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กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

 



ชื่องาน    
การเบิกเงิน 

 
วัตถุประสงค์     

เพ่ือให้การเบิกเงินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นระบบ ตามขั้นตอนที่ระเบียบก าหนด 
 
ขอบเขตของงาน   

การเบิกเงิน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าส่งเงินคลัง พ.ศ.2551 และ
แต่ไม่รวมถึงการรับเงินในระบบ GFMIS ซ่ึงผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของตนเองตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การเบิกเงิน 
 1. เจ้าหน้าที่รับหลักฐานขอเบิกและบันทึกในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก/ตรวจสอบงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 3. เจ้าหน้าที่จัดท างบหน้ารายการขอเบิกและบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน 
 4. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 อนุมัติ 
 5. เจ้าหน้าที่บันทึกรายการวางเบิกในทะเบียนคุมเอกสารการวางเบิก 
 6. เจ้าหน้าที่บันทึกขอเบิกเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 หรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ 
 7. คลังจังหวัดอนุมัติค าขอเบิกเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
หมายเหตุ กรณีการเบิกเงินประเภทใด โดยลักษณะจะต้องจ่ายประจ าเดือนในวันท าการสิ้นเดือน ให้ส่วนราชการ  
ส่งค าขอเบิกเงินภายในวันที่สิบห้าของเดือนนั้น หรือตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Flow Chart 
การเบิกเงิน 

 
จนท.รับหลักฐานและบันทึกในทะเบียนฯ 

              ไม่ถูกต้องส่งคืนผู้ขอเบิก 
 
 

จนท.ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก/ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 

                                          ถูกต้อง 
 

จนท.จัดท างบหน้ารายการขอเบิกและบันทึกขออนุมัติเบิก 
 

 
 

ผอ.สพป. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ 
 

                                                                                                 
 
 
 

                               จนท.บันทึกรายการวางเบิกในทะเบียนคุมฯ บันทึกขอเบิก                  พิมพ์รายงาน     
                                ขอเบิกเงินจาก 
                   ระบบ GFMIS 

 
 

จนท.เสนอ ผอ.สพป. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
กรณีการเบิกเงินประเภท             
ใดซึ่งโดยลักษณะจะต้อง  
จ่ายประจ าเดือนในวันสิ้น 

           วันท าการสิ้นเดือนให้ส่วน 
          ราชการส่งค าขอเบิกเงิน 
          ภายในวันที่สิบห้าของ 
                                                      คลังจังหวัดอนุมัติการเบิก            เดือนนั้นหรือตามท่ี 
          กระทรวงการคลังก าหนด 
 
 
 



แบบพิมพ์ที่ใช้ 
 1. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
 2. งบหน้ารายการขอเบิก 
 3. ทะเบียนคุมเบิกเงินจากระบบ GFMIS 
 4. บันทึกข้อความ 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 
 
 
การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล  
ขั้นตอนการเบิกค่ารักษาพยาบาล ดังนี้  
1. กรอกแบบคาขอ แบบ 7131 ให้ครบถ้วนถูกต้อง  
2. แนบเอกสารใบเสร็จรับเงินและหลักฐานอื่นๆแล้วแต่กรณีให้ครบถ้วน  

2.1 ใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์ หรืออวัยวะเทียม และค่าบริการสาธารณสุข สถานพยาบาลต้องใส่รหัสของ  
อุปกรณ์หรืออวัยวะเทียมหรือค่าบริการสาธารณสุขรายการนั้นๆ ในใบเสร็จรับเงินด้วยเพื่อส่วนราชการ  
สามารถเทียบเคียงรายการ เพ่ือเบิกจ่ายตามอัตราที่ก าหนด  

2.2 กรณียานอกบัญชียาหลักแห่งชาติต้องแนบหนังสือรับรองจากคณะกรรมการแพทย์ทุกครั้ง  
กรณีเบิกให้บิดา  
1. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เบิก  
2. ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา  
3. ส าเนาทะเบียนสมรสบิดา หรือ ส านาหนังสือรับรองบุตร หรือ ส าเนาคาพิพากษาศาลว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วย  
กฎหมาย หรือส าเนาทะเบียนหย่า  
4. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)  
กรณีเบิกให้มารดา  
1. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เบิก  
2. ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาทะเบียนบ้านของมารดา  
3. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)  
กรณีเบิกให้คู่สมรส  
1. ส าเนาทะเบียนสมรส (ระหว่างผู้ขอเบิกและคู่สมรส)  
2. ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส  
3. ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี)  
กรณีบิดาเบิกให้บุตร  
1. ส าเนาสูติบัตร หรือ ส าเนาทะเบียนบ้านของบุตร  
2. ส าเนาทะเบียนสมรส (ระหว่างผู้ขอเบิกและคู่สมรส) หรือส าเนาหนังสือรับรองบุตร หรือส าเนาค าพิพากษา  
ศาลว่า เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายหรือส าเนาทะเบียนหย่า  
3. ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี)  
 
 



กรณีมารดาเบิกให้บุตร  
1. ส าเนาสูติบัตร หรอืส าเนาทะเบียนบ้านของบุตร  
2. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)  

หมายเหตุ  
1. ระบุหมายเลขโทรศัพท์ในแบบคา ขอ 7131 เพ่ือการติดต่อท้ายแบบ  
2. บุตรตั้งแต่แรกเกิด - 20 ปีบริบูรณ์  
3. ใบเสร็จมีอายุ 1 ปี นับวันที่ในใบเสร็จรับเงิน  

กรณีผู้ป่วยเข้าพักในโรงพยาบาล(ไข้ใน) ด าเนินการดังนี้  
1. ผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล กรอกข้อมูลในคาขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล  

(แบบ 7129) เสนอผู้อ านวยการโรงเรียน  
2. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล จัดพิมพ์หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล 

(แบบ 7130)  
3. เอกสารหมายเลข 1และ 2 ให้ด าเนินการส่งเอกสารดังกล่าว ให้โรงพยาบาลที่พักรักษาก่อนที่จะออกจาก

โรงพยาบาล ถ้าชาระเงินสดจะต้องนาเอกสารมาเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลที่ต้นสังกัด เสนอ สพฐ.  
เพ่ือเสนอกรมบัญชีกลาง ขออนุมัติให้เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลต่อไป  
 
การเบิกเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจา  
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับเงินเดือน  
1. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535  
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญ เงินประจาต าแหน่ง  
เงินเพ่ิม และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2550  
สรุปสาระส าคัญ  
“เงินเดือน” หมายความว่า เงินเดือนและเงินอ่ืนที่มีก าหนดจ่ายเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่ายประเภท 
งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน  
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และเพ่ือประโยชน์ของมาตรา 20 ให้
หมายความถึงบุคคลอ่ืนซึ่งได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่ายประเภทงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน
ด้วย  
- การจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด  

- การจ่ายเงินเดือนข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับเงินเดือนไม่เต็มเดือน ให้จ่ายตามส่วนของจ านวนวันที่มีสิทธิ  
ได้รับเงินเดือนในเดือนนั้น  
- การจ่ายเงินเดือนข้าราชการกรณีบรรจุใหม่หรือกลับเข้ารับราชการใหม่ ให้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่เริ่มเข้า  
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
- การจ่ายเงินเดือนกรณีท่ีมีการเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ หรอืเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ระบุใน  
ค าสั่งของผู้มีอ านาจสั่งเลื่อน  
- การจ่ายเงินเดือนข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดารงต าแหน่งใหม่ ให้เป็นไปตามคาสั่งของผู้มีอ านาจ  
แต่งตั้ง ซึ่งต้องระบุด้วยว่าให้ได้รับเงินเดือนในอัตราใด และให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปรับอัตราเงินเดือน
ต าแหน่งใหม่หรือให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่ายสาหรับต าแหน่งใหม่ตั้งแต่เม่ือใด  
 



- การจ่ายเงินเดือนในกรณีโอนข้าราชการ ให้จ่ายทางสังกัดใหม่และงดจ่ายเงินเดือนทางสังกัดเดิมตั้งแต่  
วันที่ระบุในคาสั่งของผู้มีอ านาจสั่งโอน  
ในกรณีที่มีการจ่ายเงินเดือนทางสังกัดเดิมล่วงล้าไป ให้เบิกเงินเดือนทางสังกัดใหม่ส่งใช้สังกัดเดิมโดยวิธีเบิกหัก    
ผลักส่ง แล้วให้เจ้าสังกัดใหม่แจ้งการเบิกหักผลักส่งให้เจ้าสังกัดเดิมทราบ ห้ามมิให้เบิกเป็นตัวเงิน  
- ข้าราชการที่ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือหนีราชการ ห้ามมิให้จ่ายเงินเดือน  
สาหรับวันที่ละทิ้งหน้าที่ราชการหรือหนีราชการดังกล่าว ข้าราชการที่มิได้มาปฏิบัติราชการในกรณีอ่ืน จะมีสิทธิ
ได้รับเงินเดือนหรือไม่ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือตามท่ีอธิบดีกรมบัญชีกลางก าหนด แล้วแต่กรณี  
- การจา่ยเงินเดือนของผู้ซึ่งถูกลงโทษตัดเงินเดือน ถ้าภายหลังผู้นั้นได้รับการแต่งตั้ง โอน หรือปรับ  
เงินเดือน โดยได้รับเงินเดือนต่างจากเดิมและยังไม่พ้นโทษตัดเงินเดือน ให้คงตัดเงินเดือนต่อไปตามจ านวนเดิม หรือ
ถ้าเป็นกรณีตัดเงินเดือนตามส่วนของเงินเดือนก็ให้ตัดตามส่วนของเงินเดือนเดิม  
- ข้าราชการผู้ใดตายในระหว่างรับราชการให้จ่ายเงินเดือนจนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย  

