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ค ำน ำ 
คู่มือการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ของข้าราชการครู  บุคลากรทางการ

ศึกษาและลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ผ่านระบบจ่าย
ตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง (Direct Payment) ฉบับนี้  จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่มีแนวทางการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ าในระบบจ่ายตรง
เงินเดือนของกรมบัญชีกลาง (Direct Payment) และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเบิกจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างประจ าของหน่วยงาน/หน่วยเบิกจ่ายโรงเรียนในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบฐานข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่เป็นปัจจุบัน 
ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานการ
เบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ าของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่ มีความรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นไป
ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด  

 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับท างานเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ว่าควรที่จะมีการแก้ไข ปรับปรุง รูปแบบ 
วิธีการ และขั้นตอนกระบวนการการท างาน อันจะน าไปสู่การพัฒนากระบวนการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นระบบ และมีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกันต่อไป 

 
 นางสาวกาญจนา  อุ่นจันตา 
 นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ 

 ผู้จัดท า 
 วันที่  10  มิถุนายน 2562 
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สำรบัญ 

                 หน้ำ 

ค าน า           ก 
สารบัญ           ข 

ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน        1 
 ระบบรักษาความปลอดภัย       1 
 ขั้นตอนการท างานรายเดือน ระบบงานการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  1 
รายละเอียด/วิธีปฏิบัติ การด าเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า   5 
 ล าดับที่ 1 ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของค าสั่ง  

             ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า    7 
ล าดับที่ 2 จัดท าข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายตัวก่อนการประมวลผลเงินเดือน/ 

 ค่าจ้างประจ า        9 
 ล าดับที่ 3 ค านวณเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า      11 
 ล าดับที่ 4 น า Text File หนี้ทั่วไปและหนี้สหกรณ์ ที่เตรียมไว้เข้าระบบงาน  13 
 ล าดับที่ 5 ตรวจสอบรายการและแก้ไขข้อผิดพลาด     16 
 ล าดับที่ 6 ประมวลผลเงินเดือนหน่วยประมวลผลย่อยและส่งมอบข้อมูล 

  ให้หน่วยงานระดับกรม       20 

ล าดับที่ 7 รวบรวมรายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายส าหรับระบบจ่ายตรงเงินเดือน 
   และค่าจ้างประจ า        24 

ล าดับที่ 8 หน่วยงานระดับกรมรับข้อมูลจากหน่วยประมวลผลย่อย   25 
 ล าดับที่ 9 จัดพิมพ์รายงานสรุปการเบิกจ่าย      25  
 ล าดับที่ 10 จัดพิมพ์ใบรับรองเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า      26                   

ล าดับที่ 11 สรุปรายละเอียดหนี้บุคคลที่สามและจ่ายช าระหนี้ระบบ e-Money  27 
 ล าดับที่ 12 บันทึก/ปรับปรุงรายการบัญชี       27 
 ล าดับที่ 13 การจัดท าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ    29 
ภาคผนวก          34 

ภาคผนวกท่ี 1 
ประเภทค าสั่งและบันทึกข้อความท่ีมีผลเกี่ยวกับการเลื่อนระดับและปรับเงินเดือน 35 
ภาคผนวกท่ี 2 
รูปแบบการรับ – ส่งข้อมูลหนี้รายเดือน (FORMAT ใหม่) LOND.TXT   37 
รูปแบบการน าเข้าหนี้สินแยกเจ้าหนี้ (หนี้สหกรณ์) DEBT.TXT   38 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 

ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า มีระบบงานย่อย ดังนี้ 
ระบบข้อมูลพื้นฐาน 
ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
ระบบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
ระบบการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

ระบบรักษาความปลอดภัย 

ระบบงานจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ระบบ Web Application มีการท างานบนเครือข่าย 
อินเตอร์เน็ต จึงได้ตระหนักถึงความปลอดภัยข้อมูล และเพ่ือป้องกันการสูญหายเปลี่ยนแปลง หรือน าข้อมูลไป 
ใช้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต จึงได้มีการน าเทคโนโลยีเรื่องความปลอดภัยมาใช้ 
ขั้นตอนการท างานรายเดือน ระบบงานการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

1. การเตรียมข้อมูลต่างๆ ก่อนการประมวลผลเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า หรือค านวณบัตร 
2. เมื่อหยุดการบันทึกค าสั่งในระบบ รับรายงานสรุปกรอบการจ่ายและเอกสารค าสั่งพร้อมตรวจสอบ 
3. ประมวลผลเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า หรือ ค านวณบัตร 
4. ตรวจสอบรายการที่ค านวณได้ จากรายงานต่างๆ 
5. น า Text File หนี้ และสหกรณ์ ที่เตรียมไว้เข้าระบบงาน 
6. ตรวจสอบรายการอีกครั้งหลังน าเข้าเงินเพ่ิมหรือหนี้เข้าระบบงาน จากรายงานหรือข้อมูล 
7. เมื่อพบข้อผิดพลาด แก้ไขรายการที่ จอภาพรายการจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ า 
8. ตรวจสอบรายการเงินเพิ่ม-เงินหักแต่ละประเภทและรับสุทธิ จากยอดสรุปรวมของแต่ละ 

รายการ จากรายงาน ตรวจสอบและแก้ไขจนกระทั่งพร้อมส่งมอบ 
9. เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง จนกระท่ังพร้อมที่จะวางเบิกกับกรมบัญชีกลาง สร้างสรุปการใช้จ่ายเงิน

จ าแนกตามแผนงาน /รหัสบัญชี และพิมพ์รายงานตรวจสอบ 
10. พิมพ์รายงานขอเบิกเงินเดือนและเงินอ่ืนๆ และหนังสือตราครุฑ 
11. ผู้มีอ านาจลงนามในเอกสาร อนุมัติ และวางเบิกท่ีกรมบัญชีกลาง 

การเตรียมข้อมูลต่างๆ ก่อนการประมวลผลเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า หรือ ค านวณบัตร 

1. การเตรียมรายการหักลดหย่อยภาษี และอ่ืนๆ เช่น เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร, เลขที่สมาชิก
สหกรณ,์ ปรับปรุงการเป็นสมาชิก กบข. ฯลฯ 

2. การเตรียมรายการลดหย่อนภาษี ข้อมูลครอบครัว จากระบบทะเบียนประวัติ 
3. การเตรียมข้อมูลเงินเพ่ิม – เงินหักหรือหนี้ 

การเตรียมรายการหักลดหย่อนภาษี และอ่ืนๆ จากจอภาพข้อมูลการหักลดหย่อนภาษีและอ่ืน ๆ 

1. ส าหรับแก้ไขและปรับปรุง หรือ ก าหนดค่ารายการลดหย่อนภาษี, เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร, 
การเป็นสมาชิก กบข. หรือ กสจ., เลขที่สมาชิกสหกรณ์ และรหัสสหกรณ,์ ก าหนดสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน 

2. การตรวจสอบการบันทึกรายการ จากการน าข้อมูลออกไปที่ข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ ข้อมูลการหัก
ลดหย่อนภาษีและอ่ืนๆ 
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3. การตรวจสอบรายการบุคคลในครอบครัว และก าหนดการลดหย่อนภาษีของบุคคลในครอบครัว
ตรวจสอบจากรายงานหนังสือรับรอง แบบแจ้งรายการเพ่ือการหักลดหย่อน 
การเตรียมข้อมูลเงินเพิ่ม - เงินหักหรือหนี้ 

