
โครงการระบบการจ่ายตรงโครงการระบบการจ่ายตรงโครงการระบบการจายตรงโครงการระบบการจายตรง

เงนิเดือนเงนิเดือน//ค่าจ้างประจําค่าจ้างประจําเงนเดอนเงนเดอน//คาจางประจาคาจางประจา

กรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลาง

ศนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ งานบคลากรศนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ งานบคลากร
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ศูนยเทคโนโลยสารสนเทศ  งานบุคลากรศูนยเทคโนโลยสารสนเทศ  งานบุคลากร
เมษายน เมษายน 25592559
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รูปแบบการประมวลผลการทํางานรูปแบบการประมวลผลการทํางาน

•• การทาํงานในลักษณะรวมการการทาํงานในลักษณะรวมการ •• การทาํงานในลักษณะกระจายการทาํงาน การทาํงานในลักษณะกระจายการทาํงาน 

ูู

ทาํงานทีส่วนกลางทาํงานทีส่วนกลาง หรือ แบบมหีนวยประมวลผลยอยหรือ แบบมหีนวยประมวลผลยอย

หนวยบนัทกึ
่ หนวยเบกิ /

ประมวลผลยอย

คาํสัง่

หนวยบนัทกึ

กรมบญัชีกลาง

การเงนิ ตนสงักัด
สวนราชการ A

คาํสัง่

กรมบญชกลาง
การเงนิ ตนสงักัด
สวนราชการ B

หนวยบนัทกึ
คาํสัง่

หนวยเบกิ /
หนวยเบกิ /

ประมวลผลยอย
หนวยบนัทกึ

คาํสัง่
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ประมวลผลยอย
ปร มวลผลยอยคาสง



สวนราชการทีเ่ขาโครงการระบบจายตรงเงินเดอืนและคาจางประจาํ – สวนราชการทีม่หีนวยประมวลผลยอยสวนราชการทีเ่ขาโครงการระบบจายตรงเงินเดอืนและคาจางประจาํ – สวนราชการทีม่หีนวยประมวลผลยอย
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ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจําระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจําระบบจายตรงเงนเดอนและคาจางประจาระบบจายตรงเงนเดอนและคาจางประจา

้ มีระบบงานย่อย ดังนี

ั ป ัั ป ั  ระบบงานรกษาความปลอดภยระบบงานรกษาความปลอดภย

  ระบบงานข้อมูลพื้นฐานระบบงานข้อมูลพื้นฐานูู

  ระบบงานทะเบียนประวัติระบบงานทะเบียนประวัติ

ั ี ื ่ั ี ื ่  ระบบงานบัญชีถือจ่ายระบบงานบัญชีถือจ่าย

  ระบบงานการจ่ายตรงระบบงานการจ่ายตรง
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ระบบงานรักษาความปลอดภัยระบบงานรักษาความปลอดภัยระบบงานรกษาความปลอดภยระบบงานรกษาความปลอดภย

ระบบงานจา่ยตรงเงินเดือนและค่าจา้งประจาํ เป็นระบบ ระบบงานจา่ยตรงเงินเดือนและค่าจา้งประจาํ เป็นระบบ Web Application Web Application มีการทาํงานมีการทาํงาน

บนเครือขา่ยอนิเตอร์เน็ต  กรมบัญชกีลางไดต้ระหนกัถึงความปลอดภัยข้อมลู และเพื่อป้องกันบนเครือขา่ยอนิเตอร์เน็ต  กรมบัญชกีลางไดต้ระหนกัถึงความปลอดภัยข้อมลู และเพื่อป้องกัน

การสูญหาย เปลี่ยนแปลง หรอืนําขอ้มลูไปใชโ้ดยผู้ทีไ่มไ่ด้รับอนุญาต จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตการสูญหาย เปลี่ยนแปลง หรอืนําขอ้มลูไปใชโ้ดยผู้ทีไ่มไ่ด้รับอนุญาต จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต    ูญ ู ู ุญูญ ู ู ุญ

จงึไดม้ีการนําเทคโนโลยเีรื่องความปลอดภัยมาใช้ ได้แก่จงึไดม้ีการนําเทคโนโลยเีรื่องความปลอดภัยมาใช้ ได้แก่

