
ขัน้ตอนการใหบ้ริการ

กล ุม่งานบริหารการเงิน

กล ุม่บรหิารงานการเงินและสินทรพัย์

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2



ขัน้ตอนการยืมเงนิราชการ

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ยื่นสัญญายืมเงิน จ านวน 2 ฉบับ 
พร้อมเอกสารประกอบ 
ล่วงหน้า 7 วันท าการ

มอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
ตรวจสอบเอกสาร

บันทึกเสนอ เพื่อขออนุมัติ
บันทึกการเบิกจ่าย
ผ่านระบบ GFMIS

ผู้รับผิดชอบ นางสุรีย์วรรณ อารีย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ



ขัน้ตอนการเบิกค่าใชจ่้าย

ในการเดินทางไปราชการ

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ยื่นเอกสารการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708

มอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
ตรวจสอบเอกสาร

บันทึกเสนอ เพื่อขออนุมัติ
บันทึกการเบิกจ่าย
ผ่านระบบ GFMIS

ผู้รับผิดชอบ นางสุรีย์วรรณ อารีย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ



ขัน้ตอนการลา้งหนีเ้งนิยืม

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ยื่นเอกสารการล้างหนี้เงินยืม 
พร้อมเอกสารประกอบ 

มอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
ตรวจสอบเอกสาร

บันทึกเสนอเพื่อล้างหนี้เงินยืมส่งเอกสารให้งานบัญชี

ผู้รับผิดชอบ นางสุรีย์วรรณ อารีย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ



ขัน้ตอนการถอนเงนิประกนั

สญัญา/อาหารกลางวนั

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รับเอกสารประกอบ
การถอนจากโรงเรียน

5 นาที

ตรวจสอบเอกสารประกอบ
และวันครบก าหนด

3 นาที       

บันทึกเสนอผู้มีอ านาจ
ลงนามอนุมัติการถอน

1 วัน       

บันทึกการเบิกจ่าย
ผ่านระบบ GFMIS

10 นาที

ผู้รับผิดชอบ นางสาวภัทรานษิฐ์์ กาวิรส นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ



ขัน้ตอนการเบิกจา่ยเงนิ

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ผู้รับผิดชอบ นางสาวกษฐิรา เทพชุมภู นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ

ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีในระบบ 
GFMIS / ในระบบกรุงไทย Banking Online

5 นาที

ตรวจเช็กรายละเอียดใบสั่งจ่าย
เพื่อแยกว่าจะจ่ายโดยการเขียนเช็ค 
หรือ โอน KTB Corporate Online

2 นาที

เจ้าหน้าที่จ่ายเช็ค/โอนเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ์
รับเงิน และแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์รับทราบ  1 วัน

บันทึกเสนอ ผอ.สพป.อนุมัติ      
และผู้มีอ านาจลงนามในเช็ค

1 วัน

เบิกจ่ายโดยการเขียนเช็ค   3 นาที / ราย
เบิกจ่ายโดยการโอน KTB Corporate 

Online 15 นาที / ครั้ง

จัดส่งหลัก์านการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่บัญชี
1 วัน



 

 

  

ขั้นตอน 

การใช้งาน E-Payroll and E-money 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 



ขั้นตอนการท างานรายเดือน ระบบงานการจ่าย ( E-Payroll ) 

ในช่วงเวลาก่อนที่จะค านวณบัตรหรือสร้างบัตรเงินเดือน/ค่าจ้าง สามารถปรับปรุง/แก้ไข รายการได้
ดังนี้ 

๑. เปลี่ยนแปลงการหักลดหย่อนภาษี หรืออื่นๆ ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปแก้ไขรายการได้ที่เมนูการ
ประมวลผลรายเดือน -> เมนูการหักลดหย่อนภาษี 

 ข้อมูลการหักลดหย่อนภาษีและอื่นๆ 
๒. รายการเงินเพิ่ม หรือเงินหัก ที่ เมนูการประมวลผลรายเดอืน -> 

 รายการเงินเพิ่ม  หรือ 
 รายการเงินหัก – หน้ี 

๓. กรณีที่ต้องการให้ระบบงานปรับปรุงรายการให้เพื่อไม่ให้เกดิยอดติดลบ (จอภาพนี้จ าเป็นต้องท า
ก่อนที่จะค านวณบัตรเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า) สามารถก าหนดล าดับการหักหนี้ได้ที่                      
เมนูก าหนดค่า -> 