1. ไฟล์ข้อความ หรือ Text File เงินหัก (LOAN.TXT) และ หนี้สินแยกเจ้าหนี้ (DEBT.TXT) เตรียม
เพ่ือใช้น าเข้าระบบงานฯ 

2. การเตรียมข้อมูลจากระบบจัดเตรียมเงินสวัสดิการและหนี้สิน 
3. สามารถน าเข้าได้ทีละหลายคนและหลายรหัสหนี้ 
4. ช่วงการหักจะหักเป็นรายเดือน กล่าวคือ วันที่เริ่มและสิ้นสุดจะอยู่ภายใต้เดือนหักเดียวกัน 
5. สามารถน าข้อมูลจากโปรแกรม e-Money มาใช้ในการน าเข้าข้อมูลหนี้สินได้ 
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แผนผังระบบเงินเดือน งานการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

รวบรวมและจัดท าข้อมูล
รายการรับ – รายการจ่าย  
เพื่อเบิกเงินในระบบจ่าย
ตรงเงินเดือนและค่าจ้าง

ประจ า 

สรุปรายละเอียดรายรับ – 
รายจ่าย และจัดท าเช็คพร้อม

รายละเอียดส่งธนาคาร 

จ่ายเช็คโอนเงินหนี้บุคคลที่
สามเพื่อจ่ายช าระหนี้ให้กับ
เจ้าหนี้สหกรณ์และสถาบัน

การเงินต่างๆ 

บุคลากร 
รับเงินเดือนคงเหลือ เข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารรายตัว 

พบข้อผิดพลาดจะ
ด าเนินการส่งคืนเพื่อ
แก้ไขให้ถูกต้อง 

รวบรวมเอกสารที่
ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
น าเสนอผู้อ านาจลงนาม

อนุมัติการเบิกจ่าย 

งบบุคลากร 
เงินเดือน / ค่าจ้างประจ า  
เงินประจ าต าแหน่ง   เงิน-
วิทยฐานะ เงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน 

งบกลาง 
รายจ่ายที่ได้ต้ังไว้เพื่อจัดสรร
ให้ส่วนราชการ ได้แก่  เงิน
สมทบ ชดเชย กบข./ กสจ. 

บันทึกหนี้สินต่างๆ 
- หนี้สหกรณ์ เช่น สหกรณ์ออม

ทรัพย์ครู 
- หนี้สินทั่วไป  เช่น สถาบัน

การเงินต่างๆ , เงินสวัสดิการ 

ตรวจสอบความถูกต้อง
ทั้งหมดก่อนประมวลผล
สรุปและส่งมอบข้อมูลให้

ต้นสังกัด 

กรมบัญชีกลาง/ธนาคาร 
น ายอดเงินคงเหลือจากการหัก
ช าระหนี้แล้ว โอนเข้าบัญชี
บุคลากร 

หน่วยงานอื่น 
น ายอดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ของ
บุคลากรจ่ายให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

กลุ่มบริหารงานบุคคลส่งข้อมูล 
- ค าสั่ง   
- รายงานรายละเอียดการเคลื่อนไหวของ

ข้อมูล  PAYOFR01120 

ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารตามระเบียบต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

 1 รวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน
ต่างๆ เช่น เงินเดือนเงินอื่นๆ เข้าสู่
ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ า e-Payroll   

ค านวณเงินเดือนหน่วย
ประมวลผลย่อย  เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง  และท าให้ได้ยอด
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษี 

กบข. กสจ. กยศ./กรอ. 

 2 

หนี้บุคคลที่สาม 
หนี้สินทั่วไป หนี้สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู  เงินเบิกเกินส่งคืน 
เงินรายได้แผ่นดิน  เงินเบิก
ล่วงล้ า 

งบด าเนินงาน 
รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจาก
งบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะ
รายจ่ายดังกล่าว  ได้แก่ เงิน
ตอบแทนพิเศษ 

หน่วยงานอื่น 
เจ้าหนี้/หน่วยงานอื่น รับช าระ
หนี้และค่าใช้จ่ายของบุคลากร 
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ขั้นตอนการเบิกเงินเดือน (งบประมาณแผ่นดิน) 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูม ิ ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา 

    

งานการเงิน 
งานเบิกจ่ายเงินเดือน 

 - รับค าสั่งแต่งต้ัง/บรรจุ/โอน/ลาออก 
- รายงานรายละเอียดการเคลื่อนไหวของข้อมูล
PAYOFR01120 

1 วัน 

งานการเงิน 
งานเบิกจ่ายเงินเดือน 

 - ข้อมูลใบรับรองการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า 
- รายงานสรุปรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ าในระบบ e-money (sum…..) 3 - 5 วัน 

งานการเงิน 
งานเบิกจ่ายเงินเดือน 

 - รายละเอียดการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า 
(หน่วยประมวลผลย่อย) 
- สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า 
(หน่วยประมวลผลย่อย) 
- สรุปการใช้จ่ายเกี่ยวกับงบบุคลากรข้าราชการ/
ลูกจ้างประจ า จ าแนกตามแผนงาน / รหัสบัญชี 
หน่วยประมวลผลย่อย  (เบิกจ่ายรายเดือน) 

  ตรวจสอบรายงาน 20 นาที 
น าเสนอลงนาม 1 วัน 

สพฐ. 
งานเบิกจ่ายเงินเดือน 

 - ปฏิบัติงานตรวจสอบข้อมูลของหน่วยประมวลผล
ย่อย   
- ส่งหลักฐานการวางเบิกให้กรมบัญชีกลาง(ภายใน 
15 วันท าการ) 

3 - 5 วัน 

กรมบัญชีกลาง 

 - จัดท า excel loader เพื่อเบิกเงินงบประมาณใน
ระบบ GFMIS 
 3 วัน 

กรมบัญชีกลาง 

 - โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์และบัญชีส่วนราชการ 
(หนี้บุคคลที่สาม) 
 

1 วัน 

งานการเงิน 
งานเบิกจ่ายเงินเดือน 

 - ท ารายละเอียดจ่ายเช็ค ธ.กรุงไทย และธนาคาร
อื่น ให้งานจ่ายเช็คช าระหนี้ พิมพ์เช็คสั่งจ่าย 1 วัน 

งานการเงิน 
งานเบิกจ่ายเงินเดือน 

 
 

- จัดท ารายละเอียดหนี้ ส่งผ่าน e-mail และจ่ายหนี้
ด้วยการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate 
Online 

1 วัน 

งานการเงิน 
งานเบิกจ่ายเงินเดือน 

 - ท ารายละเอียดหนี้ส่งธนาคาร และพิมพ์เช็ค ธ.
กรุงไทย, ธอส., ธกส., ธ.อิสลาม, ธ.ออมสิน เพื่อ
น าไปจ่ายช าระหนี้ที่ธนาคาร 

1 วัน 

งานการเงิน 
งานจ่ายเช็คช าระหนี้ 

 - ท าบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารลงนามในเช็ค 
 

1 วัน 

งานการเงิน 
งานจ่ายเช็คช าระหนี้ 

 - น าเช็คจ่ายแก่เจ้าหนี้สหกรณ์และสถาบันการเงิน
ต่างๆ ณ วันเงินเดือนออก 1 วัน 

    

