
ขนัตอนการใหบ้ริการ
กล ุม่งานบริหารการเงิน

กล ุม่บรหิารงานการเงินและสินทรพัย์

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2



ขนัตอนการยืมเงนิราชการ
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ยื่นสัญญายืมเงิน จํานวน 2 ฉบับ 
พรอมเอกสารประกอบ 
ลวงหนา 7 วันทําการ

มอบเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
ตรวจสอบเอกสาร

บันทึกเสนอ เพื่อขออนุมัติบันทึกการเบิกจาย
ผานระบบ GFMIS

ผูรับผิดชอบ นางสุรียวรรณ อารีย นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ



ขนัตอนการเบิกค่าใชจ้่าย
ในการเดินทางไปราชการ

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ยื่นเอกสารการเบิกคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708

มอบเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
ตรวจสอบเอกสาร

บันทึกเสนอ เพื่อขออนุมัติ
บันทึกการเบิกจาย
ผานระบบ GFMIS

ผูรับผิดชอบ นางสุรียวรรณ อารีย นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ



ขนัตอนการลา้งหนเีงนิยืม

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ยื่นเอกสารการลางหนี้เงินยืม 
พรอมเอกสารประกอบ 

มอบเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
ตรวจสอบเอกสาร

บันทึกเสนอเพื่อลางหนี้เงินยืมสงเอกสารใหงานบัญชี

ผูรับผิดชอบ นางสุรียวรรณ อารีย นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ



ขนัตอนการถอนเงนิประกนั
สญัญา/อาหารกลางวนั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รับเอกสารประกอบ
การถอนจากโรงเรียน

5 นาที

ตรวจสอบเอกสารประกอบ
และวันครบกําหนด

3 นาที       

บันทึกเสนอผูมีอํานาจ
ลงนามอนุมัติการถอน

1 วัน       

บันทึกการเบิกจาย
ผานระบบ GFMIS

10 นาที

ผูรับผิดชอบ นางสาวภัทรานิษฐ กาวิรส นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ



ขนัตอนการเบิกจา่ยเงนิ

สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ผูรับผิดชอบ นางสาวกษิรา เทพชุมภู นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ

ตรวจสอบการโอนเงินเขาบัญชีในระบบ 
GFMIS / ในระบบกรุงไทย Banking Online

5 นาที

ตรวจเช็กรายละเอียดใบสั่งจาย
เพื่อแยกวาจะจายโดยการเขียนเช็ค 
หรือ โอน KTB Corporate Online

2 นาที

เจาหนาที่จายเช็ค/โอนเงินใหเจาหนี้/ผูมีสิทธิ์
รับเงิน และแจงใหผูมีสิทธิ์รับทราบ  1 วัน

บันทึกเสนอ ผอ.สพป.อนุมัติ      
และผูมีอํานาจลงนามในเช็ค

1 วัน

เบิกจายโดยการเขียนเช็ค   3 นาที / ราย
เบิกจายโดยการโอน KTB Corporate 

Online 15 นาที / ครั้ง

จัดสงหลักฐานการจายเงินใหเจาหนาที่บัญชี
1 วัน



 

 

  

ขั้นตอน 
การใชงาน E-Payroll and E-money 

กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 



ขั้นตอนการทํางานรายเดือน ระบบงานการจาย ( E-Payroll ) 

ในชวงเวลากอนที่จะคํานวณบัตรหรือสรางบัตรเงินเดือน/คาจาง สามารถปรับปรุง/แกไข รายการได
ดังนี้ 

๑. เปลี่ยนแปลงการหักลดหยอนภาษี หรืออื่นๆ ผูใชงานสามารถเขาไปแกไขรายการไดที่เมนูการ
ประมวลผลรายเดือน -> เมนูการหักลดหยอนภาษี 

 ขอมูลการหักลดหยอนภาษีและอื่นๆ 
๒. รายการเงินเพิ่ม หรือเงินหัก ที่ เมนูการประมวลผลรายเดอืน -> 

 รายการเงินเพิ่ม  หรือ 

 รายการเงินหัก – หน้ี 

๓. กรณีที่ตองการใหระบบงานปรับปรุงรายการใหเพื่อไมใหเกิดยอดติดลบ (จอภาพนี้จําเปนตองทํา
กอนที่จะคํานวณบัตรเงินเดือน/คาจางประจํา) สามารถกาํหนดลําดับการหักหนี้ไดที่                      
เมนูกําหนดคา -> 