 จัดล าดับการหักเงิน 
๔. รับรายงานสรุปรายละเอียดบัญชีถือจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า พร้อมแนบเอกสารค าสั่ง จาก

งานบุคคล เพื่อตรวจสอบ 
๕. ผู้ใช้งานในระบบสามารถพิมพ์รายงานตรวจสอบได้อีกทีว่าไม่มีการเคลื่อนไหวข้อมูลบนระบบถือ

จ่ายหลังจากส่งมอบแล้วจริง สามารถท าได้ที่ เมนูรายงาน  -> เมนูรายงานตรวจสอบการค านวณ 
-> เมนูรายงานตรวจสอบจากบัญชีถือจ่าย 

 สรุปรายละเอียดบัญชีถือจ่าย 
 รายละเอียดการเคลื่อนไหวของข้อมูล 
 รายละเอียดผู้มีสถานภาพงดจ่าย 

๖. หลังจากตรวจสอบถูกต้องแล้ว ให้สั่งค านวณเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า สามารถท าได้ที่            
เมนูประมวลผลรายเดือน -> เมนูประมวลผลเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า -> 

 การค านวณเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า 
๗. ตรวจสอบรายการที่ค านวณได้จากรายงานต่างๆ 
๘. น า Text File หนี้สินเข้าระบบงาน ตามรูปแบบที่กรมบญัชีกลางก าหนด 
๙. ตรวจสอบรายการอีกครั้งหลังน าเข้าเงินเพิ่ม/เงินลด หรือหนี้สินเข้าระบบงาน จากรายงาน  หรือ

ข้อมูล 
๑๐. เพื่อพบข้อผิดพลาด แก้ไขรายการที่ จอภาพรายการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า 
๑๑. ตรวจสอบรายการเงินเพิ่ม / เงินหัก แต่ละประเภท และรบัสุทธิ จากยอดสรุปรวมของแต่ละ

รายการ จากรายงาน ตรวจสอบและแก้ไขจนกระทั่งพร้อมส่งมอบ 

 



ขั้นตอนการท างานสิ้นปภีาษี 

๑. ตรวจสอบว่ามีรายการเรียกคืน และน าส่งในลักษณะเงินสดหรือไม่ ถ้ามใีห้บันทึกรายการที่ 
จอภาพเบิกเกินส่งคืน 

๒. ตรวจสอบว่ามีการจ่ายเงินรางวัลภายในปีภาษีหรือไม่ ถ้ามีให้ท าข้อมูลมาในลักษณะ Text File 
ตามรูปแบบข้อมูลเงินรางวัล น าเข้าระบบ 

๓. พิมพ์รายงานตรวจสอบรายได้ ภาษี และ กบข. / กสจ. 
๔. พิมพ์หรือน าข้อมูลออก  ใบรบัรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (๕๐ ทวิ) ส่งข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

1. เมนู 2 : ผู้ดูแลระบบ 

1. ก าหนดเดือน ประจ าเดือน   พ.ศ. 