เริ่มต้น 

จบ 

รับเอกสารกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

จัดท ารายละเอียดการเบิกจ่าย และ
ประมวลผลส่งมอบงานให้ต้นสังกัด 

ประมวลผลในระบบ 

GFMIS 

ตรวจสอบความถูกต้อง/
ประมวลผลสร้างรายการวางเบิก 

กรมบัญชีกลางอนุมัติ
การจ่ายเงิน 

รับเงินจากกรมบัญชีกลาง (หนี้
บุคคลที่สาม) เข้าบัญชีส่วนราชการ 

โอนเงินช าระหนี้ผ่านระบบ 
KTB Corperate Online 

จัดท าเช็คเพื่อจ่ายและ
ค่าใช้จ่าย/หนี้บุคคลที่สาม 

น าเช็คเสนอ
ผู้บริหารลงนาม 

จ่ายเชค็ช าระหนี้แก่เจา้หนี้ 

 ตรวจสอบและเสนอ
ผู้บริหารอนุมัติ 
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รายละเอียด/วิธีปฏิบัติ การด าเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

เริ่มต้นการใช้งานโดยผู้ใช้งานจะต้องผ่านการตรวจสอบตัวตนจากอุปกรณ์ตรวจสอบสิทธิ ที่เรียกว่า 
Token Key โดยเมื่อเริ่มใช้งานผู้ใช้งานจะต้องเสียบอุปกรณ์ Token key เข้าท่ีเครื่องที่ก าลังจะท างานผ่าน 
Port USB หลังจากนั้นผู้ใช้งานต้องด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. น าอุปกรณ์ Token key เสียบเข้าท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่าน Port USB 
2. เข้าระบบงานด้วย URL:http://www.cgd.go.th หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง คลิก

เลือก จ่ายตรงเงินเดือนฯ หรือ ทาง URL ของระบบงาน 
http://epayroll.cgd.go.th/CGDREG/CGDWEB/index.jsp ได้โดยตรง 

3. เข้าระบบงาน โดยการคลิกที่ปุ่ม Direct Payment วงกลมสแีดง 

 
ภาพที่ 1 หน้าจอระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง 

 
4. ใส่รหัส Passphrase บน Dialog Login เพ่ือยืนยันตัวตนว่าเป็นบุคคลจริงที่ท างานอยู่ (การใส่รหัส 

Passphrase เจ้าหน้าที่จ าเป็นต้องใส่ทุกครั้งที่มี Dialog แสดงขึ้นมา เนื่องจากระบบจะต้องตั้งเวลาการยืนยัน 
ตัวตนให้เจ้าหน้าที่เป็นระยะๆระหว่างการท างาน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล) ใส่รหัส Passphrase 
เรียบร้อยคลิกปุ่ม ตกลง  
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5. ระบุรหัสผ่าน และคลิก Sign In 

 

ภาพที่ 3 หน้าจอป้อน Password 

เริ่มเข้าใช้งานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ให้คลิกเข้าได้ที่เมนู ระบบการจ่ายตรง 
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า ภายใต้การท างานจะประกอบไปด้วยระบบงานฐานข้อมูล 2 ระบบงานได้แก่ 
ระบบการจ่ายเงินเดือน : ข้าราชการ , ระบบการจ่ายค่าจ้าง : ลูกจ้างประจ า 
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 ภาพที่ 4 หน้าจอเมนูระบบงานย่อย  

ภายใต้การท างานจะประกอบไปด้วยระบบงานฐานข้อมูล 2 ระบบงาน ได้แก่ ระบบการจ่ายเงินเดือน 
(ข้าราชการ), ระบบการจ่ายค่าจ้าง (ลูกจ้างประจ า) 

 

 

 

ภาพที ่5 หน้าจอเมนูระบบฐานข้อมูล 

ล าดับที่ 1 ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของค าสั่ง ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
เป็นการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของรายการเคลื่อนไหวในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

ให้ตรงกับค าสั่งที่ได้รับจากกลุ่มบริหารงานบุคคล ระยะเวลาในการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 21 - 4 ของเดือนถัดไป 
โดยสามารถตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว ได้ที่เมนู รายงาน รายงานตรวจสอบการค านวณ --->รายงาน
ตรวจสอบจากบัญชีถือจ่าย--->รายงาน   รายละเอียดการเคลื่อนไหวข้อมูล ดังภาพ 
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ภาพที่ 6 หน้าจอเมนูรายงาน : รายละเอียดการเคลื่อนไหวของข้อมูล 

 

ภาพที่ 7 หน้าจอรายละเอียดการเคลื่อนไหวของข้อมูล 

1. ระบุ กระทรวง 20 กรม 004 
2. คลิกเลือก * ส่วนภูมิภาค ข้าราชการ สก./สภ. 010  ส านกั/กอง 0175 
3. ระบุวันที่เริ่มต้น วันที่ 21 ของเดือน 
4. ระบุวันที่สิ้นสุด วันที่ 4 ของเดือนถัดไป 
5. คลิกปุ่ม พิมพ์ จะปรากฏภาพดังนี้ 
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ภาพที่ 8 หน้าจอรายละเอียดการเคลื่อนไหวของข้อมูล 

หากรายการเคลื่อนไหวไม่ตรงกับค าสั่งที่ได้รับภายในวันที่ 21 - 4 ของเดือนถัดไป ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด้านเงินเดือนและค่าจ้างประจ าของหน่วยประมวลผลย่อยประสานกับกลุ่มบริหารงานบุคคล
ด าเนินการจัดส่งส าเนาค าสั่งเพ่ิมหรือบันทึกข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดอืนและค่าจ้างให้ครบตามค าสั่งที่ได้รับ 

ล าดับที่ 2 จัดท าข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายตัวก่อนการประมวลผลเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า 
2.1 จัดท าข้อมูลการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจ ารายตัวใน Microsoft Excel โดยน าค าสั่งที่มีการ 

เปลี่ยนแปลง มาค านวณเงินเดือน/ค่าจ้างประจ าและเงินเพ่ิม  ตามระเบียบเงินเดือนและ 
ค่าจ้างประจ าที่เก่ียวข้อง ศึกษาวิธีค านวณตาม (ภาคผนวกที่ 1) 

2.2 จัดท าข้อมูลหนี้ทั่วไปและหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ส านักงานเขตพ้ืนที่ โดยจัดท าหนี้ทั่วไปลงใน 
Microsoft Excel (ภาคผนวกท่ี 2)  โดยสามารถน าไฟล์ที่พร้อมน าเข้าระบบจากโปรแกรม e-Money โฟล์เดอร์ 
Direct Payment 

2.3 บันทึกรายการหักลดหย่อนภาษี เลขที่บัญชีธนาคาร เลขท่ีสมาชิกสหกรณ์ และจ านวนเปอร์เซ็นต์
ออมส่วนเพิ่ม กบข.(1-12%)  ระยะเวลาในการปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 21 - 4 ของเดือนถัดไป โดยสามารถบันทึก
รายการได้ที่เมนู ประมวลผลรายเดือน การหักลดหย่อนภาษี--->ข้อมูลการหักลดหย่อนภาษีและอ่ืนๆ 
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ภาพที่ 9 หน้าจอเมนู : ข้อมูลการหักลดหย่อนภาษีและอ่ืนๆ 

2.3.1 บันทึกรายการหักลดหย่อนภาษี 

 

ภาพที่ 10 ข้อมูลการหักลดหย่อนภาษีและอ่ืนๆ 

1. ระบุเลขประจ าตัวประชาชน* จะปรากฏชื่อ-นามสกุล แล้วคลิกปุ่ม ค้นหา 
2. หน่วยประมวลผลย่อยหากต้องการเพิ่ม/แก้ไข รายละเอียดข้อมูลการหักลดหย่อยภาษี สามารถท า

ได้ตั้งแต่ล าดับที่ 12-24 คลิกปม แก้ไข ท าการแก้ไขในช่อง จ านวนเงิน : หน่วย เรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม ตกลง 
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23.2 บันทึกเลขที่บัญชีธนาคาร เลขที่สมาชิกสหกรณ์ และจ านวนเปอร์เซ็นต์ ออมส่วนเพิ่ม กบข. (0-12%) 

 

ภาพที่ 11 ข้อมูลการหักลดหย่อนภาษีและอ่ืนๆ 

1. ระบุเลขประจ าตัวประชาชน * จะปรากฏชื่อ-นามสกุล แล้วคลิกปุ่ม ค้นหา 
2. คลิกเมนู ข้อมูล กบข., เลขที่ธนาคารและข้อมูลสหกรณ์ 
3. กบข.สะสม ส่วนเพิ่ม กบข. 

