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ผูจัดการ 
หนาที่การงาน 

1.  ไปขอรับกุญแจ เพื่อเปดประตูธนาคารโรงเรียน ในตอนเชา 
2.  เซ็นอนุมัติสลิปเงินฝากในแตละวัน  และสมุดบัญชีของผูฝาก 
3.  เซ็นอนุมัติสลิปเงินถอน  โดยใบถอนนี้จะตองตรวจเช็คลายเซ็นผูถอนใหตรงกับลายเซ็นที่เปดบัญชี 
และการถอนทุกครั้งจะตองนําบตัรนกัศึกษาหรือบัตรประชาชนมาดวย ในกรณีที่ผูเปดบัญชีเปนเงินหอง 
หรือ เงินกลุมตองมีลายเซ็นอยางนอย  2  ใน  3  หรือถามีแค  2  คนก็ตองมีลายเซ็นครบทั้ง  2  คน จึงจะ 
สามารถเซ็น อนุมัติ การถอนเงินได 
4.  เซ็นอนุมัติการเปดบัญชใีหม 
5.  เซ็นอนุมัติการปดบญัชี 
6.  ตรวจสอบยอดคงเหลือของ  พนกังานลงเครื่อง พนักงานบัญชี  พนักงานการเงิน 
7.  เซ็นรายงานการเคล่ือนไหวตามประเภทสลิป รายงานการเคล่ือนไหวประจําวันตามลําดับเหตกุารณ 

รายงานรับจายประจําวนั รายงานแสดงยอดเงินรวมและจํานวนบัญชีของผูฝาก รายงานการเปด -  ปด 
บัญชีประจําวนั 

8.  เซ็นรายงานสรุปยอดเงินฝาก – ถอน  ของแตละวัน 
9.  ตรวจเช็คสมดุเงินฝากของธนาคารโรงเรียนวาตรงกับบัญชีนําสงเงินประจําวนัของธนาคารโรงเรียน 

หรือไม 
10. เขียนสลิปเงินฝากพรอมนําเงินสงใหพนักงานธนาคารออมสินและเขียนสลิปเงินถอนของสมุดบัญชี 
ธนาคารโรงเรียน ที่ธนาคารออมสิน เพื่อเตรียมไวสําหรับสํารองไวเปนเงินคงเหลือ ใน วันทําการ วนั 
ตอไป 
11. ดูแลความสะอาดเรียบรอยของธนาคารโรงเรียน 
12. เปนผูประสานงานกับอาจารยที่ปรกึษาเมื่อมีปญหาเกดิขึ้น 
13.  ตรวจสอบความเรียบรอยตาง ๆ เชนดูแลความสะอาด การปดไฟ ปดเครื่องคอมพวิเตอร ปด 
เครื่องปรับอากาศ แลวจึงปดประตูธนาคาร 
14. นํากุญแจสงคืนอาจารยที่ปรึกษาโครงการธนาคารโรงเรียน



ฝายบันทึกขอมูล(พนักงานลงเครื่อง) 
รอบเชา : 

1. เปดเครื่องใสรหัสผูจัดการ และรหัส ผานผูจัดการ 
2. เขา 21 ดูวันที่ปฏิบัติงาน 
3. เขา 222บันทึกการรับเงินที่เบกิจากธนาคารแลวพิมพสลิป 
4. เปล่ียนรหัสเปนรหัสพนักงาน 
5 เขา 221 เบิกเงินสด 
6 เขาทํางานปกติ 

111  การฝากเงิน (เงินสด) มีสมุด 
112  การถอนเงิน  (เงินสด) มีสมุด 
115  ปดบัญชี  (ใสรหัสผูจัดการเปนผูอนุมัติ) 

*การเปดบัญชใีหม 
013  การบันทกึขอมูลลูกคาใหกด F1 กด F3 เพ่ือเพ่ิมขอมูลลูกคา 
014  การเปดบัญชใีหม 
การพิมพสมุดซํ้า 
017  พิมพสมุดซํ้า 

7  ปดบัญชีรอบเชา 
3113  ดูวันที่ปฏิบัติงาน กด F1เพ่ือดูขอมูลตามสลิป กด ส่ังพิมพกด Esc 
221  คืนเงินสด (เทากับจํานวนที่เหลืออยูในธนาคาร)และตองตรงกับยอดเงินดานบนหนาจอดวย 