11 การพิสจน์ตัวตนโดยใชอ้ปกรณ์การพิสจน์ตัวตนโดยใชอ้ปกรณ์ Token KeyToken Key1.1. การพสจูนตวตนโดยใชอุปกรณ การพสจูนตวตนโดยใชอุปกรณ Token KeyToken Key

2.2. การเข้ารหัสขอ้มลู การเข้ารหัสขอ้มลู SSL SSL ((Secure Socket LayerSecure Socket Layer)) โดยใชม้าตรฐานการสื่อสารโดยใชม้าตรฐานการสื่อสาร

็็ ้ ี่ ิ่ ่้ ี่ ิ่ ่ ั้ ้ ัั ้ ้ ั((Protocol) Protocol) เป็นแบบ เป็นแบบ HTTPS HTTPS ข้อมูลทีวงิผ่าน ข้อมูลทีวงิผ่าน HTTPS Protocol HTTPS Protocol นันจะถกูเข้ารหัส นันจะถกูเข้ารหัส 

((EncryptionEncryption))  ทุกครัง้ทุกครัง้

3.3. มีการกําหนดการเข้าถึงระบบและขอ้มลูตามสิทธิความรับผิดชอบทีไ่ด้รับมอบหมายมีการกําหนดการเข้าถึงระบบและขอ้มลูตามสิทธิความรับผิดชอบทีไ่ด้รับมอบหมาย
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การสอบถามประวัติการทํางาน การสอบถามประวัติการทํางาน 
่ ่ ่่ ่ ่

การทํางานในระบบงานการจ่ายจะมีจอภาพที่มีลักษณะการทํางานแบบอัตโนมัติและมีการ

กรณีทํางานผ่านจอภาพทีม่ลีักษณะการทํางานที่สัง่ทาํทีละหลายๆรายการกรณีทํางานผ่านจอภาพทีม่ลีักษณะการทํางานที่สัง่ทาํทีละหลายๆรายการ

การทางานในระบบงานการจายจะมจอภาพทมลกษณะการทางานแบบอตโนมตและมการ

ทํางานครั้งละหลายรายการ  ผู้ใช้งานสามารถใช้ จอภาพสอบถามจอภาพสอบถามสถานะการสถานะการประมวลผล  ประมวลผล  สอบถามการ

ทํางานในช่วงเวลาต่างๆได้ จอภาพที่มีการทํางานแบบอัตโนมัติครั้งละหลายรายการ อย่างเช่น จอภาพๆ

คํานวณบัตร , ประมวลผลสรุปการทํางานต่างๆ ฯลฯ
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ขั้นตอนการทํางานรายเดือน ระบบงานการจ่ายขั้นตอนการทํางานรายเดือน ระบบงานการจ่าย

   การเตรียมข้อมูล  ก่อนการประมวลผลเงินเดือน/ค่าจ้างประจํา หรอืคํานวณบัตร

ั ึ ํ ั่ ใ ั ป ่ ํ   หยุดการบันทึกคําสังในระบบ  รบัรายงานสรปุกรอบการจ่าย และ สําเนาเอกสาร

คําสั่ง พร้อมตรวจสอบ

   ประมวลผลเงินเดือน/ค่าจ้างประจํา หรอื คํานวณสร้างบัตร

ตรวจสอบรายการที่คํานวณได้ จากรายงานต่างๆ   ตรวจสอบรายการทคานวณได จากรายงานตางๆ 

   นํา Text File หนี้สิน เข้าระบบงาน ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด

ื่ ้ ้ไ ี่ ื ื ้

   ตรวจสอบรายการอีกครั้งหลังนําเข้าเงินเพิ่มหรือหนี้เข้าระบบงาน จากรายงานหรือข้อมูล

   เมือพบข้อผิดพลาด แก้ไขรายการที จอภาพรายการจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา

   ตรวจสอบรายการเงินเพิ่ม-เงินหกัแต่ละประเภทและรับสุทธิ จากยอดสรุปรวม
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ุ ุ

       ของแต่ละรายการ จากรายงาน ตรวจสอบและแก้ไขจนกระทั่งพร้อมส่งมอบ
ขั้นตอนการทาํงานรายเดือน ระบบการจา่ย



