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  - การบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS 
-การรับ-ส่งเงินรายได้แผ่นดิน 
-เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ 
-รับเงินฝากคลัง 
-เบิกเงินฝากคลัง   

- การบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินตามฎีกาเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณใน     
  ระบบ GFMIS  
- การจัดท ารายงานทางบัญชีงบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคารและรายงาน  
  งบทดลองประจ าเดือน 
- บันทึกรับรู้สินทรัพย์และล้างบัญชีพักสินทรัพย์ ในระบบ GFMIS 
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การบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS  
1.1 การรับ-ส่งเงินรายได้แผ่นดิน 
1.1.1 รับส าเนาใบเสร็จรับเงินและใบ Pay-in silpจากเจ้าหน้าที่

ผู้มีหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินตรวจสอบความถูกต้องและ
ยอดเงินว่าถูกต้องครบถ้วน 

1.1.2 บันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS ค าสั่ง ZRP_RA และค าสั่ง 
ZRP_R1 ตามล าดับพร้อมกับปริ้นรายงานในระบบ 
GFMIS เสนอผู้บังคับบัญชา 

1.2 เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ 
กรณีส่งเป็นเงินสด 
1.2.1 รับส าเนาใบเสร็จรับเงินและใบ Pay-in silp จากเจ้าหน้าที่
ผู้มีหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินตรวจสอบความถูกต้องและยอดเงินว่า
ถูกต้องครบถ้วนตามเงินที่เบิกเกินส่งคืน 
1.2.2 บันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS ค าสั่ง ZGL_BD4 , ZRP_R6 
และ ZGL_BE ตามล าดับพร้อมกับปริ้นรายงานในระบบ GFMIS 
เสนอผู้บังคับบัญชา 
กรณีส่งเงินกับเครื่องรูด EDC 
1.2.1 รับรายงานจากเครื่อง EDC กับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล
เบิกเกินส่งคืนเงินในงบประมาณตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ส่งคืน 
1.2.2 บันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS ค าสั่ง ZGL_BD4 , ZGL_JR, 
ZGL_JR (ท าหลังจากการบันทึก R6ใน KTB Coporate Online 
โดยผู้ที่หน้าที่) และZGL_BE ตามล าดับพร้อมกับปริ้นรายงานใน
ระบบ GFMIS เสนอผู้บังคับบัญชา 
1.3 รับเงินฝากคลัง 
1.3.1 รับส าเนาใบเสร็จรับเงินและใบ Pay-in silpจากเจ้าหน้าที่ผู้
มีหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินตรวจสอบความถูกต้องและยอดเงินว่า
ถูกต้องครบถ้วน 
1.3.2 บันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS ค าสั่ง ZRP_RB และค าสั่ง  
ZRP_R2_RX ตามล าดับพร้อมกับปริ้นรายงานในระบบ GFMIS 
เสนอผู้บังคับบัญชา 
1.4 เบิกเงินฝากคลัง 
1.4.1 ตรวจสอบเอกสารเบิกเงินฝากคลังกับสมุดคุมบัญชีเงินฝาก
คลังเกี่ยวกับรายละเอียดและยอดเงิน ลงคุมในทะเบียนเบิกเงิน
ฝากคลัง 
1.4.2 บันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS ค าสั่ง ZFB60_KN พร้อมกับ
ปริ๊นรายงานในระบบ GFMIS เสนอผู้บังคับบัญชา 
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การบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินตามฎีกาเงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณในระบบ GFMIS  
2.1 ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการจ่ายเงินระหว่างฎีกาเบิกเงิน
กับรายงานในระบบ GFMISค าสั่ง ZAP_RPT503 และรายงาน
การโอนเงินKTB CoporateOnline 
2.2 บันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS ค าสั่ง ZF_53_PM ทุกฎีกาเบิก
จ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารของส่วนราชการ 
การจัดท ารายงานทางบัญชีงบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
และรายงานงบทดลองประจ าเดือน 
3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและจัดท ารายงานต่างๆเพ่ือ
น าเสนอผู้บังคับบัญชา 
3.2 จัดส่งงบทดลองประจ าเดือนลงนามโดยผู้บังคับบัญชาให้
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด 
3.3 เปิดเผยงบทดลองประจ าเดือน ช่องทางเว็บไชต์สพป.แพร่ 
เขต 1 และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ.สพป.แพร่ เขต 1 
บันทึกรับรู้สินทรัพย์และล้างบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS 
4.1 ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของบัญชีพักสินทรัพย์แต่ละ
รายการและแยกบัญชีพักฯระหว่างครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ต่ ากว่า
เกณฑ์เป็นรายโรงเรียนและรายรายการ 
4.2 เรียกรายงานในระบบ GFMIS ของบัญชีพักสินทรัพย์ ค าสั่ง 
FBL3N เพ่ือตรวจสอบเปรียบเทียบรายการระหว่างรายงานใน
ระบบกับเอกสารเบิกจ่ายเงิน 
4.3 บันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS ค าสั่ง AS01 และ F-04 
ตามล าดับ (กรณีเป็นครุภัณฑ์) , ค าสั่ง F-04 (กรณีเป็นครุภัณฑ์ 
ต่ ากว่าเกณฑ์) 
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