- การจ่ายเงินเดือนสนกรณีต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้  

1) ลาออก ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนวันถึงก าหนดลาออก แต่ถ้าถึงก าหนดลาออกแล้วยังไม่ได้รับทราบ  
ค าสั่งอนุญาตให้ลาออก และข้าราชการผู้นั้นคงรับราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวันรับทราบค าสั่ง หรือควรได้รับทราบ
ค าสั่ง  
2) ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนวันที่ระบุในค าสั่ง แต่ถ้ายังไม่ได้รับทราบ ค าสั่ง และข้าราชการ
ผู้นั้นยังคงรับราชการต่อมาให้จ่ายได้ถึงวันรับทราบค าสั่ง หรือควรได้รับทราบค าสั่ง  
3) ในกรณีตาม (1) และ (2) หากจาเป็นต้องส่งมอบงานในหน้าที่ก็ให้จ่ายต่อไปได้จนถึงวันส่งมอบ งานเสร็จภายใน
เวลาอันไม่ชักช้าตามที่ผู้บังคับบัญชาจะก าหนดตามสภาพของงานแต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ระบุใน
ค าสั่งหรือวันรับทราบค าสั่งหรือควรได้รับทราบค าสั่งแล้วแต่กรณี  
4) พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ให้จ่ายได้ถึงวันสิ้นปี ส าหรับ
กรณีท่ีได้รับการต่อเวลาราชการ ให้จ่ายได้ถึงวันครบการต่อเวลาราชการ  
- การจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจาเดือน ให้จ่ายในวันท าการก่อนวันท าการสุดท้ายของเดือนสามวัน ท าการ 
ส าหรับกรณีท่ีต้องเบิกเงินจากธนาคาร ให้จ่ายในวันท าการก่อนวันท าการสุดท้ายของธนาคารในเดือนนั้นสามวัน      
ท าการ ทั้งนี ้กรมบัญชีกลางจะก าหนดวันจ่ายเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับค่าจ้างประจ า  
1. ระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537  
2. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526  
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2544  
4. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 เรื่อง บัญชีก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจ า  
5. หนังสือกระทรวงการคลัง ที ่กค 0428/ว 57 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 เรื่อง การปรับเปลี่ยนต าแหน่งลูกจ้าง
ประจาเข้าสู่ต าแหน่งตามระบบใหม่  
6. หนังสือกระทรวงการคลัง ที ่กค0428/ว 90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าส่วนราชการ  
 
 
 



สรุปสาระส าคัญ  
1. ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจ าต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้  

1) มีสัญชาติไทย  

2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  

3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  

5) ไม่เป็นผู้ดารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  
6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็น
โรคตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า
ด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น  
8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม  

9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  

10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  

11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  

13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท าความผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น  
14) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ลูกจ้างประจ าของ      
ส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น  
15) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  
“ลูกจ้างประจ า” หมายความว่า ลูกจ้างประจ าที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือปฏิบัติงานที่มี  
ลักษณะประจ าโดยไม่มีก าหนดเวลา ตามอัตราและจ านวนที่ก าหนดไว้  
“ค่าจ้าง” หมายความว่า ค่าจ้างอัตราปกติท่ีก าหนดจ่ายเป็นรายเดือนตามอัตราที่ก าหนดจ่ายให้ลูกจ้างประจ า
ส าหรับการทางานปกติ และให้หมายความรวมถึงเงินเพ่ิมพิเศษสาหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้าง
ในวันทางานปกติ ค่าจ้างนอกเวลา และก าหนดเวลาทางาน ให้เป็นไปดังต่อไปนี้  
ลูกจ้างรายเดือน  
ก. ก าหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครั้งตามเดือนปฏิทินปกติให้เริ่มจ่ายในวันท าการสุดท้ายของเดือน ส่วนราชการใดมี
ความจาเป็นที่จะก าหนดวันเริ่มจ่ายค่าจ้างเป็นวันอ่ืนของเดือนถัดไปก็ให้กระทาได้ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 15  
ข. ก าหนดเวลาท างานปกติให้เป็นไปตามเวลาท างานของทางราชการ ส่วนราชการใดมีเหตุพิเศษจะก าหนดเวลา
ท างานปกติไว้เกินกว่านั้นก็ให้กระท าได้ แต่ต้องไม่เกินสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาหยุดพัก  
ค. การปฏิบัติงานนอกเวลาท างานปกติหรือปฏิบัติงานในวันหยุดประจ าสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษ แล้วแต่กรณี ให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยอนุโลม ถ้ามี
กรณีนอกเหนือไปจากระเบียบดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ลูกจ้างผู้ใดตายใน



ระหว่างรับราชการให้จ่ายค่าจ้างจนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย หรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนวันถึงแก่ความตาย 
และให้จ่ายเงินอีกจ านวนหนึ่งเรียกว่า “เงินช่วยพิเศษ” เป็นจานวน 3 เท่าของค่าจ้างอัตราปกติในเดือนที่ถึงแก่ความ
ตาย ในกรณีลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงให้ถือเสมือนว่าลูกจ้างผู้นั้นมาปฏิบัติงานเต็มเดือนเป็นเกณฑ์ค านวณเงิน
ช่วยพิเศษ  
เงินช่วยพิเศษ ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งลูกจ้างผู้ตายได้แสดงเจตนาระบุไว้โดยทาเป็นหนังสือยื่นต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด
ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด ถ้าลูกจ้างผู้ตายมิได้แสดงเจตนาระบุไว้ตามวรรคหนึ่ง หรือบุคคลซึ่งลูกจ้างผู้ตายได้
แสดงเจตนาระบุไว้ได้ตายก่อนลูกจ้างผู้นั้นหรือก่อนมีการจ่ายเงิน ให้จ่ายแก่บุคคล ตามลาดับ ดังนี้  
1. คู่สมรส  
2. บุตร  
3. บิดามารดา  
เมื่อปรากฏว่าบุคคลในล าดับก่อนตามวรรคสองมีชีวิตอยู่ บุคคลในล าดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ  
ถ้าผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษตามวรรคสองในล าดับเดียวกันมีหลายคน ให้จ่ายให้แก่ผู้ซึ่งบุคคลในล าดับนั้น
มอบหมายเป็นหนังสือ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่จัดการศพ  
การขอรับเงินช่วยพิเศษ ให้กระท าภายในเวลา 12 เดือน นับแต่วันที่ลูกจ้างซึ่งมีสิทธิรับค่าจ้างตาย เว้นแต่ในกรณีท่ี
ลูกจ้างผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือผู้อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ ระยะเวลา 12 
เดือน ให้นับตั้งแต่วันที่การถูกสั่งพักราชการ การออกจากราชการไว้ก่อน หรือการอุทธรณ์คาสั่งลงโทษสิ้นสุดลง 
แล้วแต่กรณี  “ครึ่งปีแรก” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป  
“ครึ่งปีหลัง” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที ่30 กันยายนของปีเดียวกัน  
การเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจ าให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้  
1) ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก เลื่อนวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน  

2) ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง เลื่อนวันที่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดอืน 
และค่าจ้างประจ า (E-Payroll) 

 
ความเป็นมาของการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
 
      ในการเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจ านั้น ระบบเดิมจะด าเนินการเบิกจ่ายได้   จะต้องรอให้กลุ่ม
บริหารงานบุคคล จัดท าค าสั่งให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  และน ามาพิมพ์       ในแบบขอเบิกตาม
แบบฟอร์ม (แบบ 4109)  โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel   และ      รวมจ านวนเงินทีจะเบิกจ่าย และ
อาจใช้เครื่องคิดเลข ในการรวมจ านวนเงิน เพ่ือท าคู่ขนาน  ท าให้แบบขอเบิกเงินมีรูปแบบ ที่ไม่สวยงาม  และต้องใช้
เวลาในการจัดท า ท าให้เกิดความล่าช้า และข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง   และรวมถึงการท างานของ กลุ่มบริหารงาน
บุคคลในระบบเดิม  ท างานเฉพาะกลุ่มบริหารงานบุคคล  เมื่อท าค าสั่งเรียบร้อยแล้ว   ก็น ามาให้กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์  เบิกจ่าย   ซึ่งค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า นั้น  ยังมีข้อผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ  เช่น           
ป้อนข้อมูลเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างประจ าผิดราย   หรืออาศัยเบิกไม่ถูกต้อง  หรือค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง
ประจ า เสร็จล่าช้า  ท าให้การเบิกจ่ายเงินเดือน และค่าจ้างประจ า ผ่านระบบ GFMIS เสร็จล่าช้าตามไปด้วย 

ซึ่งข้ันตอนการด าเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ระบบเดิมจะถือปฏิบัติดังนี้ 
1.  การเบิกเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า  เดือนตุลาคม และเดือนเมษายนของทุกปี จะถือ 
ตามค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของกลุ่มบริหารงานบุคคลมาประกอบการเบิกจ่ายโดยการจัดท าแบบ 4109 

2. การเบิกเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า  ประจ าเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม และเดือน 
พฤษภาคม – กันยายน ของทุกปี ถ้ามีการเพ่ิม-ลด กรณี ที่มีการโอน ย้าย ลาออก ปลดออก  ไล่ออก ตาย และปรับ
วุฒิ  จัดท า แบบ 4110  พร้อมแนบค าสั่งประกอบ 