      กรณีเป็นหน่วยงานที่มีหน่วยประมวลผลย่อย หรือกระจายการทํางานกรณีเป็นหน่วยงานที่มีหน่วยประมวลผลย่อย หรือกระจายการทํางาน

เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง จนกระทั่งพรอ้มที่จะนําเงินเข้าบัญชีเงินฝาก

A. สร้างสรุปการใช้จ่ายเงินจําแนกตามแผนงาน / รหสับัญชี หน่วยประมวลผลย่อย  

      พร้อมพมิพร์ายงานตรวจสอบ

B. หน่วยประมวลผลย่อย ส่งมอบข้อมูลให้ต้นสังกัด

C. ต้นสังกัด รับข้อมูลหน่วยประมวลผลย่อย 

D. ต้นสังกัด ตรวจสอบความถูกต้อง ระดับหน่วยงาน และระดับกรม จากรายงาน 

จนกระทั่งถูกต้อง ส่งมอบครบทุกหน่วยประมวลผลู ุ
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เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง จนกระทั่งพรอ้มที่จะวางเบิกกับกรมบัญชีกลาง  หรอื

่ ่กรณีเป็นหน่วยงานที่มีหน่วยประมวลผลย่อย ส่งมอบข้อมูลแต่ละหน่วยจนกระทั่ง

ครบถ้วนถูกต้องทุกหน่วย

สร้างสรปการใช้จา่ยเงินจําแนกตามแผนงาน / รหัสบัญชี และ

ู ุ

   สรางสรุปการใชจายเงนจาแนกตามแผนงาน / รหสบญช และ

      พมิพร์ายงานตรวจสอบ

่

ผ้มีอํานาจลงนามในเอกสาร อนมัติ และวางเบิกที่กรมบัญชีกลาง

   พิมพร์ายงานขอเบิกเงินเดือนและเงินอื่นๆ และ หนังสือตราครุฑ

   ผูมอานาจลงนามในเอกสาร อนุมต และวางเบกทกรมบญชกลาง
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    การเตรยีมข้อมูลตา่งๆ การเตรยีมข้อมูลตา่งๆ 

ก่อนการประมวลผลเงินเดือนก่อนการประมวลผลเงินเดือน//ค่าจา้งประจาํ หรอื คาํนวณบัตรค่าจา้งประจาํ หรอื คาํนวณบัตร

☺☺ การเตรียมรายการหักลดหย่อนภาษี และอื่นๆการเตรียมรายการหักลดหย่อนภาษี และอื่นๆ☺☺      การเตรยมรายการหกลดหยอนภาษ และอนๆการเตรยมรายการหกลดหยอนภาษ และอนๆ

เช่นเช่น เลขที่บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชีเงินฝาก,,  เลขทีส่มาชกิสหกรณ์เลขทีส่มาชกิสหกรณ,์,

ปรับปรุงการเป็นสมาชกิปรับปรุงการเป็นสมาชกิกบขกบข.. ฯลฯฯลฯ               

☺☺      การเตรียมรายการลดหย่อนภาษีการเตรียมรายการลดหย่อนภาษี

ข้อมลครอบครวั จากระบบทะเบียนประวัติข้อมลครอบครวั จากระบบทะเบียนประวัติ

☺ ่่ ้้

ขอมูล รอบ รว จ ร บบ เบยนปร วขอมูล รอบ รว จ ร บบ เบยนปร ว

☺   การเตรียมขอ้มลูเงินเพิ่ม การเตรียมขอ้มลูเงินเพิ่ม -- เงินหักหรือหนี้เงินหักหรือหนี้

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร 11ขั้นตอนการทาํงานรายเดือนระบบการจา่ย 1. การเตรียมข้อมูลฯ



☺☺    การเตรียมรายการหักลดหย่อนภาษี และอื่นๆ  การเตรียมรายการหักลดหย่อนภาษี และอื่นๆ  

            จอภาพข้อมูลการหักลดหย่อนภาษีและอื่นๆจอภาพข้อมูลการหักลดหย่อนภาษีและอื่นๆ
สําหรับแก้ไขและปรับปรง หรือ กําหนดค่าุ

