
ขัน้ตอนการใหบ้ริการ

กล ุม่งานบริหารการบญัชี

กล ุม่บริหารงานการเงินและสินทรพัย์

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2



ขัน้ตอนการใชเ้คร่ือง EDC/K-Corp

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

น ำเอกสำรส่งใช้เงินสดที่
ตรวจสอบถูกต้องแล้ว น ำบัตร  
เดบิต/เครดิต ของผู้มำช ำระเงิน
ท ำกำรรูดบัตรจำกเครื่อง EDC

/ 5 นำที

ณ สิ้นวัน ใช้เครื่อง EDC พิมพ์สรุป
รำยงำนและโอนเงินเข้ำบัญชีที่

รองรับเครื่อง EDC
/ 5 นำที

วันท ำกำรถัดไป ท ำบันทึกขออนุมัติ
โอนเงินโดยใช้ระบบ K-Corp. 

เข้ำบัญชีเงินฝำกคลัง / 15 นำที

บันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS
/ 15 นำที

ผู้รับผิดชอบ นำยณัฐพงศ์ โพธิ นักวิชำกำรเงินและบัญชี ช ำนำญกำร



ขัน้ตอนการควบคมุงบประมาณ

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ตรวจสอบหนังสือกำรโอนเงิน 
งปม.เงินจัดสรรจำกเว็บไซต์ สคส. 

และระบบ GFMIS / 5 นำที

พิมพ์หนังสือรำยงำน งปม. 
เงินจัดสรรและแจ้งงำนกำรเงิน 

พร้อมบันทึกคุมใน
ระบบมืองำนบัญชี / 5 นำที

งำนกำรเงินส่งเอกสำรเบิกมำ
ตรวจสอบรหัส งปม. เบิกจ่ำย
เพื่อขออนุมัติเบิกและพิมพ์เบิก

ในระบบ GFMIS / 5 นำที

เมื่อได้รับอนุมัติเบิกจ่ำยและโอน
เงินเรียบร้อยแล้ว ท ำกำรบันทึก
ตัดจ่ำยในระบบ GFMIS โดยใช้
ค ำสั่ง ZF_53_PM / 3 นำที

ผู้รับผิดชอบ นำยณัฐพงศ์ โพธิ นักวิชำกำรเงินและบัญชี ช ำนำญกำร



ขัน้ตอนการบนัทึกเบิกเกนิส่งคืน / 

เงนิรายไดแ้ผน่ดนิ / เงนิฝากคลงั

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

น ำใบเสร็จรับเงินจำกงำนกำรเงนิ
ลงทะเบียนคุมกำรรับ-จ่ำยเงิน   

โดยแยกตำมประเภทกำรรับเงินสด
/ 2 นำที

พิมพ์ใบน ำฝำกเงิน Pay-In Slip 
เพื่อน ำฝำกธนำคำรกรุงไทย

/ 2 นำที

น ำส ำเนำใบน ำฝำกเงิน Pay-In 
Slip มำแยกให้งำนกำรเงิน 1 ฉบับ 

และงำนบัญชี 1 ฉบับ / 2 นำที

น ำข้อมูลส ำเนำใบน ำฝำกเงิน 
Pay-In Slip มำบันทึกในระบบ 
GFMIS โดยแยกตำมประเภท

กำรรับเงิน / 15 นำที

ผู้รับผิดชอบ นำยณัฐพงศ์ โพธิ นักวิชำกำรเงินและบัญชี ช ำนำญกำร



ขัน้ตอนการรายงานผลการเบิกจ่าย

เงนิงบประมาณ - รายไตรมาส

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

พิมพ์รำยงำนสรุปยอดรับเงิน
จัดสรร/ยอดใช้ไป/คงเหลือ

ในระบบ GFMIS โดยใช้ค ำสั่ง 
ZFMA55 / 5 นำที

น ำข้อมูลจำกรำยงำนค ำสั่ง 
ZFMA55 มำตรวจสอบกับรำยงำน

คุมในระบบมือบัญชี / 20 นำที

กรณีข้อมูลถูกต้องตรงกัน 
ท ำรำยงำนตำมแบบฟอร์ม 

/ 7 นำที

บันทึกข้อควำมเสนอผู้บริหำรทรำบ
/ 5 นำที

ผู้รับผิดชอบ นำยณัฐพงศ์ โพธิ นักวิชำกำรเงินและบัญชี ช ำนำญกำร



ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของสว่นราชการ

4. ความมีประสิทธิภาพ3.  ความรับผิดชอบ

ระยะเวลาด าเนินการ  15 วันท าการ

1. ความถูกต้อง 2. ความโปร่งใส

1



ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของสว่นราชการ

2

1. ความถูกต้อง ประกอบด้วย

บัญชีเงินสดในมือ
บัญชีเงินฝำกธนำคำร
บัญชีเงินฝำกคลัง
บัญชีลูกหน้ีเงินยืมในงบและนอกงบ
บัญชีใบส ำคัญค้ำงจ่ำย/เจ้ำหนี้
บัญชีวัสดุคงคลังและบัญชีสินทรัพย์
รำยงำนผิดดุล บัญชีพักที่ไม่มียอดคง
ค้ำง