3. กรณีบรรจุ แต่งตั้งใหม่ ปรับวุฒิ ตกเบิก ให้จัดท าแบบ 4109 หรือ แบบ 4111   
(ตกเบิก) 

4. การค านวณการหักภาษี ณ  ที่จ่าย ใช้การค านวณโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปของ 
กรมสรรพากร 

5. ด าเนินการจัดท ารายงานของเบิกเงิน (วางฎีกา) ในระบบ GFMIS ตามปฏิทินที่ 
กรมบัญชีกลางก าหนด (โดยปกติจะไม่เกินวันที่ 15 ของทุกเดือน) 

6. ด าเนินการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า ก่อนวันสิ้นเดือน 3 วันท าการ ให้กับ 
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
                ปัจจุบันรัฐบาล และกระทรวงการคลัง มีนโยบายที่จะผลักดันการใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทน
การใช้เงินสด เพื่อลดการใช้ธนบัตรและช่วยอ านวยความสะดวกให้กับทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และ
ภาครัฐ ด้วยการใช้ระบบ e-Payment เพ่ือเป็นกลไกส าคัญของการท าธุรกรรมทางการเงินในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจให้สะดวกรวดเร็ว และเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันกับภาคธุรกิจของไทยและนานาชาติ  ทั้งนี้   ที่ผ่านมา
กรมบัญชีกลางได้จ่ายเงินฝ่ายระบบอิเล็กทรอนิกส์ในหลายประเภท เช่น การใช้ระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทน บ าเหน็จบ านาญและเงินอ่ืน
ตรงไปเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และผู้รับบ านาญ เป็นต้น แต่เนื่องจากปัจจุบันยังมีบาง
หน่วยงานที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจ า ซึ่งเป็นส่วนราชการที่มีอัตราข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า เป็นจ านวนมากได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานคณะกรรมการการ



อาชีวศึกษา กรมบัญชีกลางเป็นส่วนราชการที่มีบทบาทในฐานะเป็นหน่วยกลาง ท าหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแล
การใช้จ่ายเงินของแผ่นดินและของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปอย่างถูกต้องมีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ จึงตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องผลักดันให้ส่วนราชการที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการจ่ายตรง เข้าร่วม
โครงการดังกล่าวโดยเร็ว ประกอบกับกระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบบ าเหน็จบ านาญ และปรับเปลี่ยนขั้นตอนการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการขอรับบ าเหน็จบ านาญเป็นอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้การขอรับบ าเหน็จบ านาญเป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งผู้มีสิทธิสามารถติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาโดยให้ผู้มี
สิทธิยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายของกรมบัญชีกลาง ซึ่งโครงการทั้งสองดังกล่าวสามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ (ภาษี) เข้ารัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย กรมบัญชีกลาง จึงได้ก าหนดจัด
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน
บุคคล และด้านการเงิน ขึ้น  
     ในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ได้เข้าร่วม 
อบรมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ซึ่งจัดโดยกรมบัญชีกลาง และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และด้านบริหารงานบุคคล  โดยเริ่มระบบคู่ขนาน เดือน
พฤศจิกายน-เดือนธันวาคม 2559 และเข้าระบบจ่ายตรงในเดือนมกราคม 2560  ที่ผ่านมานั้น   
     ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า คือ การเบิกจ่ายเงินงบบุคลากร ได้แก่ เงินเดือน  ค่าจ้างประจ า เงิน
วิทยฐานะ เงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เช่น ค่าตอบแทนเท่าเงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทนระดับ 8 หรือ 8 ว 
ค่าตอบแทนพิเศษกรณีเต็มข้ัน รวมถึงเงิน พ.ส.ร. เงิน พ.ต.ก. เป็นต้น   ส่วนรายการหักนั้น ได้แก่ ภาษี เงินกบข. 
เงินกสจ. และหนี้บุคคลที่ 3  โดย  ส่วนราชการ ผู้เบิกจะเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน ที่ก าหนดไว้โดย
กรมบัญชีกลาง และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ซึ่งปัจจุบัน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ให้
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานด้านการเงินเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  ปฏิบัติงานผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตของกรมบัญชีกลาง  โดยใช้ Token key เป็นตัวชี้สถานะว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา/โรงเรียนหน่วยเบิกจ่าย ใด   เป็นผู้ที่เข้าไปปฏิบัติงานในระบบเงินเดือน
จ่ายตรง   โดยปฏิบัติงานตามเอกสารประกอบการอบรม ที่ได้รับแจกในการเข้าอบรมที่กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง  หากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ด าเนินการน าเอกสารประกอบการ
อบรมนั้น มาจัดท าเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า โดยสรุปเป็นขั้นตอน 
จะเป็นการอ านวยความสะดวก แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  และจะช่วยให้การ
ปฏิบัติงานผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  เป็นไปอย่างถูกต้อง ถูกระเบียบ กฎหมาย และท าให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดการใช้ทรัพยากร ของส่วน
ราชการด้วย  
 
ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และ        เงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน  พ.ศ. 2535  (เล่ม 109 ตอนที่ 32   ราชกิจจานุเบกษา 1  เมษายน  2535)  ได้ระบุไว้ในระเบียบ 
ดังนี้ 
 1. “เงินเดือน” หมายความว่า เงินเดือนและเงินอ่ืนที่มีก าหนดจ่ายเป็นรายเดือนจาก 
เงินงบประมาณรายจ่ายประเภทงบบุคลากรหรืองบอ่ืนที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน 



 2. “เงินปี” หมายความว่า เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ และให้หมายความรวมถึง เงิน 
เบี้ยหวัดของพนักงานฝ่ายใน 
 3. “บ าเหน็จบ านาญ” หมายความว่า บ าเหน็จบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
และหมายความรวมถึงเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม 
 4. “เงินประจ าต าแหน่ง” หมายความว่า เงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน
ประจ าต าแหน่ง และให้หมายความรวมถึง เงินประจ าต าแหน่งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ประธานองคมนตรีหรือ
องคมนตรี เงินประจ าต าแหน่งของผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ และเงินวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
     5. “เงินเพ่ิม” หมายความว่า เงินเพ่ิมส าหรับข้าราชการตามที่กฎหมายก าหนด 
     6. “เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน” หมายความว่า เงินอ่ืนที่ก าหนดจ่ายในลักษณะเดียวกัน 
กับเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญ เงินประจ าต าแหน่ง และเงินเพ่ิม 
     7. “การเบิกเงิน” หมายความว่า การเบิกเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญ เงินประจ า- 
ต าแหน่ง เงินเพ่ิมและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
 8. “การจ่ายเงิน” หมายความว่า การจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญ เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพ่ิม
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
 9. “การเบิกจ่ายเงิน” หมายความว่า การเบิกเงินและการจ่ายเงิน 
 10. “วันจ่ายเงิน” หมายความว่า วันจ่ายเงินเดือนหรือวันจ่ายบ านาญตามพระราชกฤษฎีกาการจ่าย 
เงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
 11. “ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส านักงานหรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐซึ่งเป็น
เจ้าของงบประมาณ 
 12. “ส่วนราชการผู้เบิก” หมายความว่า ส่วนราชการซึ่งเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง ส านักงานคลัง
จังหวัด หรือส านักงานคลังจังหวัด ณ อ าเภอ 
 13. “ส านักเบิกเงินเดือน” หมายความว่า กรมบัญชีกลาง ส านักงานคลังจังหวัด หรือส านักงานคลัง
จังหวัด ณ อ าเภอ 
 14. “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และให้หมายความรวมถึง
บุคคลอื่นซึ่งได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่ายประเภทงบบุคลากรหรืองบอ่ืนที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน 
 15. “ผู้เบิก” หมายความว่า ผู้เบิกตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
 การเบิกเงิน 
 -  การเบิกเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญ เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพ่ิม และเงินอ่ืน 
ในลักษณะเดียวกัน   ให้เบิกได้ตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Government Fiscal Management Information System) เรียกโดยย่อว่า “ระบบ GFMIS” 
 -  การเบิกเงินเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญ เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพ่ิม และเงินอ่ืน 
ในลักษณะเดียวกัน   ซึ่งเป็นเงินค้างเบิกข้ามปี ให้ปฏิบัติตามวิธีการเบิกเงินค่าใช้จ่าย ค้างเบิกข้ามปี โดยไม่ต้องมี
หนังสือรับรองเงินเหลือจ่าย กรณีท่ีต้องเบิกเงินตามวรรคหนึ่งตามค าสั่งที่มีผลย้อนหลังไปในปีงบประมาณท่ีล่วง
มาแล้ว ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่มีค าสั่ง โดยไม่ถือเป็นเงินค้างเบิกข้ามปี 
 -  ข้าราชการการเมืองที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่เงินเดือนสูงขึ้นในระหว่างเดือน 
ให้เบิกเงนิเดือนเพ่ิมได้ โดยเบิกเงินเดือนต าแหน่งใหม่หักส่งใช้เงินเดือนต าแหน่งเดิม 
 -  ให้ส่วนราชการผู้เบิกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามอัตราและวิธีการที่ก าหนดไว้ 