รายการลดหย่อนภาษี , เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ,

การเป็นสมาชิกกบข.หรือ กสจ., เลขที่สมาชิกสหกรณ์

และรหัสสหกรณ์ , กําหนดสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน

ตรวจสอบการบันทึกรายการตรวจสอบการบันทึกรายการ จากจาก  ตรวจสอบการบนทกรายการตรวจสอบการบนทกรายการ จากจาก

              ระบบการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ระบบการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจํา -->>    
การนําข้อมลออกการนําข้อมลออก > ข้อมลสมาชิกสหกรณ์การนาขอมูลออกการนาขอมูลออก -> ขอมูลสมาชกสหกรณ 

 ข้อมูลการหักลดหย่อนภาษีและอื่นๆ

   รายงานรายงาน >  รายงานหนังสือรับรองรายงานหนังสือรับรอง ->  แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน

หรือต้องการ ตรวจสอบเฉพาะ กบข. ได้ที่ ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ –>

กบข. -> นําข้อมูลออกการเป็นสมาชิกกบข. และ รายงานข้อมูลการเป็นสมาชิกกบข.

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร 12

   

ขั้นตอนการทาํงานรายเดือนระบบการจา่ย 1. การเตรียมข้อมูลฯ



☺☺    จอภาพข้อมูลการหักลดหย่อนภาษีและอื่นๆจอภาพข้อมูลการหักลดหย่อนภาษีและอื่นๆ

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร 13ขั้นตอนการทาํงานรายเดือนระบบการจา่ย 1. การเตรียมข้อมูลฯ



☺☺    จอภาพข้อมูลการหักลดหย่อนภาษีและอื่นๆจอภาพข้อมูลการหักลดหย่อนภาษีและอื่นๆ

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร 14ขั้นตอนการทาํงานรายเดือนระบบการจา่ย 1. การเตรียมข้อมูลฯ



☺☺    การเตรียมรายการหักลดหย่อนภาษี ข้อมูลครอบครัวการเตรียมรายการหักลดหย่อนภาษี ข้อมูลครอบครัว

            จากระบบทะเบียนประวัติจากระบบทะเบียนประวัติ

ํ ั ิ ่ ้ไ ื ป ั ปสําหรับเพิม และแก้ไขหรือปรบัปรุง 

รายการบุคคลในครอบครวั และ 

กําหนดการลดหย่อนภาษีของบุคคลในครอบครวั

  ตรวจสอบการบันทึกรายการตรวจสอบการบันทึกรายการ จากจาก

รายงานรายงาน ->  รายงานหนังสือรับรองรายงานหนังสือรับรอง -> 

                 แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหยอ่น  

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร 15ขั้นตอนการทาํงานรายเดือนระบบการจา่ย 1. การเตรียมข้อมูลฯ



☺☺    จอภาพข้อมูลครอบครัว   จากระบบทะเบียนประวัติจอภาพข้อมูลครอบครัว   จากระบบทะเบียนประวัติ

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร 16ขั้นตอนการทาํงานรายเดือนระบบการจา่ย 1. การเตรียมข้อมูลฯ



่ ้
☺☺      การเตรียมข้อมูลเงินเพิ่ม การเตรียมข้อมูลเงินเพิ่ม --  เงินหักหรือหนี้เงินหักหรือหนี้

การเตรียมข้อมูลเงินเพิม - เงินหักหรือหนี  มี 3 รูปแบบ
   จอภาพรายการเงนิเพิ่ม และ  จอภาพรายการเงินหัก - หนี้ 

   ไฟล์ข้อความ หรือ Text File เตรียมเพือ่นําหักในระบบงาน สามารถเลือกได้ คือ

เงินหัก (LOAN TXT) และ       เงนหก (LOAN.TXT) และ 

       เงินหักประเภทสหกรณ์ (COOP.DAT) หรือ 

่ ้       เงินหักทัวไปกําหนดเจ้าหนี (DEBT.TXT)
   การเตรียมข้อมูลจากระบบจัดเตรยีมเงินสวสัดิการและหนีส้ิน 

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร 17ขั้นตอนการทาํงานรายเดือนระบบการจา่ย 1.การเตรียมข้อมูลฯ



      จอภาพรายการเงินเพิ่ม และ  จอภาพรายการเงินหัก จอภาพรายการเงินเพิ่ม และ  จอภาพรายการเงินหัก -- หนี้ หนี้ 