 จัดลําดับการหักเงิน 

๔. รับรายงานสรุปรายละเอียดบัญชีถือจายเงินเดือน/คาจางประจํา พรอมแนบเอกสารคาํสั่ง จาก
งานบุคคล เพื่อตรวจสอบ 

๕. ผูใชงานในระบบสามารถพิมพรายงานตรวจสอบไดอีกทีวาไมมีการเคลื่อนไหวขอมูลบนระบบถือ
จายหลังจากสงมอบแลวจริง สามารถทําไดที่ เมนูรายงาน  -> เมนูรายงานตรวจสอบการคํานวณ 
-> เมนูรายงานตรวจสอบจากบัญชีถือจาย 

 สรุปรายละเอียดบัญชีถือจาย 

 รายละเอียดการเคลื่อนไหวของขอมูล 

 รายละเอียดผูมีสถานภาพงดจาย 

๖. หลังจากตรวจสอบถูกตองแลว ใหสั่งคํานวณเงินเดือน/คาจางประจํา สามารถทําไดที่            
เมนปูระมวลผลรายเดือน -> เมนูประมวลผลเงินเดือน/คาจางประจํา -> 

 การคํานวณเงินเดือน/คาจางประจํา 
๗. ตรวจสอบรายการท่ีคํานวณไดจากรายงานตางๆ 

๘. นํา Text File หนี้สินเขาระบบงาน ตามรูปแบบที่กรมบญัชีกลางกําหนด 

๙. ตรวจสอบรายการอีกครั้งหลังนําเขาเงินเพ่ิม/เงินลด หรือหนี้สินเขาระบบงาน จากรายงาน  หรือ
ขอมูล 

๑๐. เพื่อพบขอผิดพลาด แกไขรายการท่ี จอภาพรายการจายเงินเดือน/คาจางประจํา 
๑๑. ตรวจสอบรายการเงินเพิ่ม / เงินหัก แตละประเภท และรบัสุทธิ จากยอดสรุปรวมของแตละ

รายการ จากรายงาน ตรวจสอบและแกไขจนกระท่ังพรอมสงมอบ 

 



ขั้นตอนการทํางานสิ้นปภาษี 

๑. ตรวจสอบวามีรายการเรียกคืน และนําสงในลักษณะเงินสดหรือไม ถามใีหบันทึกรายการท่ี 
จอภาพเบิกเกินสงคืน 

๒. ตรวจสอบวามีการจายเงินรางวัลภายในปภาษีหรือไม ถามีใหทําขอมูลมาในลักษณะ Text File 

ตามรูปแบบขอมูลเงินรางวัล นําเขาระบบ 

๓. พิมพรายงานตรวจสอบรายได ภาษี และ กบข. / กสจ. 
๔. พิมพหรือนําขอมูลออก  ใบรบัรองภาษีหัก ณ ที่จาย (๕๐ ทวิ) สงขาราชการหรือลูกจางประจํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระบบเงินเดือน  E-Money 
  User name ………………. 

  Pasword     ………………. 

      ตกลง 

1. เมนู 2 : ผูดูแลระบบ 

1. กําหนดเดือน ประจําเดือน   พ.ศ. 