กดF1พิมพสลิปกด  F9 เพ่ือที่จะรอใหพนักงานรอบบายมาปฏิบัติงานตอ 
รอบบาย : 

กด  F9 เพ่ือเขารหัสของพนักงาน 
1.  221  เบิกเงินจากรอบเชา 
2.  ฝากถอนเงินตามปกติ 
3.  ปดบัญชีรอบบาย 

3113 รายการเคล่ือนไหวแยกตามประเภทสลิป 
221  คืนเงินสด 
222  นําเงินฝากธนาคาร 
25  บันทึกขอมูล  ถา  Error เขา 41 
24  ใสจํานวนธนบัตรจํานวน 1 พันบาท 
11  รายการเคล่ือนไหวตามลําดับเหตุการณ 
3181  รายงานแสดงยอดเงินรวมและจํานวนบัญชีผูฝาก 
3182  รายงานบัญชีรับ – จายยอดเงินคงเหลือ 
314  รายงานเปดบัญชีประจําวนั(ถามี) 
315  รายงานปดบัญชีประจําวนั (ถามี 
313  รายงานแกไขประจําวัน



ฝายการเงิน 
หนาที่การทํางาน (กรณีการฝาก) : 

1.  รับเงินจากผูฝากใหตรงกับใบฝากเงิน 
2.  ตรวจสอบเลขที่สมุดบัญชี 
3.  เซ็นรับเงินในใบฝาก 
4.  ลงบันทึกในสมุดรับเงิน 
5.  สงใบนําฝากและสมุดบัญชใีหพนกังานลงเครื่อง 
6.  พนักงานลงเครื่องสงใหผูจัดการอนุมัติ 
7.  พนักงานการเงินตรวจสอบความถูกตอง 
8.  สงสมุดบัญชีคืนลูกคา 

หนาที่การทํางาน  (กรณีการถอน) : 
1.  ตรวจสอบเลขที่สมุดบัญชี 
2.  ตรวจสอบบัตรประจําตวัประชาชนหรือบัตรประจําตวันักศกึษา 
3.  สงใหผูจัดการเซ็นอนุมัติ 
4.  สงใบถอนและสมุดบัญชีใหพนักงานลงเครื่อง 
5.  พนักงานลงเครื่องสงใหผูจัดการตรวจสอบและอนุมัติ 
6.  ลงบันทึกในสมุดจายเงิน 
7.  พนักงานการเงินจายเงินตามจํานวนเงินที่ถอนใหกับลูกคาที่ถอนเงิน 
8.  เซ็นชื่อผูจายเงิน 
9.  ลูกคาเซ็นรับเงิน 
10. สงสมุดบัญชีและบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรนักศึกษาคืนลูกคา 

สรุปยอดเงนิแตละวัน  (รอบเชา) : 
1.  รับเงินจากเจาหนาที่ธนาคารออมสิน 
2.  ตรวจสอบเงินตอหนาเจาหนาที่ธนาคารออมสิน 
3.  ลงบันทึกในสมุดรับเงิน 
4.  ปดบัญชีในรอบบาย 

-  นับยอดเงินคงเหลือทั้งหมดในลิ้นชัก 
-  วิธีนับเงินมีดังนี้ 

1.  แยกธนบัตรและเหรียญ 
2. เรียงธนบัตรไปในทางเดียวกันและมัดที่ปลายธนบตัรดานซายเสมอ 
3.  กรณีเหรียญ 1, 5, 10  บาท นับใหครบ 100 เหรียญ แลวมัดถุง  กรณีไมครบ 100 เหรียญ ให 

เขียนจํานวน เงินใสในถุง



ฝายบัญชี 
รอบเชา : 