      จอภาพรายการเงนิเพิ่มจอภาพรายการเงนิเพิ่ม
ค้นหาแก้ไขได้ทีละคนคนหาแกไขไดทละคน

เพิ่มรหัสได้ตามสิทธิของระบบการจ่าย

สามารถกําหนดช่วงได้ตามวันทีเ่ริ่มและวันทีส่ิ้นสดสามารถกาหนดชวงไดตามวนทเรมและวนทสนสดุ

ลกัษณะการใช้งานจะเปน็เงินเพิม่ประเภทที่มีการจ่ายเทา่กันทกุเดือน

ตรวจสอบการบันทึกรายการได้ที่ตรวจสอบการบันทึกรายการได้ที่ รายงานรายงาน >>รายงานข้อมลเงินเพิ่มรายงานข้อมลเงินเพิ่ม เงินลดเงินลด ((ข้อมลเงินเพิ่มข้อมลเงินเพิ่ม เงินลดเงินลด)) หรือหรือ

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร 18

ตรวจสอบการบนทกรายการไดทตรวจสอบการบนทกรายการไดท รายงานรายงาน-->>รายงานขอมูลเงนเพม รายงานขอมูลเงนเพม –– เงนลด เงนลด ((ขอมูลเงนเพม ขอมูลเงนเพม -- เงนลดเงนลด) ) หรอหรอ  

              นําข้อมูลออก นําข้อมูลออก -->>  ข้อมูลเงินเพิ่ม ข้อมูลเงินเพิ่ม –– หนี้ หนี้ ((เงินเพิ่ม เงินเพิ่ม –– เงินลดเงินลด))

ขั้นตอนการทาํงานรายเดือนระบบการจา่ย 1.การเตรียมข้อมูลฯ



      จอภาพรายการเงินเพิ่ม และ  จอภาพรายการเงินหัก จอภาพรายการเงินเพิ่ม และ  จอภาพรายการเงินหัก -- หนี้ หนี้ 

      จอภาพรายการเงนิหัก จอภาพรายการเงนิหัก --  หนี้หนี้
ค้นหาแก้ไขทลีะคนคนหาแกไขทละคน

สามารถกําหนดช่วงการหักได้ตามวันทีเ่ริม่และวันทีส่ิ้นสดุ

ลกัษณะการใช้งานจะเปน็หนี้ประเภททีม่ีการหักเท่ากันทกเดือนลกษณะการใชงานจะเปนหนประเภททมการหกเทากนทกุเดอน

ตรวจสอบการบันทึกรายการได้ที่ตรวจสอบการบันทึกรายการได้ที่ รายงานรายงาน-->>รายงานข้อมลเงินเพิ่ม รายงานข้อมลเงินเพิ่ม –– เงินลด เงินลด ((ข้อมลเงินเพิ่ม ข้อมลเงินเพิ่ม -- เงินลดเงินลด) ) หรือหรือ

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร 19ขั้นตอนการทาํงานรายเดือนระบบการจา่ย 1.การเตรียมข้อมูลฯ

ูู (( ูู ))

              นําข้อมูลออก นําข้อมูลออก -->>  ข้อมูลเงินเพิ่ม ข้อมูลเงินเพิ่ม –– หนี้ หนี้ ((เงินเพิ่ม เงินเพิ่ม –– เงินลดเงินลด))



      ไฟล์ข้อความ หรือ ไฟล์ข้อความ หรือ Text File Text File เงินหักเงินหัก (LOAN.TXT)(LOAN.TXT)  และ และ 

์              เงินเงินหักประเภทสหกรณ์ (COOP.DAT) ) หรือ หรือ 

              เงินหักกําหนดเจ้าหนี้ เงินหักกําหนดเจ้าหนี้ ((DEBT.TXT) DEBT.TXT) เตรียมเพื่อใช้นําเข้าหักรายได้ในระบบงานเตรียมเพื่อใช้นําเข้าหักรายได้ในระบบงาน
สามารถนําเข้าได้ทลีะหลายคนและหลายรหัสหนี้

ช่วงการหักจะหักเป็นรายเดือน กล่าวคอื วันทีเ่ริ่มและสิ้นสุดจะอยู่ภายใต้เดือนหักเดยีวกันุ ู