วันสิ้นเดือน ตกลง 

2. เมนู 1 : เมนูหลัก 

  4. ขอมูลบุคคล 

   1. แกไข  กรณีเปลี่ยนช่ือ – สกุล เลขบญัชีธนาคาร เงินเดือน ตําแหนง  

   2. ตรวจสอบ  กรณี ชื่อ – สกุล เลขประจําตัวประชาชน ซ้ํากัน 

   3. เพิ่ม  กรณี บรรจุ ยายเขา 

   4. จําหนาย กรณี เกษียณอายุราชการ ลาออก ตาย ยายไปตางสังกัด 

  7. พิมพฎกีาประจําเดือน 

  -> พิมพงบหนา เพ่ือตรวจสอบกับ สรุปบัญชีเงินเดือน และคาจางประจําจากงานบุคคล 

  1. แกไขเงินเดือน 

  -> ดานรับ กรณีมีการตกเบิก -> ดานจาย กรณีแกไขรายการหนี้ประจําเดือน 

   ทั้งดานรับ และจาย คํานวณ / รับไฟล Excel ปด 

  6. พิมพรายงาน -> 3 พิมพแบบสรุปรับ-จาย -> พิมพรายการ  ปด 

    -> พิมพโอนธนาคาร -> สรุปรายรับ  -> สรุปรายจาย  ปด 

  12. เตรียมขอมูลหักหนี้  เพือ่จัดทําไฟลขอมูลสง กรมบัญชีกลางในระบบจายตรง 

8. เตรียมขอมลูสูอินเทอรเนต็ เพื่อใหขาราชการครูและลูกจางประจํา, ขาราชการบํานาญ
และบําเหน็จรายเดือน, พนักงานราชการและลูกจางช่ัวคราวรายเดือน ปริ้นสลิปเงินเดือน 
พรอมใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จาย 

 

 

 



วิธีการปริ้นสลิปเงินเดือน   
เขาเว็ป http://www.cri2.go.th  ระบบบริหารจัดการดานบัญชีเงินเดือน E-Money 

1. ขาราชการครูและลูกจางประจํา ( E-Money ) 

User Name ใชรหัสสมาชิก 5 ตัว 
Pasword ใชรหัสสมาชิก 5 ตัว 

 

2. ขาราชกาบํานาญ บําเหน็จรายเดือน ( B-Money ) 

User Name ใชเลขบัตรประจําตัวประชาชน (13 หลัก) 
Pasword ใชแปดตัวสุดทายของเลขบัตรประชาชน 

 

3. พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราวรายเดือน ( P-Money )   

User Name ใชเลขบัตรประจําตัวประชาชน (13 หลัก) 
Pasword ใชแปดตัวสุดทายของเลขบัตรประชาชน 

 

 

 

นางกนกพร ชุติภานุวัชร 

เจาพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโส 



 

 
 

ขั้นตอนการฝาก-ถอนเงินประกันสัญญา 
 
 

 
 

กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 



สํานักงานเขตพืนทกีารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 
แจ้งขนัตอนการปฏิบัตใินการนําฝากเงนิประกนัสัญญาและการถอนคืนเงินประกนัสัญญา   
                     
  เงินประกันสัญญา  หมายถึง  หลกัประกนัทีผูข้าย/ผูรั้บจา้ง  ทีเป็นคู่สัญญากบัส่วนราชการนาํมาวางขณะ

ทาํสัญญา  เพือประกนัความเสียหายจากการผิดเงือนไขตามขอ้กาํหนดในสัญญา  ใชเ้ป็นหลกัประกนัจนกว่าจะ
สินสุดขอ้ผกูพนัตามสญัญา 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ สพป.เชียงราย เขต  จึงขอแจง้ขนัตอนการปฏิบติัเกียวกบัการนาํฝาก 
เงินประกนัสัญญา  และการถอนเงินประกนัสัญญา   กรณีทีโรงเรียนไดท้าํการจดัซือ/จดัจา้งและไดรั้บเงินประกนั
สัญญาจากผูข้าย/ผูรั้บจา้ง (เป็นเงินสด)  เงินประกนัสัญญาดงักล่าว โรงเรียนจะตอ้งนาํฝาก สพป.เชียงราย เขต     
ซึงมีขนัตอน  ดงันี 

1.  การนําฝากเงินประกนัสัญญา   
      บนัทึกการฝากในใบนาํฝาก และสมุดคู่ฝากแลว้ยนืเอกสารต่อ สพป.เชียงราย เขต   
เอกสารประกอบการนําฝากเงินประกนัสัญญาในส่วนของโรงเรียนต้องนําส่ง 

1.1  หนงัสือนาํส่ง  จาํนวน    ฉบบั 
1.2  ใบนาํฝาก   จาํนวน    ฉบบั 
1.3  เงินสด 
1.4  สมุดคู่ฝาก(พร้อมทงั เซ็นชือในช่อง ลายมือชือผูน้าํฝาก หรือเบิกถอน) 
 