วันสิ้นเดือน ตกลง 

2. เมนู 1 : เมนูหลัก 

  4. ข้อมูลบุคคล 

   1. แก้ไข  กรณีเปลี่ยนช่ือ – สกุล เลขบญัชีธนาคาร เงินเดือน ต าแหน่ง  

   2. ตรวจสอบ  กรณี ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ซ้ ากัน 

   3. เพิ่ม  กรณี บรรจุ ย้ายเข้า 

   4. จ าหน่าย กรณี เกษียณอายุราชการ ลาออก ตาย ย้ายไปต่างสังกัด 

  7. พิมพ์ฎกีาประจ าเดือน 

  -> พิมพ์งบหน้า เพ่ือตรวจสอบกับ สรุปบัญชีเงินเดือน และค่าจ้างประจ าจากงานบุคคล 

  1. แก้ไขเงินเดือน 

  -> ด้านรับ กรณีมีการตกเบิก -> ด้านจ่าย กรณีแก้ไขรายการหนี้ประจ าเดือน 

   ทั้งด้านรับ และจ่าย ค านวณ / รับไฟล์ Excel ปิด 

  6. พิมพ์รายงาน -> 3 พิมพ์แบบสรุปรับ-จ่าย -> พิมพ์รายการ  ปิด 

    -> พิมพ์โอนธนาคาร -> สรุปรายรับ  -> สรุปรายจา่ย  ปิด 

  12. เตรียมข้อมูลหักหนี้  เพือ่จัดท าไฟล์ข้อมูลส่ง กรมบัญชีกลางในระบบจ่ายตรง 

8. เตรียมข้อมลูสู่อินเทอร์เนต็ เพื่อให้ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า, ข้าราชการบ านาญ
และบ าเหน็จรายเดือน, พนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ปริ้นสลิปเงินเดือน 
พร้อมใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

 

 

 



วิธีการปริ้นสลิปเงินเดือน   

เข้าเว็ป http://www.cri2.go.th  ระบบบริหารจัดการด้านบัญชีเงินเดือน E-Money 

1. ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า ( E-Money ) 
User Name ใช้รหัสสมาชิก 5 ตัว 
Pasword ใช้รหัสสมาชิก 5 ตัว 

 

2. ข้าราชกาบ านาญ บ าเหน็จรายเดือน ( B-Money ) 
User Name ใช้เลขบัตรประจ าตัวประชาชน (13 หลัก) 
Pasword ใช้แปดตัวสุดท้ายของเลขบัตรประชาชน 

 

3. พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ( P-Money )   
User Name ใช้เลขบัตรประจ าตัวประชาชน (13 หลัก) 
Pasword ใช้แปดตัวสุดท้ายของเลขบัตรประชาชน 
 

 

 

นางกนกพร ชุติภานุวัชร 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโส 



 

 

 

ขั้นตอนการฝาก-ถอนเงินประกันสัญญา 
 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 



ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 

 

แจ้งขั้นตอนกำรปฏิบัตใินกำรน ำฝำกเงนิประกนัสัญญำและกำรถอนคืนเงินประกนัสัญญำ   
                     
  เงินประกันสัญญา  หมายถึง  หลกัประกนัท่ีผูข้าย/ผูรั้บจา้ง  ท่ีเป็นคู่สัญญากบัส่วนราชการน ามาวางขณะ

ท าสัญญา  เพื่อประกนัความเสียหายจากการผิดเง่ือนไขตามขอ้ก าหนดในสัญญา  ใชเ้ป็นหลกัประกนัจนกว่าจะ
ส้ินสุดขอ้ผกูพนัตามสญัญา 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ สพป.เชียงราย เขต 2 จึงขอแจง้ขั้นตอนการปฏิบติัเก่ียวกบัการน าฝาก 
เงินประกนัสัญญา  และการถอนเงินประกนัสัญญา   กรณีท่ีโรงเรียนไดท้ าการจดัซ้ือ/จดัจา้งและไดรั้บเงินประกนั
สัญญาจากผูข้าย/ผูรั้บจา้ง (เป็นเงินสด)  เงินประกนัสัญญาดงักล่าว โรงเรียนจะตอ้งน าฝาก สพป.เชียงราย เขต 2    
ซ่ึงมีขั้นตอน  ดงัน้ี 

1.  กำรน ำฝำกเงินประกนัสัญญำ   
      บนัทึกการฝากในใบน าฝาก และสมุดคู่ฝากแลว้ยืน่เอกสารต่อ สพป.เชียงราย เขต 2  
เอกสารประกอบการน าฝากเงินประกนัสัญญาในส่วนของโรงเรียนต้องน าส่ง 

1.1  หนงัสือน าส่ง  จ านวน  1  ฉบบั 
1.2  ใบน าฝาก   จ านวน  2  ฉบบั 
1.3  เงินสด 
1.4  สมุดคู่ฝาก(พร้อมทั้ง เซ็นช่ือในช่อง ลายมือช่ือผูน้ าฝาก หรือเบิกถอน) 
 