ในประมวลรัษฎากรส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน ให้ส่วนราชการตรวจสอบรายได้พึงประเมินรวมทั้งปี (รายได้ตามปี
ภาษ)ี และการหักภาษีเงินได้  ณ ที่จ่าย ของผู้รับเงิน เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วให้ออกใบรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่
จ่าย ส่งให้ผู้รับเงิน  ในสังกัดและออกรายงาน ภงด. 1 ก (พิเศษ) ส่งให้กรมสรรพากร 
 -  เงินที่ขอเบิกซ่ึงได้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายแล้ว หากมีกรณีจะต้องน าส่งคืนคลัง 
เมื่อจะเบิกเงินรายนี้ใหม่ไม่ต้องหักภาษีเงินได้อีก ทั้งนี ้ไม่ว่าการเบิกและการน าเงินคืนคลังจะกระท าภายใน
ปีงบประมาณเดียวกันหรือไม่ก็ตาม 
กรณีท่ีส่วนราชการได้เบิกเงินงบประมาณให้แก่ผู้รับเงินเกินสิทธิที่ได้รับ และได้หักเงินบางส่วน 
เป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไว้แล้ว ให้ส่วนราชการเบิกคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส่วนที่เกินส่งใช้ 
เงินงบประมาณด้วย 
 -  การเบิกเงินประจ าต าแหน่ง เงินเพ่ิม และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันประจ าเดือนใด 
ให้เบิกพร้อมกับการเบิกเงินเดือน 
 -  กรณีข้าราชการโอนหรือย้าย และเปลี่ยนส านักเบิกเงินเดือน หรอืการตัดโอน 
อัตราเงินเดือนที่ว่างไปตั้งจ่ายทางส านักเบิกเงินเดือนใหม่ ให้ส่วนราชการผู้เบิกเดิมจัดท าหนังสือรับรองการจ่ายเงิน
ครั้งสุดท้ายหรือหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน แล้วแต่กรณี จ านวนสองฉบับ ส่งให้ส่วนราชการผู้เบิกใหม่
จ านวนหนึ่งฉบับ เก็บไว้ที่ส่วนราชการผู้เบิกเดิมจ านวนหนึ่งฉบับ และให้ งดเบิกเงินส าหรับข้าราชการผู้นั้น 
     ส าหรับการเบิกเงินตามโครงการจ่ายตรง ให้ส่วนราชการผู้เบิกเดิมจัดท าหนังสือรับรอง  
การจ่ายเงินครั้งสุดท้ายเฉพาะกรณีโอนข้าราชการ   กรณีท่ีมีการเบิกเงินล่วงล้ าจากส านักเบิกเงินเดือน ให้ระบุใน
หนังสือรับรองการจ่ายเงินครั้งสุดท้ายว่า ให้เบิกและส่งคืนเงินในแผนงาน งาน หรือโครงการที่ได้เบิกเงินล่วงล้ า 
พร้อมทั้งแจ้งรหัสหน่วยงาน ลักษณะงาน โครงการ และบัญชีด้วย 
 หากส่วนราชการผู้เบิกใหม่ได้น าเงินส่งคืนภายหลังที่ออกหนังสือรับรองไปแล้ว ให้ส่วนราชการผู้เบิกให้
เบิกท าหนังสือรับรองฉบับใหม่ และยกเลิกหนังสือรับรองฉบับเดิม 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญ เงินประจ า-ต าแหน่ง 
เงินเพ่ิม  และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ. ๒๕๕๐  (เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๗๙ ง             ราชกิจจานุเบกษา ๒ 
กรกฎาคม ๒๕๕๐) ได้ระบุไว้ในระเบียบ ดังนี้ 
 การเบิกเงินโดยใช้ระบบ GFMIS 
 ให้ส่วนราชการผู้เบิกด าเนินการเพื่อเบิกเงินโดยใช้ระบบ GFMIS ดังนี้ 
    -  กรณีมีเครื่อง GFMIS Terminal ให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการขอเบิกเงินและบันทึกค าขอให้เบิกเงิน
สมทบ เงินชดเชย และการหักเงินสะสม โดยใช้ระบบ GFMIS และให้ผู้เบิกตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่งค าขอเบิก
เงินไปยังกรมบัญชีกลาง ส านักงานคลังจังหวัด หรือส านักงานคลังจังหวัด ณ อ าเภอ แล้วแต่กรณี ภายในวันที่สิบห้า
ของเดือน 
     -  กรณีไม่มีเครื่อง GFMIS Terminal ให้เจ้าหน้าที่บันทึกรายการขอเบิกเงินลงในแบบรายการขอเบิกเงิน
งบประมาณผ่านโปรแกรม Excel Loader และให้ผู้เบิกตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS 
โดยผ่านเครื่อง GFMIS Terminal ของกรมบัญชีกลาง ส านักงานคลังจังหวัด ส านักงานคลังจังหวัด ณ อ าเภอ หรือ
หน่วยงานอื่นที่มีเครื่อง GFMIS Terminal แล้วแต่กรณี ภายในวันที่สิบห้าของเดือน 
   -  ให้กรมบัญชีกลาง ส านักงานคลังจังหวัด หรือส านักงานคลังจังหวัด ณ อ าเภอ 
แล้วแต่กรณี ด าเนินการอนุมัติค าขอเบิกเงินของส่วนราชการผู้เบิกผ่านระบบ GFMIS 
 
 



 การเบิกเงินตามโครงการจ่ายตรง 
 -  การเบิกเงินในเดือนแรกของการเริ่มโครงการจ่ายตรง ให้ส่วนราชการน าข้อมูลเกี่ยวกับ 
ผู้รับเงินแต่ละรายเข้าระบบฐานข้อมูลบุคลากรของกรมบัญชีกลาง ดังนี้ 
(1) เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่มิใช่ประเภทเงินฝากประจ า 
(2) เลขประจ าตัวประชาชน 
(3) ที่อยู่ 
(4) รายการแสดงการลดหย่อนภาษี 
(5) รายการที่ขอเบิกและหักหนี้ 
(6) ข้อมูลอื่นตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
 เมื่อด าเนินการตามรายละเอียดขึ้นต้นแล้ว ให้ประมวลผลข้อมูลและตรวจสอบ 
ความถูกต้องส าหรับการเบิกบ าเหน็จบ านาญในเดือนแรก ให้ส่วนราชการผู้เบิกส่งหนังสือรับรองการขอเบิกบ าเหน็จ
บ านาญปกติ พร้อมหลักฐานเพ่ิมเติมตามท่ีระบุในใบแนบหนังสือสั่งจ่าย (ถ้ามี) ไปยัง 
กรมบัญชีกลางตามแบบและระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 -  การเบิกเงินในเดือนต่อไป ให้ส่วนราชการด าเนินการ ดังนี้ 
        (1) ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงในระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
ของกรมบัญชีกลาง 
        (2) บนัทึกรายการขอเบิกและหักหนี้ 
        (3) ประมวลผลข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง 
     -  ในแต่ละเดือนให้ส่วนราชการผู้เบิกส่งค าขอเบิกเงินพร้อมรายละเอียดการขอเบิกเงิน 
ไปยังกรมบัญชีกลางตามแบบและระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนดกรณีท่ีส่วนราชการประสงค์จะหักเงินจากเงินที่
ขอเบิกเพ่ือช าระหนี้ตามความยินยอยอมของผู้รับเงินให้ส่วนราชการผู้เบิกแจ้งข้อมูลการหักเงินในค าขอเบิกเงิน หรือ
แบบแจ้งสรุปข้อมูลหนี้ แล้วแต่กรณีกรณีจ านวนหนี้ของผู้รับเงิน         เกินวงเงินที่ผู้รับเงินแต่ละคนมีสิทธิได้รับ ให้
ส่วนราชการผู้เบิกตรวจสอบด าเนินการให้อยู่ภายในวงเงินก่อนการขอเบิกเงิน กรณีกรมบัญชีกลางตรวจพบว่าข้อมูล
การขอเบิกเงินหรือข้อมูลหนี้ไม่ถูกต้อง         ให้แจ้งส่วนราชการ  ผู้เบิกแก้ไขให้ถูกต้อง และส่งให้กรมบัญชีกลาง
ภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 การจ่ายเงิน 
     -  การจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญ เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพ่ิม และเงินอ่ืน 
ในลักษณะเดียวกันให้จ่ายโดยใช้ระบบ GFMIS 
     -  การจ่ายเงินเดือนของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีให้จ่ายตั้งแต่ 
วันที่เข้ารับหน้าที่ ส่วนข้าราชการการเมืองอ่ืนให้จ่ายตั้งแต่วันที่เริ่มเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการแต่ไม่ก่อน 
วันที่ระบุไว้ในค าสั่ง ทั้งนี้ ให้จ่ายตามส่วนของจ านวนวันในเดือนนั้น 
 -  ในกรณีที่รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง ให้จ่ายเงินเดือนถึงวันก่อนวันที่ 
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นใหม่เข้ารับหน้าที่ 
 -  ข้าราชการการเมืองที่ได้รับแต่งตั้งหรือพ้นจากต าแหน่งในระหว่างเดือน หรือได้รับ 
เงินเดือนไม่เต็มเดือนโดยประการอ่ืน ให้จ่ายเงินประจ าต าแหน่ง และเงินเพ่ิมตามส่วนของจ านวนวันที่ได้รับเงินเดือน
ในเดือนนั้น 
 -  ข้าราชการการเมืองผู้ใดด ารงต าแหน่งทางการเมืองในขณะเดียวกันเกินหนึ่งต าแหน่ง 
ให้ได้รับเงินเดือนในต าแหน่งที่มีอัตราเงินเดือนสูงเพียงต าแหน่งเดียว 