           2.  ขันตอนการนําฝากเงินประกนัสัญญา 
2.1  โรงเรียนนาํเงินสดพร้อมเอกสารประกอบตามขอ้    ส่งเจา้หนา้ที สพป. 
2.2  เจา้หนา้ทีการเงิน สพป. รับหนงัสือนาํส่ง  ใบนาํฝาก เงินสด และสมุดคู่ฝาก  จากโรงเรียน  
2.3  เจา้หนา้ทีการเงิน สพป. ออกใบเสร็จรับเงินใหโ้รงเรียน  จาํนวน   ฉบบั 
2.4  เจา้หนา้ทีการเงิน สพป. ลงลายมือชือในช่องลายมือชือผูรั้บเงิน  ในใบนาํฝาก  จาํนวน  ฉบบั 
2.5  ผูบ้งัคบับญัชาลงลายมือชือในช่องลายมือชือหวัหนา้ส่วนราชการผูรั้บฝาก  จาํนวน    ฉบบั  

             และลงลายมือชือในสมุดคู่ฝากในช่องลายมือชือผูรั้บฝาก 
2.6  เจา้หนา้ทีการเงิน สพป. คืนใบนาํฝากใหโ้รงเรียน  จาํนวน    ฉบบั  พร้อมสมุดคู่ฝากเพือให ้

             โรงเรียนนาํใบนาํฝากแนบกบัใบเสร็จรับเงินเพือเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

 
 
 



3. การขอถอนเงินประกนัสัญญา 
เมือครบกาํหนดขอ้ผกูพนัตามสญัญาแลว้ ใหโ้รงเรียนตรวจสอบภาระขอ้ผกูพนัตามสญัญา หากไม่

มีขอ้บกพร่องใด ๆ  ให้โรงเรียนจดัทาํหนังสือแจง้ สพป.เชียงราย เขต  เพือขอถอนหลกัประกนัสัญญา   
แลว้ยนืเอกสารต่อ สพป.เชียงราย เขต   ดงันี  

  บนัทึกการขอถอนในใบถอน และสมุดคู่ฝากแลว้ยนืเอกสารต่อ สพป.เชียงราย เขต  
.   หนงัสือแจง้ขอถอนเงินประกนัสญัญาจากผูอ้าํนวยการโรงเรียน   

       .   ใบเบิกถอน  จาํนวน    ฉบบั 
            .   สมุดคู่ฝาก  (พร้อมทงั เซ็นชือในช่อง ลายมือชือผูน้าํฝาก หรือเบิกถอน) 
            .   หนงัสือแจง้ขอถอนเงินประกนัสญัญาจากผูข้าย/ผูรั้บจา้ง 
       .   สาํเนาใบตรวจรับพสัดุ / ใบส่งมอบงาน  จาํนวน    ฉบบั 
       .   สาํเนาใบเสร็จรับเงิน ทีโรงเรียนไดรั้บจาก สพป.ชร.เขต   จาํนวน    ฉบบั 
       .   สาํเนาหนา้สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารของผูข้าย/ผูรั้บจา้ง  จาํนวน    ฉบบั 
            3.8  สาํเนาสัญญา พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  จาํนวน    ชุด 

   

  สพป.เชียงราย เขต   จะวางฎีกาเบิกถอนเงินประกนัสญัญาจากคลงัจงัหวดัและจะโอน 
เงินจ่ายตรงแก่ผูข้าย/ผูรั้บจา้ง และ สพป.เชียงราย เขต    จะส่งคืนสมุดคู่ฝากพร้อมสาํเนาใบเบิกถอน ใหแ้ก่ 
โรงเรียนเพือนาํไปบนัทึกบญัชีต่อไป 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                               

 ที  ศธ .........                                                                                                   โรงเรียน..................................................... 
                 อาํเภอ.........................จงัหวดั................... 