2. ความโปร่งใส ประกอบด้วย

กำรเปิดเผยงบทดลองสู่สำธำรณะ
กำรแสดงรำยละเอียดประกอบ
รำยกำรบัญชีที่ส ำคัญของงบทดลอง



ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของสว่นราชการ

3

3. ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย

กำรส่งงบทดลองให้ สตง.
กำรตอบข้อทักท้วงของ สตง.
กำรแก้ไขข้อทักท้วงด้ำนบัญชีตำม
ข้อสังเกตประกอบกำรตรวจสอบของ 
ตสน.

4. ความมีประสิทธิผล ประกอบด้วย

กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
กำรเปรียบเทียบผลกำรค ำนวณต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต
กำรจัดท ำแผนเพิ่มประสิทธิภำพ
ประจ ำปี



ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของสว่นราชการ

4

เอกสารที่เกี่ยวข้องที่ต้องส่ง
1. แบบรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (แบบ สรก.63-1)
2. แบบรายงานเอกสาร/หลักฐานประกอบการปฏิบัติงานด้านบัญชี
3. รายงานคงเหลือประจ าวัน
4. งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี
5. ส าเนาหนังสือการส่งรายงานประจ าเดือนจาก ระบบ GFMIS ที่ส่งให้ สตง.
6. ภาพถ่ายการเผยแพร่งบทดลองเป็นประจ าทุกเดือน
7. แบบยืนยันยอดบัญชีลูกหนี้เงินยืมที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบส าคัญ
8. แบบยืนยันยอดใบแจ้งหนี้/ใบส าคัญทีย่ังไม่ได้จ่ายเงิน
9. ส าเนาหนังสือรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปีที่หน่วยงานส่งให้ สตง.

ผู้รับผิดชอบ นำงจิระพร มงคลคลี นักวิชำกำรเงินและบัญชี ช ำนำญกำร



ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

การจัดท าบัญชีภาครัฐสิน้ปีงบประมาณ

1

1. การปรับปรุงรายการ
บัญชีตามเกณฑ์คงค้าง 
ณ วันสิ้นปีงบประมาณ

2. การปิดบัญชี

ระยะเวลาด าเนินการ  15 วันท าการ
หลังจากสิ้นปีงบประมาณ



ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

การจัดท าบัญชีภาครัฐสิน้ปีงบประมาณ

2

1. การปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้น
ปีงบประมาณ
รายได้ค้างรับ
รายได้รับล่วงหน้า
รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง
วัสดุคงคลังค่าวัสดุ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ค่าเสื่อมราคา / ค่าตัดจ าหน่าย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ



ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

การจัดท าบัญชีภาครัฐสิ้นปีงบประมาณ

3

ผลสะสมจำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำด

รำยได้สูง (ต่ ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ

เดบิต  รำยได้(สูง) ต่ ำ กว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสม
เครดิต รำยได้สูง (ต่ ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ

ผลสะสมจำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำด

เดบิต  รำยได้(สูง) ต่ ำ กว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ
ผลสะสมจำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำด

เครดิต รำยได้สูง (ต่ ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสม

วันผ่านรายการ   30  กันยายน  ของทุกปี

2.  การปิดบัญชี

ผู้รับผิดชอบ นำงจิระพร มงคลคลี นักวิชำกำรเงินและบัญชี ช ำนำญกำร



 
 
การบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS 
1. ใช้ค าสั่ง ZGL_BD4 
   1.1 วันที่/วันที่ผ่านรายการ = วันที่ตามใบเสร็จรับเงิน 
   1.2 การอ้างอิง = 2 ตัวทา้ยปี ค.ศ.+เลขเอกสารเบิก+ 
        บรรทัดรายการ 
   1.3 ข้อความส่วนหัว = อธิบายรายการ 
   1.4 บันทึก Pstky 40 เงินสดในมือ (1101010101) 
   1.5 บันทึก Pstky 50 เบกิเกินรอน าส่ง (2116010104) 
*ข้อมูลรายละเอียดจากเลขที่เอกสารเบิกโดยใช้ค าสั่ง“FB03” 
ตัวอย่างก่อนบันทึก  
เดบิต (40) เงินสดในมือ   XX 
        เครดิต (50) เบิกเกินรอน าส่ง XX 
กดบันทึกรายการ ได้เลขเอกสาร 1001..... 
 