- ระบุวันที่เริ่มต้น และระบุอัตราการสะสม/อัตราการสะสมส่วนเพิ่ม (0-12%) 
- สาเหตุการเปลี่ยนแปลงให้เลือก แก้ไขข้อผิดพลาด 

4. ข้อมูลเลขท่ีบัญชีธนาคาร 
- ธนาคาร ระบุรหัสธนาคารของข้าราชการที่ต้องการให้กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชี  
- สาขาธนาคาร ระบุสาขาธนาคารของข้าราชการที่ต้องการให้กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชี 
- เลขที่บัญชี ระบุเลขที่บัญชีธนาคารองข้าราชการที่ต้องการให้กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชี 

5. เงินสหกรณ์ 
- เลขที่สมาชิกสหกรณ์ ระบุตัวเลขจ านวน 6 ตัว หากไม่ครบให้เติม 0 ข้างหน้า 
- รหัสสมาชิกสหกรณ์ส านักงานเขตพ้ืนที่ ระบุ 20004 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- เรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม  

6. คลิกปุ่ม แก้ไข ตกลง 

ล าดับที่ 3 ค านวณเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า : เป็นการค านวณเพ่ือสร้างรายการจ่ายเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ าของข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า (หน่วยงานระดับกรม เป็นผู้ค านวณเงินเดือน/ค่าจ้างประจ าหน่วย 
ประมวลผลย่อย)  และค านวณเงินเดือน/ค่าจ้างประจ าทุกวันที่ 5 ของเดือน.สามารถค านวณเงินเดือน/ค่าจ้าง 
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  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 

 

ประจ า ได้ท่ีเมนูการประมวลผลรายเดือน--->การประมวลผลเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า--->หน่วยประมวลผล
ย่อย--->ค านวณเงินเดือน/ค่าจ้างหน่วยประมวลผลย่อย 

 

ภาพที่ 12 ประมวลผลเงินเดือนหน่วยประมวลผลย่อย 

 

ภาพที่ 13 ค านวณเงินเดือน/ค่าจ้างหน่วยประมวลผลย่อย 

1. ระบุ กระทรวง 20 กรม 004 
2. คลิกเลือก ส่วนภูมิภาค 

2.1 ข้าราชการ สก./สภ. 010 
2.2 ข้าราชการ ส านัก/กอง. 0175 

3. โดยเลือกทีละหน่วยงาน และคลิกปุ่ม ตกลง 
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  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 

 

4. จะแจ้งให้ยืนยันว่าต้องการค านวณเงินเดือนหน่วยประมวลผลย่อยหรือไม่ หากต้องการให้คลิกปุ่ม Ok 

 

ภาพที่ 14 ค านวณเงินเดือน/ค่าจ้างหน่วยประมวลผลย่อย 

ระบบจะแสดงเลขที่การประมวลผล สถานะ จ านวนข้อมูลทั้งหมด จ านวนข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว 
และจ านวนข้อมูลที่พบผิดพลาด ท าให้รู้สถานะของการค านวณเงินเดือนหน่วยประมวลผลย่อย จากนั้นคลิก 
ปุ่ม ปิดจอภาพ 

ทั้งนี้จะได้รายการที่เป็นรายรับทุกประเภทเงินและรายจ่ายทุกประเภทของข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า 
ในแต่ละคน พร้อมน าค าสั่งที่มีการบันทึกผ่านระบบจ่ายตรงก่อนสั่งค านวณเงินเดือนและมีผลท าให้มีเงินตกเบิก
มาเป็นองค์ประกอบในการหาเงินรับสุทธิ เพ่ือเข้าบัญชีเงินฝากข้าราชการ , เงินตกเบิกประเภทต่างๆ การ
ค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย, กบข. เพ่ือให้ได้รายการที่พร้อมน าเข้าบัญชีเงินฝากในแต่ละเดือน 

ล าดับที่ 4 น า Text File หนี้ทั่วไปและหนี้สหกรณ์ ที่เตรียมไว้เข้าระบบงาน 
4.1 หนี้ทั่วไป หน่วยประมวลผลย่อยน าไฟล์ LOAN.TXT ที่เตรียมไว้เข้าระบบงาน สามารถน าเข้า 

ข้อมูลได้ที่เมนู การน าข้อมูลเข้า--->ข้อมูลเงินเพ่ิม - หนี้ รายเดือน 
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  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 

 

 

ภาพที่ 15 เมนูข้อมูลเงินเพ่ิม - หนี้ รายเดือน 

 

ภาพที่ 16 ข้อมูลเงินเพ่ิม - หนี้ รายเดือน 

1. ระบุ กระทรวง 20 กรม 004 
2. คลิกเลือก ส่วนภูมิภาค 

2.1 ข้าราชการ สก./สภ. 010 
2.2 ข้าราชการ ส านัก/กอง 0175 

3. ประเภทข้อมูล การน าเงินหัก/หนี้เข้าระบบงาน 
4. ประเภทการน าเข้าข้อมูลข้อมูลเข้าหลังค านวณเงินเดือน 
5. ประเภท Format. Format ใหม่ (มี comma คั่น, 10 รหัสหนี้) 
6. Browse เลือก file ที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม ตกลง 

4.2 หนี้สหกรณ์ หน่วยงานระดับกรมน าไฟล์ Debt.txt ที่เตรียมไว้เข้าระบบงาน สามารถน าเข้าข้อมูล
ได้ที่เมนู การน าข้อมูลเข้า--->ข้อมูลหนี้สินแยกเจ้าหนี้ (หนี้สหกรณ์) (Debt.txt) 
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  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 

 

 

 ภาพที่ 17 เมนูเงินเพ่ิม - หนี้ แยกเจ้าหนี้  

 

 ภาพที่ 18 ข้อมูลหนี้สินแยกเจ้าหนี้  

1. ระบุ กระทรวง 20 กรม 004 
2. คลิกเลือก ส่วนภูมิภาค 

2.1 ข้าราชการ สก./สภ. 010 
2.2 ข้าราชการ ส านัก/กอง 0175 

3. ประเภทข้อมูล การน าเงินหัก/หนี้เข้าระบบงาน 
4. ประเภทการน าเข้าข้อมูล--->ข้อมูลเข้าหลังค านวณเงินเดือน 
5. ประเภท Format. Format ใหม่ (มี comma คั่น,10 รหัสหนี้) 
6. Browse เลือก file ที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม ตกลง 
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  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 

 

ล าดับที่ 5 ตรวจสอบรายการและแก้ไขข้อผิดพลาด 
5.1 เรียกรายงาน หน่วยประมวลผลย่อย เรียกรายงานและตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน 