สามารถเตรียมข้อมูลผ่านโปรแกรม Microsoft Excel ได้

รปแบบดาวโหลดรปแบบได้ที่ http://epayroll.cgd.go.th เลือก downloadรูปแบบดาวโหลดรูปแบบไดท http://epayroll.cgd.go.th เลอก download

    ( ข้อมูลเงนิเพิ่มและหนี้รายเดือน Format ใหม่และ ข้อมูลสหกรณ์(แบบมีคอมม่าคั่น) หรือ ข้อมูลเงนิหักกําหนดเจ้าหนี้ )

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร 20ขั้นตอนการทาํงานรายเดือนระบบการจา่ย 1.การเตรียมข้อมูลฯ



      การเตรียมข้อมูลจากระบบจัดเตรียมเงินสวัสดิการและหนี้สินการเตรียมข้อมูลจากระบบจัดเตรียมเงินสวัสดิการและหนี้สิน  

เป็นระบบงานที่มิใช่ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา  

แตเ่ป็นระบบสนบัสนนการทํางานในเรื่องการเตรียมเงินเพิ่มและหนี้สินแตเปนระบบสนบสนุนการทางานในเรองการเตรยมเงนเพมและหนสน

ให้กับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา เป็นระบบทํางานผ่าน

ื ่ I t tเครอขาย Internet 

  ช่วงการหักจะหักเป็นรายเดือน กล่าวคอื วันทีเ่ริ่มและสิ้นสุดจะอยู่

ใภายใตเ้ดือนหักเดือนเดยีวกัน

  ลกัษณะการใชง้าน ใชใ้นกรณทีีต่้นสังกดัไม่สามารถเตรยีมข้อมูล 

หนี้เองได้ 

  สามารถโอนย้ายข้อมูลเข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ไดู้

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร 21ขั้นตอนการทาํงานรายเดือนระบบการจา่ย 1.การเตรียมข้อมูลฯ



เริ่มประมวลผลเงินเดือนและค่าจ้างประจํา  เมื่อไหร่ เริ่มประมวลผลเงินเดือนและค่าจ้างประจํา  เมื่อไหร่ ??  

      เมื่อหยุดการบันทึกคําสั่งในระบบ รับรายงานสรุปกรอบการจ่ายและเอกสารคําสั่งเมื่อหยุดการบันทึกคําสั่งในระบบ รับรายงานสรุปกรอบการจ่ายและเอกสารคําสั่ง

พร้อมตรวจสอบพร้อมตรวจสอบ

    เมื่อถึงวันทีท่ีส่ว่นราชการกําหนดหยุดการบันทกึคาํสั่ง เมื่อถึงวันทีท่ีส่ว่นราชการกําหนดหยุดการบันทกึคาํสั่ง 

ี่ี่ ใ ่ ื

พรอมตรวจสอบพรอมตรวจสอบ

  ตามวันและเวลาทีตกลงกัน ตามวันและเวลาทีตกลงกัน ในการปฏบิัติงานแตล่ะเดอืน 

 สําหรับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา  

 หลังจากหยุดคําสั่งในเดือนนั้นแล้วเจ้าหน้าที่ผูบ้ันทกึควรส่ง

 รายงานสรุปรายละเอียดบัญชีการจ่ายเงินเดือน

  เอกสารคําสั่ง ที่ใช้บนัทกึลงในระบบจ่ายตรงฯ

 ให้แก่ผป้ฏิบัติงานระบบงานการจ่ายต่อไปู ฏ

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร 22ขั้นตอนการทาํงานรายเดือน ระบบการจา่ย  2. เมื่อหยุดการบันทึกคําสั่งในระบบ



หลังจากหยุดคําสั่งแล้ว ต้องทําอะไรต่อไป หลังจากหยุดคําสั่งแล้ว ต้องทําอะไรต่อไป ??  