2. ค าสั่ง ZGL_JR (คู่กับ ZGL_BD4) 
   2.1 วันที่/วันที่ผ่านรายการ = วันที่ตามใบเสร็จรับเงิน 
   2.2 การอ้างอิง = 2 ตัวทา้ยปี ค.ศ.+เลขเอกสารเบิก+ 
        บรรทัดรายการ 
   2.3 ข้อความส่วนหัว = อธิบายรายการ 
   2.4 บันทึก Pstky 40 เงินฝาก ธ. เพื่อน าส่งคลัง           
        (1101020601) 
   2.5 บันทึก Pstky 50 เงินสดในมือ (1101010101) 
*ข้อมูลรายละเอียดจากเลขที่เอกสารเบิกโดยใช้ค าสั่ง“FB03” 
ตัวอย่างก่อนบันทึก  
เดบิต (40) เงินฝาก ธ. เพื่อน าส่งคลัง XX 
        เครดิต (50) เงินสดในมือ   XX 
กดบันทึกรายการ ได้เลขเอกสาร 3000..... 

 
 
 

3. ค าสั่ง ZRP_R1/R6 
   3.1 ระบบบันทึกอัตโนมัติ และวันท าการถัดไปจะได้เลข
เอกสาร R1/R6 (12000....) โดยตรวจสอบจากค าสั่ ง 
“ZRP_KCB_002” 
 
 

4. ค าสั่ง ZGL_JR (คู่กับ ZRP_R1/R6) 
   2.1 วันที่/วันที่ผ่านรายการ = วันที่ตามวันน าส่งเงิน 
   2.2 การอ้างอิง = 2 ตัวทา้ยปี ค.ศ.+เลขเอกสารเบิก+ 
        บรรทัดรายการ 
   2.3 ข้อความส่วนหัว = อธิบายรายการ 
   2.4 บันทึก Pstky 40 เงินสดในมือ (1101010101) 
   2.5 บันทึก Pstky 50 เงินฝาก ธ. เพื่อน าส่งคลัง           
        (1101020601) 
*ข้อมูลรายละเอียดจากเลขที่เอกสารเบิกโดยใช้ค าสั่ง“FB03” 
ตัวอย่างก่อนบันทึก  
เดบิต (40) เงินสดในมือ   XX 
        เครดิต (50) เงินฝาก ธ. เพือ่น าส่งคลัง XX 
กดบันทึกรายการ ได้เลขเอกสาร 3000..... 
 

5. ค าสั่ง ZGL_BE/BF (ท ารายการวันถัดไป) 
   5.1 วันที่/วนัที่ผ่านรายการ = วันที่ตามวันน าส่งเงิน 
   5.2 การอ้างอิง = 2 ตวัทา้ยปี ค.ศ.+เลขเอกสารเบิก+ 
        บรรทัดรายการ 
   5.3 ข้อความส่วนหัว = อธิบายรายการ 
   5.4 บันทึก Pstky 40 เบิกเกินรอน าส่ง (2116010104) 
   5.5 บันทึก Pstky 50 ลูกหนี้เงินยืม/คชจ. 
*ข้อมูลรายละเอียดจากเลขที่เอกสารเบิกโดยใช้ค าสั่ง“FB03” 
ตัวอย่างก่อนบันทึก   
เดบิต (40) เบิกเกินรอน าส่ง  XX 
        เครดิต (50) ลูกหนี้เงินยืม/คชจ.  XX 
กดบันทึกรายการ ได้เลขเอกสาร 1000.... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
คู่มือ 

การใช้งานเครื่องรูดบัตร EDC 
(Electronic Data Capture) 

และการโอนเงิน 
KTB Corporate Online 

 
 
 
 
 

 
นางจิระพร  มงคลคลี 

นักวิชาการเงินและบัญช ีช านาญการ 
 

นายณัฐพงศ์  โพธ ิ
นักวิชาการเงินและบัญช ีปฏิบัติการ 

 

งานบัญช ี
กลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 



หมายเลขอ้างอิงลูกค้า ระบบข้ึนอัตโนมติั วันทีท่ ารายการ ระบบข้ึนอัตโนมติั
ช าระจากบัญชี KTB 504-6-06811-7 ชือ่แทนบัญชี ระบบข้ึนอัตโนมติั
รหัสศูนย์ต้นทุน 2000400405 วันทีร่ายการมผีล ระบบข้ึนอัตโนมติั
รหัสเงินฝากคลังจังหวัด G9043 (ข้ึนอัตโนมติั) จ านวนเงิน กรอกจ านวนเงิน
ประเภทเอกสารน าส่ง รายได้แผ่นดิน / เงินฝากคลัง / เบิกเกินส่งคืน
หมายเหตุ (ถ้าม)ี แสดงรายละเอียด