(จัดเรียงตามบัญชีถือจ่าย) กับ Microsoft Excel สามารถเรียกรายงานได้ที่เมนู รายงาน--->รายงาน 
รายงานละเอียด - สรุปรายการจ่ายเงินเดือน--->ปุม่ รายละเอียดการจ่าย ตรวจสอบการค านวณ 
เงินเดือน (จัดเรียงตามบัญชีถือจ่าย) 

 

 ภาพที่ 19 รายละเอียดการจ่ายเงินเดือน (จัดเรียงตามบัญชีถือจ่าย)  

 

ภาพที่ 20 หน้าจอรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน 

1. ระบุ กระทรวง 20 กรม 004 
2. คลิกเลือก ส่วนภูมิภาค 
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  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 

 

2.1 ข้าราชการ สก./สภ. 010 
2.2 ข้าราชการ ส านัก/กอง 0175 

3. การแสดงข้อมูล คลิกเลือก ทุกรายการ (แสดงเงินตกเบิก)  
4. เงื่อนไขข้อมูล คลิกเลือก แล้วคลิกปุ่ม พิมพ์ ทุกรายการ 

 

 

 ภาพที่ 21 รายละเอียดการจ่ายเงินเดือน (หน่วยประมวลผลย่อย)  

 

ภาพที่ 22 หน้าจอรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน 

หมายเหตุ งานเงินเดือนในฐานะหน่วยประมวลผลย่อยจะเรียกรายงานและจัดพิมพ์รายงานไว้ที่
หน่วยงานเพื่อรอการตรวจสอบ และเอกสารใบแจ้งหนี้ต่างๆ (หนี้ทั่วไปและหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ส านักงานเขต
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  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 

 

พ้ืนที่) ใหจ้ัดท าสรุปจ านวนคน/เงินรับสุทธิ/หนี้ใน Microsoft Excel ส าหรับใช้ในการตรวจสอบก่อนการ
ประมวลผลเงินเดือนและค่าจ้างประจ าตรวจสอบความถูกต้อง โดยตรวจสอบรายการเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า/ 
เงินเพ่ิม, เงินหักแต่ละประเภทและเงินรับสุทธิ ที่เรียกรายงานมาจากระบบจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจ า
ให้ตรงกับข้อมูลใน  Microsoft Excel หากพบข้อผิดพลาด เช่น เงินเดือน/ค่าจ้าง เงินเพ่ิม-เงินหักแต่ละ
ประเภทไม่ถูกต้อง เงินสุทธิติดลบหรือเท่ากับศูนย์ ให้แก้ไขดังนี้ 

5.1.1 แก้ไขข้อมูลรายการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ า สามารถแก้ไขได้ที่เมนูการ
ประมวลผลรายเดือน--->การประมวลผลเงินเดือน--->รายการจ่ายเงินเดือน 

 

ภาพที่ 23 หน้าจอรายการจ่ายเงินเดือน 

ให้แก้ไขข้อมูลรายการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ ารายตัว ดังนี้ 
1. ระบุเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
2. คลิกปุ่ม ค้นหา 
3. แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ 
4. คลิกปุ่ม แก้ไข 
5. คลิกปุก ตกลง 
ก่อนประมวลผลเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ต้องตรวจสอบข้อผิดพลาด ซึ่งตรวจสอบทั้งหมด 4 ข้อ 

สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ที่ รายงาน - รายงานตรวจสอบการค านวณ--->รายงานรายละเอียดสรุปการ
จ่ายเงินเดือน--->ตรวจสอบข้อผิดพลาดของรายการจ่ายเงินเดือน 



19 
 

  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 

 

 

ภาพที่ 24 หน้าจอตรวจสอบข้อผิดพลาดของรายการจ่ายเงินเดือน 

 1. ระบุ กระทรวง 20 กรม 004 

 2. คลิกเลือก ส่วนภูมิภาค 

2.1 ข้าราชการ สก./สภ.010 

2.2 ข้าราชการ ส านัก/กอง.0175 

3. การแสดงข้อมูล คลิกเลือก ทั้ง 4 ข้อ 

4. แล้วคลิกปุ่ม พิมพ์ 

 



20 
 

  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 

 

ภาพที่ 25 หน้าจอตรวจสอบข้อผิดพลาดของรายการจ่ายเงินเดือน 

 

 กรณีพบข้อผิดพลาดรายการใดรายการหนึ่งใน 4 รายการข้างต้น ให้ด าเนินการแก้ไขข้อมูลรายการจ่าย
เงินเดือนข้อราชการและลูกจังประจ ารายตัว แล้วให้ด าเนินการตรวจสอบช้ าอีกครั้ง จนกว่าจะไม่พบข้อผิดพลาด 
แล้วจึงด าเนินการประมวลผลเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

ล าดับที่ 6 ประมวลผลเงินเดือนหน่วยประมวลผลย่อยและส่งมอบข้อมูลให้หน่วยงานระดับกรม 

 6.1 ประมวลผลเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า หน่วยประมวลผลย่อย สามารถประมวลผลเงินเดือนหน่วย 

ประมวลผลย่อยได้ที่เมนู การประมวลผลรายเดือน--->การประมวลผลเงินเดือน/ค่าจ้างประจ าประมวลผล
เงินเดือน/ค่าจ้างประจ า หน่วยประมวลผลย่อย--->ประมวลผลสรุปการใช้จ่ายเงินจ าแนกตามแผนงาน-รหัส
บัญชีหน่วยประมวลผลย่อย 

 

ภาพที่ 26 ประมวลผลสรุปการใช้จ่ายเงินจ าแนกตามแผนงาน-รหัสบัญชีหน่วยประมวลผลย่อย 
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  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 

 

 

ภาพที่ 27 หน้าจอประมวลผลสรุปการใช้จ่ายเงินจ าแนกตามแผนงาน-รหัสบัญชีหน่วยประมวลผลย่อย 

 1. ระบุ กระทรวง 20 กรม 004 

2. คลิกเลือก สว่นภูมิภาค 

2.1 ข้าราชการ สก./สภ.010 

2.2 ข้าราชการ สก./กอง 0175 

3. คลิกเลือก ตกลง 
4. ระบบจะแจ้งให้ยืนยันว่าต้องการประมวลผลสรุปการใช้จ่ายเงินจ าแนกตามแผนงาน-รหัสบัญชี 

หน่วยประมวลผลย่อยหรือไม่ ให้คลิกปุ่ม ok 

 6.2 การส่งมอบข้อมูล ต้องส่งมอบข้อมูลให้หน่วยงานระดับกรม ตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่
กรมบัญชีกลางก าหนด สามารถส่งมอบข้อมูลได้ที่ การประมวลผลรายประมวลผลเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า - 
ประมวลผลเงินเดือน/ค่าจ้างประจ าเดือน  หน่วยประมวลผลย่อย--->ส่งมอบข้อมูลการจ่ายเงินเดือนให้
หน่วยงานต้นสังกัด 
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  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 

 

 

ภาพที่ 28 ส่งมอบข้อมูลการจ่ายเงินเดือนให้หน่วยงานต้นสังกัด 

 

 

ภาพที่ 29 หน้าจอส่งมอบข้อมูลการจ่ายเงินเดือนให้หน่วยงานต้นสังกัด 

 1. ส่วนภูมิภาค ระบุ กระทรวง 20 กรม 004 

1.1 ข้าราชการ สก./สภ.010 

1.2 ข้าราชการ ส านัก./กอง 0175 

2. คลิกปุ่ม ค้นหา 
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  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 