                                                                     

                                                                                          .......................                                            

เรือง  ขอถอนหลกัประกนัสญัญา 

เรียน  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  

สิงทีส่งมาดว้ย 1. ใบเช็ครายการ(Check list) เอกสารประกอบการขอถอน  จาํนวน  1  ฉบบั 
  2. เอกสารประกอบการขอถอนหลกัประกนัสญัญา   จาํนวน 1  ชุด 

  ตามทีโรงเรียน............................ไดต้กลง (   ) ซือ  (  )  จา้ง............................................ตามสัญญา
เลขที.......................ลงวนัที...............................กบั...............................ซึงตามสัญญาดงักล่าวไดพ้น้ขอ้ผกูพนัวนัที
........................... และโรงเรียนได้นําหลกัประกันสัญญาฝากไวก้ับสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต  เป็นจาํนวนเงิน....................บาท ความละเอียดแจง้แลว้นนั 

  บดันี  ผูข้าย / ผูรั้บจา้ง  มีความประสงคจ์ะขอถอนคืนหลกัประกนัสญัญา เนืองจากไดพ้น้     ขอ้ผกูพนั
ตามสญัญาและโรงเรียน..........................ไดต้รวจสอบแลว้ไม่พบความเสียหายแต่อยา่งใด  จึงขอ   ถอนคืนเงินประกนั
สัญญาใหก้บั..................................... จาํนวน..........................บาท 

  จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณา 
 
                ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
          

       ลงชือ.............................................ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
                                                                      (..............................................) 
 
 
         
 
 
 
 
 



ใบนําฝาก 
 

สวนราชการ ผูรับสง   สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ที่ผูรับฝาก........./........... 

สวนราชการผูนําสง  โรงเรียน........................................................ ที่ผูนําฝาก……/……….. 
ขาพเจาขอนําสงเงินตามรายละเอียด  ดังนี้ 

ประเภทเงิน รายการ จํานวนเงิน 
   
   
   
   
   
   
   
   
 รวมเงิน  

(ตัวอักษร) 
วัน/เดือน/ป ลายมือชื่อผูนําฝาก ตําแหนง 

 
 
 
 

 
 

 
 

ใบรบัเงิน 
ไดรบัเงินตามจํานวนขางตนไวถูกตองแลว 

ลายมือชื่อผูรับเงิน 
 
 
 
วัน              เดือน                พ.ศ. 

ลายมือชื่อหัวหนาสวนราชการผูรับฝาก 
 
 
 
วัน             เดือน                         พ.ศ. 



ใบเบิกถอน 
 

คําขอถอนเงิน 

ชื่อหนวยงานยอย 
โรงเรียน.............................................................. 

ที่ผูเบิก……………………… 
ที่ผูรับฝาก………………… 

ขาพเจาขอถอนเงินฝาก ประเภท………………………………………………………….…………………… 

จํานวนเงิน …………..…………บาท 

 
 เลขที่บัญชี ………………………………..………..…………… 

ชื่อบัญชี .................................................................. 
ธนาคาร ..................................................................   

(ตัวอักษร)………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
ลายมือชื่อผูเบิก 

 
 
 

ตําแหนง 
ผูอํานวยการโรงเรียน………………………………………… 
 
 

ผูอํานวยการโรงเรียน วันที่…………………………………………… 
คําอนุมัต ิ

ลายมือชื่อผูอนุมัติ 
 

 

 ตําแหนง 

  

หัวหนาสวนราชการผูรับฝาก วันที่...................................................... 
ใบรบัเงิน 

ไดรบัเงินตามจํานวนขางตนไวถูกตองแลว 
ลายมือชื่อผูรับเงนิ 
 

ลายมือชื่อผูจายเงิน 
 
 
 

วันท่ี ……………………………………………….. วันที่ ……………………………………………….. 
 



ใบเช็ครายการ(Check list) เอกสารประกอบการขอถอน 
 
ที รายการ จาํนวน หมายเหตุ 
1 หนงัสือนาํส่งจากโรงเรียน 1  
2 ใบเบิกถอน  /   ใบฝาก 2  
3 สมุดคู่ฝาก  (พร้อมทงัผอ. รร.  เซ็น ในช่องผูน้าํฝาก/ผูเ้บิกถอน) 1  
4 สาํเนาสัญญาจา้ง 1  
5 สาํเนาใบตรวจรับพสัดุ/ ใบส่งมอบงาน 1  
6 สาํเนาหนา้สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารของผูข้าย/ผูรั้บจา้ง 1  
7 สาํเนาใบเสร็จรับเงินทีไดจ้าก สพป.ชร.  1  
8 หนงัสือขอถอนเงินประกนัสญัญาจากผูรั้บจา้ง 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


