVE  

***************** 
 



 