 

3. ตรวจสอบยอดรายรับ/รวมเงินรับสุทธิ/จ านวนคนทั้งหมด ให้ถูกต้อง 
4. คลิกปม น าส่งข้อมูล 

5. คลิกปุ่ม ตกลง 
 หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่ส่งมอบข้อมูลให้หน่วยงานระดับกรมเรียบร้อยแล้ว มี 2 กรณีดังนี้ 
 6.3 หน่วยงานระดับกรมยังไม่กดรับข้อมูล ให้หน่วยประมวลผลย่อยด าเนินการยกเลิกน าส่งข้อมูลแล้ว
ท าการแก้ไขได้ 
  6.3.1 ยกเลิกน าส่งข้อมูล สามารถยกเลิกน าส่งข้อมูลได้ที่ การประมวลผลรายเดือน 
ประมวลผลเงินเดือน/ค่าจ้าง--->ประมวลผลเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า หน่วยประมวลผลย่อย--->ส่งมอบข้อมูล
การจ่ายเงินเดือนให้หน่วยงานระดับสังกัด 

 

ภาพที่ 30 หน้าจอส่งมอบข้อมูลการจ่ายเงินเดือนให้หน่วยงานต้นสังกัด 
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  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 

 

 

ภาพที่ 31 หน้าจอการส่งมอบข้อมูลการจ่ายเงินเดือนให้หน่วยงานต้นสังกัด 

1. ส่วนภูมิภาค ระบุ กระทรวง 20 กรม 004 

1.1 ข้าราชการ สก./สภ. 005 

1.2 ข้าราชการ สก./กอง 0175 

3. คลิกปุ่ม ค้นหา 

4. คลิกปุ่ม ยกเลิกน าสง่ข้อมลู 

5. คลิกปุ่ม ตกลง 

6.3.2 แก้ไขข้อมูลได้ทราบการจ่ายเงินเดือน 

6.3.3 ประมวลผลสรุปการใช้จ่ายเงินจ าแนกตามแผนงาน-รหัสบัญชีใหม่อีกครั้ง 
6.4 หน่วยงานระดับกรมกดรับข้อมูลแล้ว ให้แจ้งยกเลิกการรับข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ าก่อน แล้วหน่วยงานประมวลผลย่อยจึงท าการยกเลิกน าส่งข้อมูล 

ล าดับที่ 7 รวบรวมรายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายส าหรับระบบจ่ายตรงและเงินเดือนค่าจ้างประจ า เพ่ือ
ประกอบการตรวจข้อมูลการจ่ายเงินเดือนที่หน่วยประมวลผลย่อย ส่งมอบให้หน่วยงานระดับกรม 

ปัญหาที่พบ สรุปรายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ าที่หน่วยประมวลผลย่อยส่งให้
หน่วยงานระดับกรมไม่ตรงกับข้อมูลที่ส่งมอบในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

วิธีการแก้ไข ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งในสรุปรายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ ากับในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ให้ตรงกันก่อนน าส่ง 
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  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 

 

ล าดับที่ 8 หนว่ยงานระดับกรมรับข้อมูลจากหน่วยประมวลผลย่อย : หน่วยงานระดับกรมตรวจสอบข้อมูลการ
จ่ายเงินเดือนของแต่ละหน่วยประมวลผลย่อยให้ถูกต้องตรงกับรายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายส าหรับระบบ
จ่ายตรงและเงินเดือนค่าจ้างประจ า (รายละเอียดที่ส่งมาให้ตามล าดับที่ 7) หากถูกต้องครบถ้วนแล้ว สามารถ
กดรับข้อมูลได้ที่เมนู การประมวลผลรายเดือนการประมวลผลเงินเดือน/ค่าจ้าง--->รับข้อมูลการจ่ายเงินเดือน/
ค่าจ้างหน่วยประมวลผลย่อย 

 1. ระบุ กระทรวง 20 กรม 004 

2. คลิกปุ่ม ค้นหาหน้าหน่วยงานที่ต้องการยกเลิกการรับข้อมูล  
3. คลิกปุ่ม 

4. คลิกปุ่ม ยกเลิกการรับข้อมูล 

5. คลิกปุ่ม ตกเลิก 

ล าดับที่ 9 จัดพิมพ์รายงานสรุปการเบิกจ่าย : จัดพิมพ์รายงานและรายละเอียดขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ า  ประจ าเดือน ดังนี้ 

- รายงานสรุปรายละเอียด (หน่วยประมวลผลย่อย) 
- สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน (หน่วยประมวลผลย่อย) 
- สรุปการใช้จ่ายตามแผนงาน/รหัสบัญชี (หน่วยประมวลผลย่อย) 
- รายงานรายละเอียดการแจ้งรายการขอเบิกเงินเดือนและเงินอื่น ๆ 

- หนังสือบันทึกข้อความ 

 

 

ภาพที่ 32 หน้าจอรายงานสรุปการเบิกจ่าย 
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  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 

 

ล าดับที่ 10 จัดพิมพ์ใบรับรองเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า :หน่วยประมวลผลย่อย จัดพิมพ์ใบรับรองเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ าจากระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ าของหน่วยงาน
ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จะน าข้อมูลใบรับรองการจ่ายเงินเดือนขึ้นใน
เว็บไซต์ http://sec35.ksom.net/money/index.php  ทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน ให้ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าสามารถพิมพ์เองได้โดยใส่รหัสบุคคล   
 การน าออกใบรับรองเงินเดือนและค่าจ้างประจ าจากระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าให้
หน่วยงาน สามารถจัดพิมพ์ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า ได้ที่เมนู รายงาน--->รายงานหนังสือ
รับรอง--->ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง 

 
ภาพที่ 33 ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง 

 

http://sec35.ksom.net/money/index.php%20%20ทุก
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  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 

 

ภาพที่ 34 ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง 

 1. ระบุ กระทรวง 20 กรม 004 

2. คลิกเลือก ส่วนภูมิภาค 

2.1 ข้าราชการ สก./สภ. 010 

2.2 ข้าราชการ ส านัก/กอง 0175  แล้วกดค้นหาลายมือชื่อผู้มีหน้าที่จ่ายเงินที่ต้องการ  
3. คลิกปุ่ม พิมพ์ลายมือชื่อผู้มีหน้าทีจ่่ายเงิน 

4. คลิกเลือกการแสดงข้อมูล ตามต้องการ *ใบรับรองแบบแนวนอน * ใบรับรองแบบแนวตั้ง 
5. คลิกปุ่ม พิมพ์ 

 

ภาพที่ 35 ตัวอย่างใบรับรองการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า (แนวนอน) 

ล าดับที่ 11 สรุปรายละเอียดหนี้บุคคลที่สามและจ่ายช าระหนี้ 
 1. จัดท าสรุปรายละเอียดหนี้บุคคลที่สาม  

2. จัดท าสรุปรายละเอียดหนี้บุคคลที่สาม เฉพาะหนี้ทั่วไปของหน่วยงานจัดส่งเอกสาร ให้แก่เจ้าหนี้, 
สถาบันการเงิน ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารออมสิน เป็นต้น 

3. จัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายหนี้บุคคลที่สามและจัดพิมพ์เช็ค 

4. จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้ พร้อมโอนเงินหนี้สินอ่ืนๆ ผ่านธนาคารกรุงไทย ระบบ KTB Corporate Online 