 -  ข้าราชการการเมืองถึงแก่ความตาย ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษเป็นจ านวนสามเท่าของอัตรา 
เงินเดือนที่ได้รับอยู่จริงเมื่อถึงแก่ความตาย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษตามกฎหมายว่าด้วย
การจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
 -  ข้าราชการการเมืองไม่ได้ปฏิบัติราชการโดยประการใดก็ตาม สิทธิในการได้รับ 
เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง หรือเงินเพ่ิม ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี 
บ าเหน็จบ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันโดยอนุโลม 
 -  ข้าราชการสังกัดส่วนราชการใด รวมทั้งส่วนราชการที่เป็นส านักงานในต่างประเทศ 
ให้ได้รับเงินเดือนทางส่วนราชการนั้น ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ ข้าราชการจะขอรับเงินเดือนทางส่วนราชการ ผู้เบิกอ่ืนก็
ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 -  การจ่ายเงินล่วงล้ าในทุกกรณี ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดใหม่เบิกเงินดังกล่าวชดใช้คืน 
และแจ้งให้ส่วนราชการเดิมทราบ 
 -  การจ่ายเงิน มิให้ส่วนราชการผู้เบิกหักเงินไว้เพ่ือการใด ๆ เว้นแต่จะมีหนังสือยินยอมจากข้าราชการ 
หรือผู้มีสิทธิรับบ าเหน็จบ านาญ เพ่ือช าระเงินให้แก่สหกรณ์ที่จัดตั้งโดยส่วนราชการ และค่าสวัสดิการต่าง ๆ ตาม
ระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ หรือช าระตาม      ข้อผูกพันกับทางราชการเท่านั้น  ส่วน
ราชการและข้าราชการในสังกัดหรือผู้มีสิทธิรับบ าเหน็จบ านาญ จะตกลงกันโดยท าเป็นหนังสือให้ความยินยอมใน
การจัดล าดับการหักเงินเพ่ือช าระเงินตามวรรคหนึ่ง ก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องจัดล าดับการช าระเงินให้แก่ทางราชการไว้ใน
ล าดับต้น หนังสือให้ความยินยอมให้ หักเงินและจัดล าดับการหักเงิน ให้มีผลผูกพันตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จ
สิ้น 
 -  การจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินเกินสิทธิ ให้ส่วนราชการเรียกเงินส่วนที่เกินดังกล่าวคืน 
แล้วน าส่งคืนคลังตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง และระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่ง
คลังของส่วนราชการ 
 -  การจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง เงนิเพิ่ม และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ให้จ่ายพร้อมกับ 
เงินเดือน 
 การจ่ายเงินโดยใช้ระบบ GFMIS 
 -  เมื่อกรมบัญชีกลางได้รับแจ้งรายละเอียดการเบิกเงินจากส่วนราชการผ่านระบบ GFMIS   แล้ว ให้
กรมบัญชีกลางด าเนินการตรวจสอบรายการขอเบิก และอนุมัติค าขอเบิกเงินของส่วนราชการ  เพ่ือจ่ายเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารของส่วนราชการ และโอนเงินเข้าบัญชีต่าง ๆ แล้วแต่กรณีให้กรมบัญชีกลางสั่งจ่ายเงินเดือน เงิน
ประจ าต าแหน่ง เงินเพ่ิม และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  เข้าบัญชีของส่วนราชการก่อนวันจ่ายเงินเดือนสองวันท า
การ 
 -  การจ่ายเงินตามข้อ ๓๓ วรรคสอง โดยน าเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับเงิน 
แต่ละราย ให้ส่วนราชการผู้เบิกแจ้งรายชื่อผู้รับเงิน เลขที่บัญชีเงินฝาก และจ านวนเงินที่จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้รับเงินในแบบหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคาร พร้อมทั้งออกเช็คสั่งจ่ายเงินให้ธนาคารเป็นจ านวนเท่ากับ
ยอดรวมที่จะให้ธนาคารเครดิตบัญชีของผู้รับเงิน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ได้มีการสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีของส่วนราชการแล้ว 
แต่อย่างช้าก่อนวันจ่ายเงินเดือนหนึ่งวันท าการ 
เมื่อธนาคารได้รับเช็คและรายละเอียดตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้มีอ านาจของธนาคารลงนามรับรอง 
ว่าได้รับเงินไว้เพ่ือเครดิตบัญชีเงินฝากผู้รับเงินในวันจ่ายเงิน  ให้ส่วนราชการผู้เบิกจัดท ารายละเอียดตามแบบ
หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารที่ก าหนด  ในวรรคหนึ่ง จ านวนสามฉบับ โดยสว่นราชการเก็บไว้จ านวน



หนึ่งฉบับ ส่งให้ธนาคาร จ านวนสองฉบับ  และให้ธนาคารส่งฉบับที่ลงนามรับรองการเครดิตบัญชีเงินฝากคืนให้ส่วน
ราชการผู้เบิกเพ่ือใช้เป็นหลักฐาน ในการจ่ายต่อไป 
 -  การจ่ายเงินเป็นเช็คให้แก่ผู้รับเงินในเดือนใด ให้ส่วนราชการผู้เบิกออกเช็คสั่งจ่ายเงิน 
ให้แก่ผู้รับเงินแต่ละรายเท่ากับจ านวนที่จะต้องจ่ายในเดือนนั้นในวันจ่ายเงิน ข้อ ๓๖ การจ่ายเงินให้ผู้รับเงินเป็นเงิน
สด ให้ส่วนราชการเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ของส่วนราชการ เพ่ือจ่ายให้ผู้รับเงินในวันจ่ายเงิน และให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อในหลักฐานการจ่ายเงิน 
 การจ่ายเงินตามโครงการจ่ายตรง 
 -  เมื่อกรมบัญชีกลางได้รับแจ้งรายละเอียดการเบิกเงินจากส่วนราชการแล้ว 
ให้กรมบัญชีกลางด าเนินการตรวจสอบรายการขอเบิกและโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับเงินและบัญชีเงิน
ฝากธนาคารของส่วนราชการ (ถ้ามี) โดยแจ้งเลขที่เอกสารขอเบิกเงินให้ส่วนราชการใช้เป็นหลักฐาน เมื่อ
กรมบัญชีกลางได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการแล้ว ให้ ส่วนราชการ  น าเงินดังกล่าวไปช าระหนี้
หรือส่งคืนคลังแล้วแต่กรณี ต่อไป 
 -  ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งข้อมูลการจ่ายเงินของผู้รับเงินให้ธนาคาร และจัดส่งข้อมูลเงินสะสม เงิน
สมทบ เงินชดเชยของข้าราชการ ให้กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 -   ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินที่ก าหนดโดยกระทรวงการคลัง 
หรือกรมบัญชีกลางก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ มาบังคับใช้เป็นหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย เงินเดือน 
เงินปี บ าเหน็จบ านาญ เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพ่ิม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ 
 เอกสารที่ได้รับจากการอบรม 
 1.  เอกสารประกอบการอบรม “โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า”  ระหว่างวันที่  16 - 20  
พฤษภาคม  2559 
 2.  เอกสารประกอบการอบรม “แนวทางบริหารจัดการงบประมาณและเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชี” ระหว่างวันที่ 15 – 17  มีนาคม  2560 
 3.  เอกสารประกอบการอบรม “การใช้ Token Key ส าหรับงานการเงิน ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า” ระหว่างวันที่  10-11  พฤศจิกายน   2559 
 4.  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04002/ว 788  ลงวันที่  24  
พฤศจิกายน  2559  เรื่อง  โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
 
วิธีด าเนินงาน 

1. กรมบัญชีกกลาง กระทรวงการคลัง และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
กระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเงินเดือน  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
      กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเงินเดือน  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเลื่อนขั้น
เงินเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยมีหลักการและเหตุผล คือ 



รัฐบาล และกระทรวงการคลังมีนโยบายที่จะผลักดันการใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสด เพ่ือลด
การใช้ธนบัตรและช่วยอ านวยความสะดวกให้กับทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ ด้วยการใช้
ระบบ e-Payment เพ่ือเป็นกลไกส าคัญของการท าธุรกรรมทางการเงินในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สะดวกรวดเร็ว 
และเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันกับภาคธุรกิจของไทยและนานาชาติ ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมบัญชีกลางได้จ่ายเงินฝ่ายระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในหลายประเภท เช่น การใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) โดยจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทน บ าเหน็จบ านาญและเงินอ่ืนตรงไปเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ ได้แก่ 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และผู้รับบ านาญ เป็นต้น แต่เนื่องจากปัจจุบันยังมีบางหน่วยงานที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการ
จ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจ า ซึ่งเป็นส่วนราชการที่มีอัตราข้าราชการและลูกจ้างประจ าเป็นจ านวนมากได้แก่ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมบัญชีกลางเป็นส่วน
ราชการที่มีบทบาทในฐานะเป็นหน่วยกลาง ท าหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินและของ
หน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปอย่างถูกต้องมีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ จึงตระหนักถึงความจ าเป็นที่
จะต้องผลักดันให้ส่วนราชการที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการจ่ายตรง เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยเร็ว ประกอบกับ
กระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบบ าเหน็จบ านาญ และปรับเปลี่ยนขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับการขอรับบ าเหน็จ
บ านาญเป็นอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้การขอรับบ าเหน็จบ านาญเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งผู้มี
สิทธิสามารถติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาโดยให้ผู้มีสิทธิยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วย
ตนเองผ่านระบบเครือข่ายของกรมบัญชีกลาง ซึ่งโครงการทั้งสองดังกล่าวสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้ (ภาษี) เข้ารัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย กรมบัญชีกลาง จึงได้ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร 
โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ด้านบุคคล และด้านการเงินขึ้น  