ตรวจสอบเบื้องต้นว่ามีการเคลื่อนคําสั่งในระบบหลงัจากถึงกําหนดเวลาหยุดคําสั่งหรือไม่

สามารถตรวจสอบจากรายงาน

     รายงานรายงาน -> รายงานตรวจสอบการคํานวณรายงานตรวจสอบการคํานวณ -> 

รายงานตรวจสอบจากบัญชีถือจ่ายรายงานตรวจสอบจากบัญชีถือจ่าย 

รายงานสรปุรายละเอียดบัญชีถือจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจํา

ตรวจสอบยอดกับรายงานและเอกสารคําสั่งที่ได้รับจากผู้บันทึกคําสั่ง

มีการบันทึก/แก้ไข คําสั่งในร บบหลังสง่มอบเอกสารคําสั่งแล้ว แล รายงาน

เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า ไมต่รง สาเหตุอาจเกิดจาก เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า ไมต่รง สาเหตุอาจเกิดจาก 

มการบนทก/แกไข คาสงในระบบหลงสงมอบเอกสารคาสงแลว และรายงาน 

ที่สามารถนํามาใช้ตรวจสอบได้ที่

ํํรายงาน -> รายงานตรวจสอบการคานวณรายงานตรวจสอบการคานวณ -> 

รายงานตรวจสอบจากบัญชีถือจ่ายรายงานตรวจสอบจากบัญชีถือจ่าย ->

ี ื ่ ไ ้

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร 23ขั้นตอนการทาํงานรายเดือน ระบบการจา่ย  2. เมื่อหยุดการบันทึกคําสั่งในระบบ

รายงานรายละเอียดการเคลือนไหวของข้อมูล



ตรวจสอบเรียบร้อย เริ่มประมวลผลเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา ตรวจสอบเรียบร้อย เริ่มประมวลผลเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา ......

ป ิ ืป ิ ื ่ ้ ป ํ ื ํ ั่ ้ ป ํ ื ํ ั

      กรณีเป็นหน่วยงานทีม่หีน่วยประมวลผลยอ่ย หรอืกระจายการทาํงานกรณีเป็นหน่วยงานทีม่หีน่วยประมวลผลยอ่ย หรอืกระจายการทาํงาน
่ ่

      ประมวลผลเงินเดือนประมวลผลเงินเดือน//ค่าจ้างประจํา หรือ คํานวณบัตรค่าจ้างประจํา หรือ คํานวณบัตร

สั่งคํานวณเงินเดือน ได้ที่ ระบบการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจํา ->

การประมวลผลรายเดือน -> การประมวลผลเงินเดือน -> ประมวลผลเงินเดือนหน่วยประมวลผลย่อย -> 

ํ ิ ื ่ ป ่ํ ิ ื ่ ป ่คํานวณเงินเดือนหน่วยประมวลผลย่อยคํานวณเงินเดือนหน่วยประมวลผลย่อย

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร 24ขั้นตอนการทาํงานรายเดือน ระบบการจา่ย  3. ประมวลผลเงินเดือนฯ(กระจายการทํางาน)



กรณีต้องการยกเลิกการคํานวณเงนิเดือน หรือต้องการลบรายการบัตรเงินเดือน กรณีต้องการยกเลิกการคํานวณเงนิเดือน หรือต้องการลบรายการบัตรเงินเดือน 

ใ ้ ไใ ้ ไ ?? (( ี ป็ ่ ี่ ี ่ ป ่ ื ํี ป็ ่ ี่ ี ่ ป ่ ื ํ ))ใชจอภาพอะไร ใชจอภาพอะไร ??  
กรณีที่ต้องยกเลิกรายการที่คํานวณมาแลว้ทั้งหมดหรือทั้งหน่วย 

่

((กรณีเปน็หน่วยงานทมีหีน่วยประมวลผลยอ่ย หรอืกระจายการทาํงานกรณีเปน็หน่วยงานทมีหีน่วยประมวลผลยอ่ย หรอืกระจายการทาํงาน))

สามารถใช้จอภาพยกเลิกการคํานวณเงินเดือน ได้ที่ ระบบการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจํา ->

การประมวลผลรายเดือน -> การประมวลผลเงินเดือน -> ประมวลผลเงินเดือนหน่วยประมวลผลย่อย 

-> ยกเลิกคํานวณเงินเดือนหน่วยประมวลผลย่อยยกเลิกคํานวณเงินเดือนหน่วยประมวลผลย่อย

หมายเหตหมายเหต :: จอภาพนี้ควรใช้อย่างระมัดระวังจอภาพนี้ควรใช้อย่างระมัดระวังหมายเหตุ หมายเหตุ : : จอภาพนควรใชอยางระมดระวง จอภาพนควรใชอยางระมดระวง 