1.  ใสยอดยกมาทางดานเดบิต ซ่ึงยอดคงเหลือจะเทากับ 1,000 บาทเสมอ 
2.  ใสยอดเงินรับจากธนาคารออมสินที่ฝายการเงินไดทําการตรวจนับ เรียบรอยแลวทางดานเดบิต 
3.  เช็คยอดจากใบรับเงินและนํายอดไปใสทางดานเดบิตในชื่อบัญชีฝาก 
4.  เช็คยอดจากใบจายเงินและนํายอดไปใสทางดานเครดิตในชื่อบัญชีถอน 
5.  นํายอดรวมของบัญชีทางดานเดบติมาหักลบกับยอดทางดานเครดิตซ่ึงยอดยกไปจะเทากับ  1,000 บาท 
6.  สรุปยอดเงินคงเหลือจากการตรวจนับของการเงินในใบสรุปยอดเงินคงเหลือประจําวันและหากมกีาร 

ปดบัญชีถามีดอกเบ้ียจะตองมีการลงจํานวนเงินดวย 
รอบบาย : 

1.  นําสลิปใบฝากกับใบถอนของรอบเชามาตรวจ สอบใหมวายอดถูกตองหรือไม 
2.  นําสลิปใบฝากกับใบถอนมาคํานวณจํานวนเงินแลวนํายอดเงินที่คํานวณไดไปเปรยีบเทียบกับการเงิน 

วาตรงกันหรือไม 
3.  รวมสลิปของรอบเชาและรอบบายแลวนํามาคํานวณรวมกันและแยกสลิปโดยการแยกใบฝากและใบ 

ถอน 
4.  เขียนใบปะหนาสลิปโดยแยกใบฝากของรอบเชากับรอบบายแยกใบถอนของรอบเชากับ รอบบายและ 

นับจํานวนสลิปแลวรวมยอดฝากกับถอนจากนัน้เย็บสลิปรวมกันโดยมีใบปะหนาอยูดานบน 
5.  บันทึกรายการในสมุดบัญชโีดยเขียนยอดยกมาดานเดบติ  และยอดยกไปดานเครดิตดวยจํานวนเงิน 
1,000 บาท เสมอ เขียนยอดเงินรับจากธนาคารดานเดบิตโดยดูจากรอบเชาวารับเงินมาเทาไรจากนัน้ 
เขียนฝากดาน  เดบิตโดยนํายอดรวมในสลิปของใบฝากทั้งหมดมาบันทึกรายการ สวนรายการถอนเขียน 
ทางดานเครดิตแลวนํายอดเงินถอนที่รวมในสลิปมาลง จากนั้นรวมยอดกับดานเดบิตและเครดิต แลวนํา 
ยอดมาหักลบกันผลตางที่ไดจะอยู ทางดานเครดิตในชื่อบญัชีเงินนําฝากธนาคาร 

6. เช็คยอดเงินนําฝากธนาคารวามียอดตรงกับขอมูลในเครือ่งคอมพิวเตอรและการเงินหรือไม ถาตรงกัน 
ถือวาถูกตอง 

- ลงบันทึกในใบสรุปจํานวนเงินคงเหลือประจําวัน 
- สงใหพนกังานบัญชีลงบัญชีสรุปยอดเงินใหรอบบาย 
- นําสลิปไปคํานวณในเครื่องคํานวณเลขไฟฟา 
- ลงบันทึกในสมุดสงเงินใหรอบบาย 
- พนักงานรอบเชารอพนักงานรอบบายรับชวงตอ และใหพนักงานรอบบายนับเงินตอหนา 
พนักงานรอบเชา 

สรุปยอดเงนิแตละวัน  (รอบบาย) : 
1.  นับเงินใหตรงกับสรุปยอดเงิน คงเหลือประจําวัน 
2.  เซ็นรับเงินในสมุดรับ – สงเงิน 
3.  ปดบัญชีและนับเงินคงเหลือเหมือนรอบเชา 
4.  สงเงินใหพนักงานธนาคารออมสิน



ฝายประชาสัมพันธ 

หนาที่การทํางาน : 
1.  พูดเชิญชวนนักศกึษาใหมาฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน 
2.  จัดทําแผนพับชักชวน 
3.  จัดทําปายประชาสัมพันธเชิญชวนนกัศึกษาใหมาเปดบญัชี 
4.  ใหคําปรกึษาเกี่ยวกับการเปดบัญชี 
5.  ตรวจสอบแบบฟอรมขอมูลในการฝากเงินถอนเงิน 
6.  จัดกจิกรรมสงเสริมการออม