5. จัดท าเช็คจ่ายเจ้าหนี้หลังจากได้รับเงินโอนจาก หน่วยงาน ระดับกรม 

ล าดับที่ 12 บันทึก/ปรับปรุงรายการบัญชี : 
12.1 ปรับปรุงรหัสผลผลิต/กิจกรรมในระบบ GFMIS  กลุ่มการเงินเรียกรายงานขอเบิกเงินคงคลังที่

กรมบัญชีกลางวางเบิกจากระบบ GFMIS เพ่ือจัดท าสรุปรายการที่ต้องปรับปรุงในระบบ GFMIS ให้ถูกต้อง
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  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 

 

ตามท่ีได้รับแจ้งจากกลุ่มงบประมาณ แล้วจัดส่งให้กลุ่มบัญชีด าเนินการปรับปรุงรายการบัญชีในระบบ GFMIS  

ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนของทุกเดือน 

12.2 บันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน 

12.2.1 การเรียกคืนในระบบจ่ายตรง เกิดจากการที่ข้าราชการและลูกจ้างประจ าได้รับเงินเกิน 

สิทธิ เช่น ลดขั้นเงินเดือน ลดค่าครองชีพ เรียกคืนเงินตอบแทนพิเศษ (เงินเดือนเต็มข้ัน) กรณีเลื่อนระดับ 

ปรับเงินเดือนสูงขึ้น เป็นตัน 

12.2.2 การเรียกคืนเป็นเงินสด/เช็ค เกิดจากการที่ข้าราชการและลูกจ้างประจ าได้รับเงินเกิน 

สิทธิ กรณี เสียชีวิตหรือลาออก แต่มีการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ าไปแล้ว จะต้องมาบันทึกรายการ 

เบิกเกินส่งคืนในระบบ GFMIS และในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างด้วย 

หมายเหตุ การเรียกคืนตามข้อ 12.2.1 และ 12.2.2 หากเกิดขึ้นข้ามปีงบประมาณให้น าส่งเป็นรายได้
แผ่นดิน  สามารถบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง ได้ที่เมนู การประมวลผล
รายเดือน  เบิกเกินส่งคืน - รายการเบิกเกินส่งคืนเงินเดือน (บันทึกกรณีเรียกคืนเป็นเงินสด) 

 
ภาพที่ 34 รายการเบิกเกินส่งคืนเงินเดือน (บันทึกกรณีเรียกคืนเป็นเงินสด) 
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  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 

 

 

ภาพที่ 35 หน้าจอรายการเบิกเกินส่งคืนเงินเดือน (บันทึกกรณีเรียกคืนเป็นเงินสด) 
1. คลิกปุ่ม  เพ่ิม 

2. เลือกปีพ.ศ./เดือน ที่น าส่ง 
3. เลือกปีพ.ศ./เดือน ที่เบิกจ่าย 

4. ระบุเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

5. คลิกปุ่ม ค้นหา 

 6. ระบุเงินที่เรียกคืน 

 7. คลิกปุม่ ตกลง 
 12.3 จัดท าเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน (เงินเบิกล่วงล้า) ในระบบ GFMIS (ถ้ามี) กรณีให้โอน/รับโอน
ข้าราชการและมีการเบิกเงินล่วงล้ า ซึ่งจะต้องมีการส่งคืนเงินเดือนและเงินเพ่ิมระหว่างกัน ให้แก่หน่วยงานที่ให้
โอน/รับโอน โดยหน่วยงานที่ให้โอนต้องแนบเอกสารการบัญชี - GFMIS-SAPR/3 ที่กรมบัญชีกลางวางเบิก
เงินเดือนเรียบร้อยแล้ว ทุกครั้งที่มีการให้โอน 

***กรณีที่ส านักงานเขตพ้ืนที่รับโอน (สพฐ.เป็นผู้ด าเนินการเบิกหักผลักส่งภาพรวมกรม) จัดท าเอกสารที่จะให้
ท าการเบิกหักผลักส่ง ไม่รับตัวเงิน (7-1,J7-2) 

ล าดับที่ 13 การจัดท าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ : เพ่ือออกใบภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แก่ข้าราชการ
และลูกจ้างประจ า และออกใบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ  ส่งสรรพากร ต่อไป โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. น าเข้าเงินรางวัล (ถ้ามี) 
 2. เบิกเกินส่งคืนในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง 

3. ปรับปรุงรายได้สะสม และภาษีสะสม,ปรับปรุง กบข/กสจ..สะสม สมทบ ชดเชย 
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  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 

 

4. พิมพ์รายงานตรวจสอบรายได้ ภาษี และกบข./กสจ. 
 

 ขั้นตอนที่ 1 น าเข้าเงินรางวัล (ถ้ามี) หน่วยประมวลผลย่อยต้องน าข้อมูลเงินรางวัลที่ท าการวางเบิก
ผ่านระบบ GFMIS แล้ว น าเขา้ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างเพ่ือรวมรายได้ ภายในวันที่ 15 มกราคม 
ของปีถัดไปโดยจัดเตรียมข้อมูลลงใน Microsoft Excel ตามรูปแบบที่ก าหนด พร้อมทั้งแปลงไฟล์  โดยใช้ชื่อ
ไฟล์ *20004.TXT" บันทึกเป็น CSV (Comma delimited) สามารถน าเข้าเงินรางวัลได้ที่เมนูการน าข้อมูลเข้า 
ข้อมูลเงินรางวัล (ถ้ามี) 
 1. ระบุ กระทรวง 20 กรม 004 

2. คลิกเลือก ส่วนภูมิภาค 

2.1 ข้าราชการ สก./สภ. 010 

2.2 ข้าราชการ ส านัก/กอง 0175 

3. ประเภทการน าข้อมูลเข้า *หลังการเบิกจ่าย เงินเดือน (น าเข้าหลังค านวณเงินเดือน ไม่ค านวณภาษี) 
Browse เลือก file ที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่มระบบจะแจ้งให้ยืนยันว่าต้องการน าข้อมูลเงินรางวัลหรือไม่ ให้คลิก
ปุม่ ok 

ขั้นตอนที่ 2 บันทึกเบิกเกินส่งคืนในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า กรณีท่ีมีการเรียกคืน
เป็นเงินสด/เช็ค ซึ่งเบิกเกินส่งคืนในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว หน่วยประมวลผลย่อยจะต้องน าเงินที่เรียกคืน
มาบันทึกในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าภายในวันที่ 15 มกราคม ของปีถัดไป วิธีการส่งคืนใน
ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ตามล าดับที่ 13.2.2 

 ขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงรายได้สะสม, ภาษีสะสม, กบข. สะสม สมทบ ชดเชย, กสจ. สะสม สมทบ เมื่อ
หน่วยประมวลผลย่อยจัดท าเบิกเกินส่งคืนในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าเรียบร้อยแล้ว หน่วยงาน
ระดับกรมจะท าการปรับปรุงรายได้สะสม, ภาษีสะสม, กบข. สะสม สมทบ ชดเชย, กสจ.สะสม สมทบ สามารถ
ท าได้ที่เมนูปรับปรุงรายได้--> ปรับปรุงรายได้สะสม ภาษีสะสม สิ้นปี/ปรับปรุง เงินสะสม สมทบ ชดเชย สิ้นปี 
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  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 

 

 

ภาพที่ 36 หน้าจอปรับปรุงรายได้สะสม ภาษีสะสม สิ้นปี/ปรับปรุง เงินสะสม สมทบ ชดเชย สิ้นปี 