 2.  ปฏิบัติงานระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า คู่ขนานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  2559 – 
เดือนธันวาคม 2559 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา/มัธยมศึกษา ได้เข้าร่วมอบรมโครงการ            
จ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ซึ่งจัดโดยกรมบัญชีกลาง และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และด้านบริหารงานบุคคล ระหว่างวันที่ 16-20  พฤษภาคม  2559  
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยเริ่มระบบคู่ขนานเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม 2559  
และเข้าระบบจ่ายตรงในเดือนมกราคม 2560  ที่ผ่านมา   
 3.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกรมบัญชีกลางตรวจสอบ 
ความถูกต้องของข้อมูล และปฏิบัติงานในระบบอินเตอร์เน็ต ของระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกรมบัญชีกลาง ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล ของ
แต่ละส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยดูจากขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 -  เริ่มจากการใช้ Token Key ระบบนี้จะใช้ผ่านเครือข่าย Internet ของกรมบัญชีกลาง 
     -  ในแต่ละเดือน ผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลบุคลากร (กลุ่มบริหารงานบุคคล) จะเป็นผู้บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เช่น บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือพ้นจากราชการ ในระบบผ่านเครือข่าย 
Internet ของกรมบัญชีกลาง โดยมีระยะเวลาตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่ก าหนด  แล้วสรุปข้อมูลให้เจ้าหน้าที่       
ผู้เบิกจ่าย ได้แก่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 



 -  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จะด าเนินการจัดเตรียมหนี้ที่ได้รับแจ้งจากสถาบันการเงินหรือ
เจ้าหนี้ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของเลขประจ าตัวประชาชน เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร และข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง ตรงกับกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 -  เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งรายรับ-รายจ่าย ถูกต้องตรงกันแล้ว จะด าเนินการ
ประมวลผลสรุปรายงาน จัดส่งให้กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผ่านเครือข่าย Internet  ของ
กรมบัญชีกลางตามก าหนดเวลา ในปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 -  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะตรวจสอบการรับ การวางเบิกเงินงบประมาณของ
แต่ละหน่วยเบิกหรือหน่วยประมวลผลย่อย และประมวลผลตรวจสอบระดับกรมทุก ๆ หน่วยเบิกที่ส่งมอบมาแล้ว 
เมื่อเรียบร้อยแล้วจะพิมพ์หนังสือขอเบิกเงินส่งวางเบิกกับกรมบัญชีกลางต่อไป 
 4.  กรมบัญชีกลาง ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
เพ่ือแจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทราบและถือปฏิบัติ โดยก าหนดเป็นปีปฏิทิน  
 5.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ปฏิบัติงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของ
กรมบัญชีกลาง โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ปฏิบัติงานระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ า ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของกรมบัญชีกลางโดยใช้ Token key เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน และ
ปฏิบัติงานตามข้ันตอน คู่มือ ภายใต้ระเบียบของกระทรวงการคลัง 
      ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ส าหรับส่วนราชการ ประกอบไปด้วย ระบบงานหลัก ๆ ที่ส าคัญ
และมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ดังนี้ 
      1. ระบบข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
          ระบบข้อมูลพ้ืนฐานเป็นส่วนหนึ่งของระบบจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจ าที่ผู้ใช้งานสามารถ 
ค้นหาดูได้ ซึ่งระบบนี้จะเป็นระบบที่รวมรหัสต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกันภายใต้ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า เช่น 
ฐานภาษี รหัสธนาคาร หรือใช้ในกรณี แก้ไข เปลี่ยนปีงบประมาณ เนื่องจากรหัสเบิกจ่ายในระบบ GFMIS 
เปลี่ยนแปลง เช่น รหัสกิจกรรมหลัก เป็นต้น 
      2.  ระบบบัญชีถือจ่าย 
           เป็นระบบงานที่ส าคัญระบบงานหนึ่ง ที่ใช้ส าหรับเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวข้อมูลหรือรายการตาม
ค าสั่งที่มีผลกระทบกับอัตราหรือตัวคน ซึ่งเป็นระบบที่มีความสัมพันธ์และส าคัญกับระบบการจ่ายเงินเดือนอย่างมาก 
เนื่องจาก ภายใต้การลงค าสั่งบนระบบถือจ่ายนั้น จะถูกน ามาใช้ในการประมวลสร้างรายการการจ่ายของข้าราชการ
หรือลูกจ้างประจ า ประกอบไปด้วย เงินเดือนหรือค่าจ้างประจ า และเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ เงินหักต่าง ๆ เป็นต้น 
      3.  ระบบทะเบียนประวัติ 
           เป็นระบบที่เก่ียวข้องกับงานการออกค าสั่งอัตโนมัติ การออกรายงาน ก.พ.7 หรือข้อมูลส่วนบุคคล
อ่ืน ๆ ซึ่งในระบบนี้จะเกี่ยวข้องกับการจ่ายเป็นบางส่วน เช่น ปรับปรุงรายการลดหย่อนภาษีในรายการข้อมูล
ครอบครัว และที่อยู่ ฯลฯ 
 
 