           2.  ขั้นตอนการน าฝากเงินประกนัสัญญา 
2.1  โรงเรียนน าเงินสดพร้อมเอกสารประกอบตามขอ้  1  ส่งเจา้หนา้ท่ี สพป. 
2.2  เจา้หนา้ท่ีการเงิน สพป. รับหนงัสือน าส่ง  ใบน าฝาก เงินสด และสมุดคู่ฝาก  จากโรงเรียน  
2.3  เจา้หนา้ท่ีการเงิน สพป. ออกใบเสร็จรับเงินใหโ้รงเรียน  จ  านวน  1 ฉบบั 
2.4  เจา้หนา้ท่ีการเงิน สพป. ลงลายมือช่ือในช่องลายมือช่ือผูรั้บเงิน  ในใบน าฝาก  จ านวน 2 ฉบบั 
2.5  ผูบ้งัคบับญัชาลงลายมือช่ือในช่องลายมือช่ือหวัหนา้ส่วนราชการผูรั้บฝาก  จ านวน  2  ฉบบั  

             และลงลายมือช่ือในสมุดคู่ฝากในช่องลายมือช่ือผูรั้บฝาก 
2.6  เจา้หนา้ท่ีการเงิน สพป. คืนใบน าฝากใหโ้รงเรียน  จ านวน  1  ฉบบั  พร้อมสมุดคู่ฝากเพื่อให ้

             โรงเรียนน าใบน าฝากแนบกบัใบเสร็จรับเงินเพื่อเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

 
 
 



3. กำรขอถอนเงินประกนัสัญญำ 

เม่ือครบก าหนดขอ้ผกูพนัตามสญัญาแลว้ ใหโ้รงเรียนตรวจสอบภาระขอ้ผกูพนัตามสญัญา หากไม่
มีขอ้บกพร่องใด ๆ  ให้โรงเรียนจดัท าหนังสือแจง้ สพป.เชียงราย เขต 2 เพื่อขอถอนหลกัประกนัสัญญา   
แลว้ยืน่เอกสารต่อ สพป.เชียงราย เขต 2  ดงัน้ี  

  บนัทึกการขอถอนในใบถอน และสมุดคู่ฝากแลว้ยืน่เอกสารต่อ สพป.เชียงราย เขต 2 
3.1  หนงัสือแจง้ขอถอนเงินประกนัสญัญาจากผูอ้  านวยการโรงเรียน   

       3.2  ใบเบิกถอน  จ านวน  2  ฉบบั 
            3.3  สมุดคู่ฝาก  (พร้อมทั้ง เซ็นช่ือในช่อง ลายมือช่ือผูน้ าฝาก หรือเบิกถอน) 
            3.4  หนงัสือแจง้ขอถอนเงินประกนัสญัญาจากผูข้าย/ผูรั้บจา้ง 
       3.5  ส าเนาใบตรวจรับพสัดุ / ใบส่งมอบงาน  จ  านวน  1  ฉบบั 
       3.6  ส าเนาใบเสร็จรับเงิน ท่ีโรงเรียนไดรั้บจาก สพป.ชร.เขต 2  จ านวน  1  ฉบบั 
       3.7  ส าเนาหนา้สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารของผูข้าย/ผูรั้บจา้ง  จ านวน  1  ฉบบั 
            3.8  ส าเนาสัญญา พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง  จ านวน  1  ชุด 

   

  สพป.เชียงราย เขต 2  จะวางฎีกาเบิกถอนเงินประกนัสญัญาจากคลงัจงัหวดัและจะโอน 
เงินจ่ายตรงแก่ผูข้าย/ผูรั้บจา้ง และ สพป.เชียงราย เขต 2   จะส่งคืนสมุดคู่ฝากพร้อมส าเนาใบเบิกถอน ใหแ้ก่ 
โรงเรียนเพื่อน าไปบนัทึกบญัชีต่อไป 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                               

 ท่ี  ศธ .........                                                                                                   โรงเรียน..................................................... 
                 อ  าเภอ.........................จงัหวดั................... 