 ขั้นตอนที่ 4 พิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ า หน่วยงาน
ระดับกรมจัดส่งไฟล์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิให้หน่วยประมวลผลย่อยและหน่วยงานส่วนกลาง 
ทาง e-mail สามารถพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ ได้ที่เมนู รายงาน--> รายงานหนังสือ 

รับรอง หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

 

ภาพที่ 37 หน้าจอรายงานหนังสือรับรอง หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
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  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 

 

 

ภาพที่ 37 หน้าจอรายงานหนังสือรับรอง หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

 

 1. ระบุ กระทรวง 20 กรม 004 

2. คลิกเลือก ส่วนภูมิภาค 

2.1 ข้าราชการ สก./สภ. 010 

2.2 ข้าราชการ ส านัก/กอง 0175 

3. คลิกเลือก พิมพ์ลายมือชื่อ 

4. คลิกปุ่ม ค้นหา แล้วเลือกลายมือชื่อที่ต้องการ  
5. คลิกปุ่ม  การแสดงข้อมูล  เลือก หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

6. คลิกปุ่ม  พิมพ์ 
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  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 

 

 



 

 

  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 1 

ประเภทค าสั่งและบันทึกข้อความท่ีมีผลเกี่ยวกับการเลื่อนระดับและปรับเงินเดือน 

ค าสั่ง วันที่เริ่มค านวณเงินเดือน/ค่าจ้างและเงินเพิ่ม 

ค าสั่งบรรจุ ให้ได้รับตั้งแต่วันที่ระบุในค าสั่งหรือวันที่เริ่ม 
ปฏิบัติงาน และจัดท าใบแจ้งสมาชิก กบข.บรรจุใหม่ 
ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมายนั้นๆ 
เป็นผู้ลงนามรับรอง  

ค าสั่งเลื่อนระดับและปรับเงินเดือน ให้ได้รับตั้งแต่วันที่ระบุในค าสั่งให้เลื่อนระดับและ  
ปรับเงินเดือน 
- กรณีเงินเดือนเต็มขั้นและเบิกเงินตอบแทน 

พิเศษให้เรียกคืนเงินตอบแทนพิเศษคืน 
ตั้งแต่วันที่ได้เลื่อนระดับสูงขึ้น 

ค าสั่งให้โอน ข้าราชการขอโอนไปหน่วยงานสังกัดใหม่ ให้งดเบิก 
ตั้งแต่วันที่ระบุในค าสั่ง พร้อมออกหนังสือรับรอง 
เงินเดือนครั้งสุดท้าย (แบบ 5110) และหมายเหตุ 
เบิกเกินส่งคืน (ถ้ามี) โดยแนบเอกสารดังนี้ 
1. ค าสั่งให้โอน/รับโอน 
2. รายการบัตรตรวจจ่ายเงินเดือน (แนบ 3221) 
3. ใบรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง/เอกสารการ 
บัญชี (ZAP R/3) 

ค าสั่งรับโอน ข้าราชการหน่วยงานอื่นขอโอนมาสังกัด สพฐ. ให้เริ่ม  
เบิกตั้งแต่วันที่ระบุในค าสั่ง พร้อมค านวณเงินเดือน 
และเงินเพ่ิมที่เบิกล้ า น าส่งโดยวิธี 
1. ท าเช็คสั่งจ่ายตามท่ีหน่วยงานให้โอนระบุไว้ใน 
หมายเหตุ 
2. ท ารายการเบิกหักผลักส่ง ไม่รับตัวเงิน ในระบบ 
GFMIS (J7-1,J7-2) 

ค าสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการ -  ขอย้ายและแต่งตั้งข้าราชการภายในกรม  
ต้องออกหนังสือรับรองเงินเดือนครั้งสุดท้าย (แนบ 
5110) ถ้ามีการเบิกล่วงล้ าไม่ต้องเรียกคืนเงิน 
-  ข้าราชการส่วนกลางฯไม่ต้องออกหนังสือรับรอง 
เงินเดือนครั้งสุดท้าย (แนบ5110) 

ค าสั่งลาออก,ให้ออก -  งดเบิกตั้งแต่วันที่ระบุในค าสั่ง ถ้ามีการเบิกเกินให้  
เรียกคืนตามสัดส่วนที่ไม่มีสิทธิได้รับ 
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  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 

 

ภาคผนวกที่ 1  (ต่อ) 

ประเภทค าสั่งและบันทึกข้อความท่ีมีผลเกี่ยวกับการเลื่อนระดับและปรับเงินเดือน 

ค าสั่ง วันที่เริ่มค านวณเงินเดือน/ค่าจ้างและเงินเพิ่ม 

ค าสั่งลาศึกษาต่อ -  ให้ได้รับเงินเดือนเต็มระหว่างลา หากมีเงินส่วนเพิ่ม 
ให้ได้รับไม่เกิน 60 วัน 
( พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจ า 
ต าแหน่งฯ พ.ศ.2539  *เมื่อครบก าหนดลาให้ท า
หนังสือรายงานไปที่กองแผนงานและส าเนาแจ้งการ
กลับมาปฏิบัติงานเพ่ือท าการเบิกเงินเดือนตั้งแต่วันที่
เริ่มมาปฏิบัติงาน 

ค าสั่งรักษาราชการในต าแหน่ง ให้ข้าราชการรักษาการในต าแหน่ง โดยได้รับเงินตอบ
แทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนไม่เกิน 6 เดือน 
หากครบ 6 เดือน ให้เบิกเงินตอบแทนรายเดือนอัตรา 
3,500 บาท (ตามเจตนาของระเบียบ ว.6 ลงวันที่ 5 
มกราคม 2548) 
-  เมื่อมีค าสั่งให้ไปด ารงในต าแหน่งใหม่ (ต่างกรม) 
ต้องออกหนังสือรับรองเงินเดือนครั้งสุดท้าย (แบบ 
5110) และหมายเหตุเบิกเกินส่งคืน (ถ้ามี) โดยแนบ 
เอกสารดังนี้ 

1. ค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการ 
2. รายการบัตรตรวจจ่ายเงินเดือน (แนบ 3221) 
3. ใบรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง /เอกสารการ 

บัญชี (ZAP R/3) 
ประกาศ/ค าสั่งให้พ้นจากราชการเนื่องจาก
เกษียณอายุราชการ 

งดเบิกเงินเดือนวันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณ 

ค าสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง
ประเทศ 

ให้งดเบิกเงินเตือนตั้งแต่วันที่ระบุในค าสั่ง และเรียก 
เงินคืน (ถ้ามี) 

บันทึกอ่ืนๆ ที่มีผลกับเงินเดือนและเงินเพ่ิม -  ลาติดตามคู่สมรส ให้งดเบิกเงินเดือนและค่าเพ่ิม 
ตั้งแต่วันที่แจ้งความประสงค์ หากมีการเบิกเกินให้
เรียกคืนตามสัดส่วนที่ไม่มีสิทธิได้รับ 
-  ลาคลอดบุตร ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกิน 
90 วัน หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรได้
ไม่เกิน150 วันท าการ โดยไม่ได้รับเงินเดือน 
-  เสียชีวิต ให้เบิกเงินถึงวันที่ถึงแก่กรรม  
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  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 

 

ภาคผนวกที ่2 

รูปแบบการรับ – ส่งข้อมูลหนี้รายเดือน (FORMAT ใหม่) LOND.TXT 
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ภาคผนวกที่ 2 (ต่อ) 

รูปแบบการน าเข้าหนี้สินแยกเจ้าหนี้ (หนี้สหกรณ์) DEBT.TXT 

 
  
 

 

 

 

 

 