      4.  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจ า 
           เป็นระบบที่ใช้ส าหรับสร้างรายการเพ่ือการเบิกจ่ายพร้อมเข้าบัญชีเงินฝากให้กับข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจ าในแต่ละเดือน โดยระบบจะประมวลผลข้อมูลจากทุกระบบงานที่เก่ียวข้องมาสร้างเป็นรายการ 
รายการที่เกิดขึ้นจะเป็นรายการที่เกิดจากการลงค าสั่ง ณ เวลาที่หยุดค าสั่งตามที่ก าหนดกันระหว่างกองการ
เจ้าหน้าที่และกองคลัง เพื่อให้เครื่องประมวลผลสร้างบัตรเงินเดือนในแต่ละเดือน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มการท างานอยู่ 
3 ส่วนการท างาน ดังนี้ 
  4.1 กลุ่มการท างานส าหรับส่วนราชการ 
       - การท างานในลักษณะรวมการท างานที่ส่วนกลาง 
       - การท างานในลักษณะกระจายการท างาน หรือแบบมีหน่วยประมวลผลย่อย (หน่วย
ประมวลผลย่อย หมายถึง หน่วยงานภายใต้สังกัดเดียวกัน ที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายหรือมอบอ านาจ 
ก าหนดให้ท างานในระบบงานจ่ายตรงเงินเดือนฯ ตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด ให้ท า
การประมวลผลหรือค านวณบัตรและบันทึก/แก้ไขรายการ พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง จนกระท่ังพร้อมน าเงินเข้า
บัญชีเงินฝากในแต่ละเดือนตามก าหนดเวลาที่แต่ละหน่วยงานตกลงการส่งมอบกัน จึงจะส่งมอบให้หน่วยงานต้น
สังกัดประมวลผลเบิกจ่ายกับกรมบัญชีกลางต่อไป หน่วยงานกลุ่มนี้จะได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ในการเข้า
ระบบงานที่เราเรียกว่า TOKEN KEY เพ่ือน ามาใช้เข้าระบบงาน) 
      ซึ่งจะแบ่งการท างานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
       - กลุ่มผู้ใช้งานของหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งจะเป็นกลุ่มการท างานของผู้ใช้งานของหน่วยงานต้น
สังกัดที่จะต้องมีหน้าที่ ประมวลผลรายการหรือท ารายการที่ยกเว้นจากสิทธิการท างานของหน่วยประมวลผลย่อย 
และรับและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานย่อยที่ตรวจสอบเรียบร้อยส่งข้อมูลมาให้ ตอบข้อซักถามให้แก่หน่วย
ประมวลผลย่อยของตนเอง พร้อมตรวจสอบและรวบรวมให้ครบทั้งกรม เพื่อประมวลผลสรุปและส่งวางเบิกที่
กรมบัญชีกลางต่อไป 
       - กลุ่มผู้ใช้งานของหน่วยประมวลผลย่อย การท างานจะใช้จอภาพการท างานร่วมกัน แต่จะถูก
ก าหนดการใช้งานข้อมูลตามสิทธิของแต่ละคน ซึ่งกลุ่มการท างานจะรวมการท างานหลัก ๆ พร้อมจอภาพที่จะต้อง
สร้างสรุปและส่งมอบให้กับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อต้นสังกัดจะด าเนินการวางเบิกที่กรมบัญชีกลาง ต่อไป 
  4.2  กลุ่มการท างานส าหรับกรมบัญชีกลาง เพื่อตรวจสอบและเบิกจ่าย อนุมัติในระบบ GFMIS 
  4.3 กลุ่มการท างานส าหรับกรมบัญชีกลาง เพ่ือตรวจสอบและสั่งจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก 
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า และโอนหนี้สินกลับคืนเข้าบัญชีส่วนราชการ 
      ซึ่งโปรแกรมการท างานในระบบ จะสามารถใช้งานได้ตามสิทธิของเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียนขอสิทธิการ
ท างานเป็นผู้ใช้งานในระบบ และการเข้าถึงข้อมูลเป็นไปสิทธิของผู้ใช้งานแต่ละคนเช่นกัน 
      ระบบงานที่เปิดใช้งานอยู่ปัจจุบัน ได้แก่ ระบบการจ่ายเงินเดือน (ข้าราชการ) ระบบการจ่ายค่าจ้าง 
(ลูกจ้างประจ า) ซึ่งในแต่ละระบบฯ จะมีเมนูการท างานหรือขั้นตอนการท างานที่เหมือนกัน ซึ่งจะขอกล่าวเป็น
ภาพรวมโดยใช้การท างานและจอภาพของระบบการจ่ายเงินเดือนเป็นตัวอย่างประกอบ      
 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
       ขั้นตอนที่ 1.  ส่วนราชการผู้เบิกจะด าเนินการติดตั้งโปรแกรมระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ า โดยใช้ Token Key  ระบบนี้จะใช้ผ่านเครือข่าย Internet ของกรมบัญชีกลาง 
       ขั้นตอนที่ 2.  ในแต่ละเดือน ผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลบุคลากร (กลุ่มบริหารงานบุคคล) จะเป็นผู้
บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เช่น บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือพ้นจากราชการ ใน
ระบบผ่านเครือข่าย Internet ของกรมบัญชีกลาง โดยมีระยะเวลาตามปฏิทินปฏิบัติงานก าหนดแล้วสรุปข้อมูลให้
เจ้าหน้าที่ผู้เบิกจ่าย ได้แก่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
       ขั้นตอนที่ 3.  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  จะด าเนินการเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่   
การตรวจสอบข้อมูลเลขท่ีบัญชีธนาคารที่จะให้เงินเดือนและค่าจ้างประจ าโอนเข้าของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา, ข้อมูลกบข. กรณีข้าราชการ และข้อมูล กสจ. กรณีลูกจ้างประจ า และรายการลดหย่อนภาษี ใน
ระบบจ่ายตรงเงินเดือน พร้อมทั้งด าเนินการปรับปรุงแก้ไข กรณีผิด เนื่องจาก กรมบัญชีกลางได้ท าการตั้งฐานข้อมูล
ลดหย่อนภาษี และอ่ืน ๆ จากฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (ข้อมูลจากฐานในทะเบียนประวัติ) ของกลุ่มบริหารงาน
บุคคล หากมีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ข้อมูลลดหย่อน คู่สมรส บิดา มารดา 
บุตร ให้แจ้ง กลุ่มบริหารงานการบุคคล  เพื่อแก้ไขข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ในระบบ
ทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจ าต่อไป รวมถึงตรวจสอบข้อมูลการโอนย้ายเข้า, โอนย้ายออก,  ถึงแก่
กรรม,  เลื่อนขั้นเงินเดือน,  เลื่อนวิทยฐานะ ฯลฯ 
        กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  จะด าเนินการจัดเตรียมหนี้ที่ได้รับแจ้งจากสถาบันการเงิน
หรือเจ้าหนี้  เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (เงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัย), ธนาคารกรุงไทย (สินเชื่ออเนกประสงค์),  
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู)  ธนาคารออมสิน (เงินกู้ ชพค., เงินกู้ 
ชพส., ออมสินสวัสดิการ, เงินกู้วิทยฐานะ ฯลฯ)   พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของเลขประจ าตัวประชาชน  เลข
บัญชีเงินฝากธนาคาร และข้อมูลการเปลี่ยนแปลง ให้ถูกต้องตรงกับกลุ่มบริหารงานบุคคล ก าหนดการเตรียมก่อน
ค านวณเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า   ขั้นตอนนี้ หากไม่มีรายการใดเปลี่ยนแปลง แก้ไข ไม่ต้องท าทุกเดือนก็ได้  ระบบ
จะตรวจและสร้างรายการให้อัตโนมัติ การท างานนี้สามารถท าในช่วงปฏิทินการท างานพร้อมกับกลุ่มบริหารงาน
บุคคลได้ ได้แก่ 
 - กบข. หากเดือนนั้นมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขที่จอภาพ  >การประมวลผลรายเดือน 
 >การหักลดหย่อนภาษี    >ข้อมูลการหักลดหย่อนภาษีและอ่ืน ๆ  (ข้อมูล กบข. เลขท่ีบัญชีธนาคารและข้อมูล
สหกรณ์)   
 - รายการลดหย่อนอ่ืน ๆ ไปที่จอภาพ   >การประมวลผลรายเดือน  >การหัก 
ลดหย่อนภาษี    >ข้อมูลการหักลดหย่อนภาษีและอ่ืน ๆ  (ข้อมูลการหักลดหย่อนภาษี)   
(สรุปขั้นตอนการท างานฯ หน้าที่ 1 - 14)   
          ขั้นตอนที่  4.  ตรวจสอบข้อมูลก่อนสร้างรายการจ่าย ซึ่งขั้นตอนนี้ เป็นส่วนเริ่มปฏิทินการท างานของ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  กลุ่มบริหารงานบุคคล จะหยุดบันทึกค าสั่งในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า  และกลุ่มบริหารงานบุคคลจะพิมพ์รายงาน  ส่งพร้อมส าเนาค าสั่งให้กับกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์  ดังตัวอย่างที่แนบ  
 



 เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด และคลาดเคลื่อนของข้อมูล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จะต้อง
พิมพ์รายงานสรุปรายละเอียดบัญชีถือจ่าย เพ่ือตรวจสอบ และรายงานจะแสดงข้อมูลสรุปจ านวนคนและเงินเพ่ิมต่าง 
ๆ ตามกรอบบัญชีถือจ่าย ที่มีผลกับเดือนปีที่จ่ายเงิน ตามที่ระบบเงื่อนไข โดยไปที่ >ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า  >รายงาน     >รายงานตรวจสอบการค านวณ   >รายงานตรวจอสบจากบัญชีถือจ่าย   >สรุป
รายละเอียดบัญชีถือจ่ายเงินเดือน 
(สรุปขั้นตอนการท างานฯ หน้าที่ 15)   
 ขั้นตอนที่ 5.  สั่งค านวณเงินเดือนหน่วยประมวลย่อย/ค่าจ้างประจ า  
  กรณีนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เป็นหน่วยงานที่มีการกระจ่ายหน่วย
การเงินท างาน ในระบบจ่ายตรง  จะต้องค านวณเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า หน่วยประมวลย่อย   ไปที่จอภาพ  >
การประมวลผลรายเดือน    >ประมวลผลเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า             > ประมวลผลเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า
หน่วยประมวลผลย่อย   >ค านวณเงินเดือน/ค่าจ้างประจ าหน่วยประมวลผลย่อย  
(สรุปขั้นตอนการท างานฯ หน้าที่ 17 - 19)   
 ขั้นตอนที่  6.  ตรวจสอบรายการเบิกที่เกิดขึ้น 
 หลังจากค านวณเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า แล้ว สามารถตรวจสอบรายการที่ระบบสร้างจากรายงานหรือ
ข้อมูลได้ โดยไปท่ีจอภาพ  >รายงาน    >รายงานตรวจสอบการค านวณ  >รายงานสรุปการเบิกเงินเดือน/ค่าจ้าง
ประจ า หน่วยประมวลผลย่อย   >รายละเอียดการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า หน่วยประมวลผลย่อย และ 
 >รายงาน    >รายงานตรวจสอบการค านวณ  >รายงานสรุปการเบิกเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า หน่วยประมวลผล
ย่อย   >สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า หน่วยประมวลผลย่อย 
(สรุปขั้นตอนการท างานฯ หน้าที่ 20 - 22)   
 ขั้นตอนที่  7.  น า Text หนี้ที่เตรียมไว้เข้าหักในรายการเบิกท่ีเกิดขึ้นในระบบจ่ายตรง  
 หนี้ที่มิใช่ ภาษี กบข./กสจ. ที่เตรียมไว้แล้ว เช่น กู้เงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เงินสงเคราะห์ศพ 
หรือประกันชีวิต  ให้น าเข้าหักในระบบ ซึ่งมีอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่ Loan.txt คือหนี้ที่ระบุเจ้าหนี้ เช่น หักเงินกู้
ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 
บริษัทประกันชีวิต, เงินสงเคราะห์ศพสมาคม, สโมสร ต่าง ๆ เป็นต้น   
 กรณีท่ี 1  กรณีเตรียม Text ไฟล์มาในรูปแบบ Loan.txt ให้เข้าจอภาพ   >การน าข้อมูลเข้า   >ข้อมูล
เงินเพ่ิม-หนี้รายเดือน  ในรูปแบบข้อมูลเงินเพ่ิมและหนี้รายเดือน Format ใหม่  (มีคอมม่าคั่น)  การน าเข้าจะอ้างอิง
ด้วยเลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน และรหัสเงินเพ่ิมหรือเงินหัก  ในรูปแบบข้อมูลเงินเพ่ิมและหนี้รายเดือน Format 
ใหม่ (มีคอมม่าค่ัน) ก าหนดชื่อเป็นเงินหักหรือหนี้ใช้ชื่อ LOAN.TXT 
 กรณีท่ี 2  กรณีเตรียม Text ไฟล์มาในรูปแบบข้อมูลหักหนี้ แยกเจ้าหนี้ (สหกรณ์         ออมทรัพย์ครู
ฯ) สามารถน าเข้าได้ประเภทเงินหักสหกรณ์ โดยระบุสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือหักหนี้ทั่วไป แบบระบุเจ้าหนี้ ใช้ชื่อว่า  
DEBT.TXT  โดยไปท่ีจอภาพ  >การน าข้อมูลเข้า   >ข้อมูลหักหนี้แยกเจ้าหนี้  การน าเข้าจะอ้างอิงด้วยเลขที่บัตร
ประจ าตัวประชาชน  รหัสเงินหัก/หนี้  และรหัสเจ้าหนี้  โดยสามารถน าเข้าได้ทั้งเงินหักสหกรณ์ และเงินหักหรือหนี้