ประเภทเอกสารทีน่ าส่ง R1 / R6 การอ้างอิง 2 ตัวท้ายปี ค.ศ. + เลขทีเ่อกสารเบิก + 
บรรทัดรายการ

คลิก  Submit (ปุ่มล่างขวามือ)

 
 
 
กระทรวงการคลังได้ก าหนดและวิธีปฏิบัติในการ

จ่ายเงิน การรับเงิน และการน าเงินส่งคลังของส่วนราชการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) การรับ
เงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับช าระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : 
EDC) และการรับช าระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code 
และการน าเงินส่งคลังขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ       
ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง         
ฐานระบบการช าระ เงินแบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ แห่ งชาติ           
ในโครงการ e-Payment ภาครัฐ เพื่อผลักดันการรับจ่ายเงิน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และระหว่างหน่วยงานภาครัฐให้เป็น
การรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร บูรณาการ
และยั่งยืน โดยได้มีการพัฒนาระบบการบริหารการเงิน          
การคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ร่วมกับ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
เพื่อให้ส่วนราชการสามารถรับช าระคืนเงินเบิกเกินส่งคืนและ
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนการใช้งานเครื่องรูดบัตร EDC 
1. กดเลข 2 “บัตรเดบิต/บัตรเครดิต” 
2. ใช้บัตรเดบิต/เครดิต รูดกับเครื่อง EDC โดยให้แถบ   
   แม่เหล็กอยู่ด้านตัวเครื่อง EDC 
3. กดรหัสบัตรเดบิต/เครดิต (รหัสบัตร 6 หลัก) และกด  
   Enter 
4. กดจ านวนเงินที่ต้องการพร้อมตรวจสอบ และกด  
   Enter 
5. REF.1 ใส่เลขบัตรประชาชนผู้มาจ่ายช าระรายการ และ 
   กด Enter พร้อมพิมพ์สลิปออกมาจากเครื่อง EDC  
   จ านวน 2 ฉบับ (ให้ผู้มาช าระเงิน 1 ฉบับ และแนบ 
   เอกสารส่งใช้ 1 ฉบับ) 
 

ณ สิ้นวันท าการ 
1. กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” 
2. กดปุ่ม “พิมพ์ยอดรวม” 
3. กดปุ่ม “เลือกรายการ KTB ON US” และกด Enter 
   เครื่อง EDC จะพิมพ์รายงานสรุปยอดรวม ณ สิ้นวัน 
 

การโอนเงินเข้าบัญชี ทุกสิ้นวัน 
1. เลือกเมนู “โอนเข้าบัญชี” และกดรหัสผ่านเครือ่ง EDC    
   คือ 1111 (เลขหนึ่งสี่ตัว)  
2. เลือกรายการ “โอนทั้งหมด” หรือ “โอนทีละโฮซ์ท”   
   ตรวจสอบ และกด Enter  
3. เครื่อง EDC จะพิมพ์สลิปออกมาเพื่อเก็บไว้เป็น 
   หลักฐาน 
 

**หากต้องการพิพม์สลิปรายการอีกครั้ง เลือกกดปุ่ม 
“พิมพ์ซ้ า 

การโอนเงินจากเครื่องรูดบัตร EDC โดยใช้ระบบ KTB 
Corporate Online ณ วันท าการถัดไป   
1. เข้าเว็ปไซด์ KTB Corporate Online (ระบบสีฟ้า) และ   
    กรอกรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่ Marker 
2. ไปที่รายการเมนู เลือก “$GFMIS” เลือกเมนู Pay In 
    2.1 Fill in Information 
 
 
 
 
 
 
    2.2 ตรวจสอบข้อมูล และ Confirm (ปุ่มล่างขวามือ) 
    2.3 ตรวจสอบข้อมูล และสั่งพิมพ์เก็บไว้เป็นหลักฐาน 
3. ท าบันทึกข้อความเสนอ ผอ.เขตฯ และแจ้งการโอนเงินให้ 
    ผู้มีอ านาจอนุมัติโอน (Authorizer 1 และ 2) 
 
เมื่อ Authorizer 1 และ 2 อนุมัติโอนแล้ว ไปที่เมนู 
1. KTB Corporate Online เลือกเมนู GFMIS เลือกเมน ู
   “Transaction History” 
2. เลือกวันที่รายการมีผลการโอนแล้ว คลิก“จากบัญชี  
    All” และคลิก “Search”  
3. เลือกบรรทัดรายการที่ต้องการพิมพ์รายงานออกมา 
4. สั่งพิมพ์รายงานและประทับตราลายมือชื่อของ  
    Marker/Authorizer 1 และ 2 เพื่อน าเสนอ ผอ.เขตฯ 
    อนุมัติ 
5. จัดเก็บเอกสารการโอนเงินไว้เป็นส าคัญรอการตรวจสอบ 
 