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

เร่ือง  ขอถอนหลกัประกนัสญัญา 

เรียน  ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ใบเช็ครายการ(Check list) เอกสารประกอบการขอถอน  จ านวน  1  ฉบบั 
  2. เอกสารประกอบการขอถอนหลกัประกนัสญัญา   จ านวน 1  ชุด 

  ตามท่ีโรงเรียน............................ไดต้กลง (   ) ซ้ือ  (  )  จา้ง............................................ตามสัญญา
เลขท่ี.......................ลงวนัท่ี...............................กบั...............................ซ่ึงตามสัญญาดงักล่าวไดพ้น้ขอ้ผกูพนัวนัท่ี
........................... และโรงเรียนได้น าหลกัประกันสัญญาฝากไวก้ับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 เป็นจ านวนเงิน....................บาท ความละเอียดแจง้แลว้นั้น 

  บดัน้ี  ผูข้าย / ผูรั้บจา้ง  มีความประสงคจ์ะขอถอนคืนหลกัประกนัสญัญา เน่ืองจากไดพ้น้     ขอ้ผกูพนั
ตามสญัญาและโรงเรียน..........................ไดต้รวจสอบแลว้ไม่พบความเสียหายแต่อยา่งใด  จึงขอ   ถอนคืนเงินประกนั
สัญญาใหก้บั..................................... จ  านวน..........................บาท 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

                ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

          

       ลงช่ือ.............................................ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
                                                                      (..............................................) 
 

 

         

 

 

 

 

 



ใบน ำฝำก 
 

ส่วนรำชกำร ผู้รับส่ง   ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำยเขต 2 ที่ผู้รับฝำก........./........... 

ส่วนรำชกำรผู้น ำส่ง  โรงเรียน........................................................ ที่ผูน้ ำฝำก……/……….. 

ข้ำพเจ้ำขอน ำส่งเงินตำมรำยละเอียด  ดังนี้ 
ประเภทเงิน รำยกำร จ ำนวนเงิน 

   
   
   
   
   
   
   
   
 รวมเงิน  

(ตัวอักษร) 
วัน/เดือน/ป ี ลำยมือชื่อผู้น ำฝำก ต ำแหน่ง 

 
 
 
 

 
 

 
 

ใบรบัเงิน 

ได้รบัเงินตำมจ ำนวนข้ำงต้นไว้ถูกต้องแล้ว 
ลำยมือชื่อผู้รับเงิน 

 
 
 
วัน              เดือน                พ.ศ. 

ลำยมือชื่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรผู้รับฝำก 
 
 
 
วัน             เดือน                         พ.ศ. 



ใบเบิกถอน 
 

ค ำขอถอนเงิน 

ชื่อหน่วยงำนย่อย 
โรงเรียน.............................................................. 

ที่ผู้เบิก……………………… 

ที่ผู้รับฝำก………………… 

ข้ำพเจ้ำขอถอนเงินฝำก ประเภท………………………………………………………….…………………… 

จ ำนวนเงิน …………..…………บำท 

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

ชื่อบัญชี .................................................................. 

ธนำคำร ..................................................................   

(ตัวอักษร)………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
ลำยมือชื่อผู้เบิก 

 
 
 

ต ำแหน่ง 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน………………………………………… 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน วันที่…………………………………………… 

ค ำอนุมัต ิ
ลำยมือชื่อผู้อนุมัติ 
 

 

 ต ำแหน่ง 

  

หัวหน้ำส่วนรำชกำรผู้รับฝำก วันที่...................................................... 
ใบรบัเงิน 

ได้รบัเงินตำมจ ำนวนข้ำงต้นไว้ถูกต้องแล้ว 
ลำยมือชื่อผู้รับเงนิ 
 

ลำยมือชื่อผู้จ่ำยเงิน 
 
 
 

วันที ่……………………………………………….. วันที่ ……………………………………………….. 
 



ใบเช็ครำยกำร(Check list) เอกสำรประกอบกำรขอถอน 

 

ท่ี รายการ จ านวน หมายเหตุ 
1 หนงัสือน าส่งจากโรงเรียน 1  
2 ใบเบิกถอน  /   ใบฝาก 2  
3 สมุดคู่ฝาก  (พร้อมทั้งผอ. รร.  เซ็น ในช่องผูน้ าฝาก/ผูเ้บิกถอน) 1  
4 ส าเนาสัญญาจา้ง 1  
5 ส าเนาใบตรวจรับพสัดุ/ ใบส่งมอบงาน 1  
6 ส าเนาหนา้สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารของผูข้าย/ผูรั้บจา้ง 1  
7 ส าเนาใบเสร็จรับเงินท่ีไดจ้าก สพป.ชร.2 1  
8 หนงัสือขอถอนเงินประกนัสญัญาจากผูรั้บจา้ง 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