ทั่วไป แต่รูปแบบนี้ต้องมีรหัสเจ้าหนี้ก ากับในทุกรายการ เพื่อแยกรายการหักตามเจ้าหนี้ รูปแบบนี้ก าหนดใช้ชื่อ 
DEBT.TXT   (สรุปขั้นตอนการท างานฯ หน้าที่ 23 - 24)   
 ขั้นตอนที่ 8.  ตรวจสอบรายการที่เกิดจากรายงานหรือข้อมูล  
 เมื่อค านวณ และน าหนี้เข้าแล้ว  จะได้รายการเบิกพร้อมหนี้สิน ขั้นตอนต่อไป คือ ตรวจสอบและแก้ไข 
โดยจะต้องตรวจเงินต่าง ๆ ทั้งเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า หรือเงินเพ่ิมและเงินหัก หรือหนี้ต่าง ๆ ว่าเอาเข้าระบบครบ
หรือไม่ จะต้องแก่ไขหรือไม่ โดยดูได้จากรายงานหรือข้อมูลน าออก  ไปที่จอภาพ  >รายงาน  >รายงานตรวจสอบ
การค านวณ  >รายงานสรุปการเบิกเงินเดือน/ค่าจ้าง-ประจ า  หน่วยประมวลผลย่อย  และจะมี 3 รายงาน ที่จะ
พิมพ์สรุปเพื่อน ามาตรวจสอบ ได้แก่ 
 เมนูรายงาน    >รายงานตรวจสอบการค านวณ  >รายงานรายละเอียด-สรุปรายการจ่ายเงินเดือน/
ค่าจ้างประจ า   >รายการเงินเพ่ิม-เงินลด (ข้อมูลการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า)         เมนูรายงานนี้จะเป็น การ
ตรวจการน าเข้าหนี้หรือเงินเพ่ิม แบบเฉพาะเจาะจงตามรหัสหนี้ เป็นรายงานที่แสดงเงินหักหรือเงินเพ่ิม ที่เพ่ิมหรือ
หักที่รายการเบิก ในเดือนปีที่ระบุ 
 เมนูรายงาน   >รายงานตรวจสอบการค านวณ    >รายงานรายละเอียด-สรุปรายการจ่ายเงินเดือน/
ค่าจ้างประจ า   >รายละเอียดการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า  (จัดเรียงตามบัญชีถือจ่าย) เมนูรายงานนี้ เป็นการ
ตรวจสอบรายละเอียด รายรับ-รายจ่าย เงินเพ่ิม เงินหักท้ังหมด หรือ 
 เมนูรายงาน   >รายงานตรวจสอบการค านวณ    >รายงานสรุปการเบิกเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า 
หน่วยประมวลผลย่อย  >รายละเอียดการจ่ายเงินเดือน หน่วยประมวลผลย่อย เมนูรายงานนี้ เหมาะส าหรับ หน่วย
ประมวลผลย่อยที่อยู่ในระดับ สพป./สพม.ที่มี ร.ร.หน่วยเบิกอยู่ภายใต้สังกัด 
(สรุปขั้นตอนการท างานฯ หน้าที่ 27 - 28)   
 ขั้นตอนที่ 9.  หากตรวจสอบรายการทดสอบแก้ไขรายการเบิก โดยแก้ไขได้ที่จอภาพรายการจ่าย
เงินเดือน/ค่าจ้างประจ า 
 หากตรวจสอบรายการแล้ว เจอแก้ไขผิดพลาดที่ต้องแก้ไข เช่น เงินเดือน/ค่าจ้างประจ าไม่ถูกต้อง หรือ
เลขที่บัญชีธนาคารผิด หรือเมื่อน าหนี้สินเข้าหักแล้ว และพบปัญหาต้องแก้ไขรายการ จอภาพนี้สามารถแก้ไข
รายการต่าง ๆ รวมถึงหนี้ที่ต้องลด หรือเพ่ิม เพ่ือปรับเงินรับสุทธิของแต่ละคนได้ และสามารถค้นหารายการตรวจ
รายการเบิกจ่ายที่ผ่านมาแล้วโดยระบุเดือนปีและเลขบัตรประชาชน และค้นได้เลย   โดยไปท่ี เมนูรายการ  >การ
ประมวลผลรายเดือน   >ประมวลผลเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า   >รายการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า 
(สรุปขั้นตอนการท างานฯ หน้าที่ 29 - 30)  
 ขั้นตอนที่  10.  ตรวจสอบรายการที่เกิดจากรายงานหรือข้อมูลอีกครั้ง   
 เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อย ตรวจสอบรายการจากรายงานใหม่อีกครั้ง ซึ่งสามารถรายการต่าง ๆ คือ 
ตรวจรับสุทธิติดลบ ตรวจรายการไม่มีบัญชีเงินฝาก  ตรวจยอดเงิน จ านวนคน ที่เบิกแต่ละประเภท  โดยไปที่เมนู
รายการ  >รายงาน   >รายงานตรวจสอบการค านวณ   >รายงานรายละเอียด/สรุปรายการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง
ประจ า  >ตรวจสอบข้อผิดพลาดของรายการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า 
(สรุปขั้นตอนการท างานฯ หน้าที่ 33) 



 ขั้นตอนที่ 11.  ตรวจสอบเรียบร้อย พร้อมวางเบิก สั่งสรุปข้อมูลงบประมาณจากรายการ 
 เมื่อตรวจสอบรายการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  ให้สรุปยอดงบประมาณเพ่ือน ายอดสรุปวางเบิก ให้ไปที่
เมนูรายการ   >การประมวลผลรายเดือน    >ประมวลผลเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า              >ประมวลผล
เงินเดือน/ค่าจ้างประจ า หน่วยประมวลผลย่อย    >ประมวลผลสรุปการใช้จ่ายเงินจ าแนกตามแผนงาน –รหัสบัญชี 
หน่วยประมวลผลย่อย  
(สรุปขั้นตอนการท างานฯ หน้าที่ 34 - 35) 
 ขั้นตอนที่  12.  เมื่อสรุปงบประมาณเรียบร้อย พิมพ์รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินจ าแนกตามแผนงาน 
รหัสบัญชี หน่วยประมวลผลยอ่ย 
 เมื่อประมวลผลสรุปการใช้จ่ายเงินจ าแนกตามแผนงาน รหัสบัญชี หน่วยประมวลผลย่อย ไม่พบ
ข้อผิดพลาดแล้ว เรียบร้อย ให้พิมพ์รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินจ าแนกตามแผนงาน – รหัสบัญชี หน่วยประมวลย่อย 
ตรวจสอบกระทบกับรายงานที่ตรวจผ่านมาแล้ว เช่น รายงานรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน (จัดเรียงตามบัญชีถือ
จ่าย) หรือรายงานอ่ืน ๆ ตรวจสอบว่า ยอดเงิน จ านวนตรงกันหรือไม่ พิมพ์รายงานได้จากเมนูรายการ  >รายงาน    
>รายงานตรวจสอบการค านวณ  >รายงานสรุปการเบิกเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า หน่วยประมวลผลย่อย   >สรุปการ
ใช้จ่ายเงินจ าแนกตามแผนงาน – รหัสบัญชี หน่วยประมวลผลย่อย 
(สรุปขั้นตอนการท างานฯ หน้าที่ 36) 
 ขั้นตอนที่  13.  ส่งมอบข้อมูลผ่านจอภาพในระบบจ่ายตรงให้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพื่อรวมสรุปวางเบิก 
 เมื่อพิมพ์รายงานสรุปเรียบร้อยแล้ว  ให้ส่งมอบข้อมูล หรือวางเบิกให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือวางเบิกผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  โดยให้พิมพ์เก็บเพ่ือเป็นหลักฐาน
การเบิกของหน่วยเบิกย่อยหรือหน่วยประมวลผลย่อย ด้วย โดยไปท่ี เมนูรายการ   >การประมวลเงินเดือน/ค่าจ้าง
ประจ า   >ประมวลผลเงินเดือน/ค่าจ้างประจ าหน่วยประมวลผลย่อย  >ส่งมอบข้อมูลการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง
ประจ าให้หน่วยงานต้นสังกัด 
(สรุปขั้นตอนการท างานฯ หน้าที่ 36) 
 ขัน้ตอนที่  14.  ตรวจสอบการส่งมอบ 
 เมื่อส่งมอบข้อมูลเรียบร้อย ให้ตรวจสอบการส่งมอบได้ที่จอภาพ  รับข้อมูลการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง
ประจ า หน่วยประมวลผลย่อย ไปที่จอภาพ  >ประมวลผลเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า   >รับข้อมูลการจ่ายเงินเดือน/
ค่าจ้างประจ า หน่วยประมวลผลย่อย 
(สรุปขั้นตอนการท างานฯ หน้าที่ 37) 
 ขั้นตอนสุดท้าย ต้นสังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะรับข้อมูลที่ส่งให้ครบ
ทุกหน่วยเบิก เพื่อสรุปเบิกท้ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 หน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะตรวจสอบและรับ การวาง
เบิกงบประมาณของแต่ละหน่วยเบิกหรือหน่วยประมวลผลย่อย และประมวลผลตรวจสอบระดับกรมทุก ๆ หน่วย
เบิกท่ีส่งมอบมาแล้ว เมื่อเรียบร้อยจะพิมพ์หนังสือขอเบิกส่งวางเบิกกับกรมบัญชีกลาง ต่อไป ********** 



 

 
 
 