หากสั่งการทํางานแล้วระบบจะทําการหากสั่งการทํางานแล้วระบบจะทําการ

ลบรายการบัตรเงินเดือนลบรายการบัตรเงินเดือน

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร
25

ขั้นตอนการทาํงานรายเดือน ระบบการจา่ย 3 ยกเลิกการคาํนวณเงินเดือนฯ(กระจายการทาํงาน)

ตามเงื่อนไขที่ระบทุั้งหมดตามเงื่อนไขที่ระบทุั้งหมด



เมื่อคํานวณบัตรเรียบร้อย ทําขั้นตอนต่อไป เมื่อคํานวณบัตรเรียบร้อย ทําขั้นตอนต่อไป ??
ตรวจสอบรายการที่คํานวณได้ จากรายงานต่างๆ และบันทึกรายงานเก็บเป็นตรวจสอบรายการที่คํานวณได้ จากรายงานต่างๆ และบันทึกรายงานเก็บเป็น      ตรวจสอบรายการทคานวณได จากรายงานตางๆ และบนทกรายงานเกบเปนตรวจสอบรายการทคานวณได จากรายงานตางๆ และบนทกรายงานเกบเปน

แฟ้มขอ้มูล ก่อนการนําหนี้เข้าและแก้ไขแฟ้มขอ้มูล ก่อนการนําหนี้เข้าและแก้ไข
ี ่ ิ ื ่ ้ ป ํรายงานรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจํา 

หน่วยประมวลผลย่อย

ป ี ่ ิ ืสรปุรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน 

รายงานรายการเงินเพิ่ม – เงินลด 

     (ข้อมูลการจา่ยเงินเดือน)

รายงานรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนของผู้มี

 สถานภาพงดจ่าย

ตรวจสอบข้อผิดพลาดของรายการจ่ายฯ

ฯลฯ

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร 26ขั้นตอนการทาํงานรายเดือนระบบการจา่ย  4. ตรวจสอบรายการทีค่ํานวณได้ 



      ตรวจสอบรายการที่คํานวณได้ จากรายงานต่างๆ ตรวจสอบรายการที่คํานวณได้ จากรายงานต่างๆ 

  วิธีการตรวจสอบรายการทีค่าํนวณได้ หากเกิดกรณีทีจ่ํานวนคนไมต่รงวิธีการตรวจสอบรายการทีค่าํนวณได้ หากเกิดกรณีทีจ่ํานวนคนไมต่รง

เมื่อเทียบรายงานสรปรายละเอยีดบัญชีถือจา่ยเมื่อเทียบรายงานสรปรายละเอยีดบัญชีถือจา่ย ((เป็นรายงานจากเป็นรายงานจากระบบบัญชีถือจา่ยระบบบัญชีถือจา่ย))            เมอเทยบรายงานสรุปรายละเอยดบญชถอจาย เมอเทยบรายงานสรุปรายละเอยดบญชถอจาย ((เปนรายงานจากเปนรายงานจากระบบบญชถอจายระบบบญชถอจาย))

  กรณทีีจ่ํานวนคนมากขึ้นกรณทีีจ่ํานวนคนมากขึ้น  อาจจะมีอาจจะมี
-- รายการคนที่มีสถานะอยู่ระหว่างการโยกย้าย รายการคนที่มีสถานะอยู่ระหว่างการโยกย้าย 

สามารถตรวจสอบได้จาก รายงานจากสามารถตรวจสอบได้จาก รายงานจาก

          ระบบบัญชีถือจ่ายข้าราชการระบบบัญชีถือจ่ายข้าราชการ//ลูกจ้างประจาํ ลูกจ้างประจาํ --> > 

          รายงาน รายงาน --> > รายงานกลุ่มรายงานกลุ่ม5 5 --> > รายชื่อข้าราชการตามสถานภาพรายชื่อข้าราชการตามสถานภาพ    เลือก สถานภาพอยู่ระหว่างการโยกย้ายเลือก สถานภาพอยู่ระหว่างการโยกย้าย

-- หรือสามารถตรวจสอบหาการเคลื่อนไหวของข้อมูล ได้จาก หรือสามารถตรวจสอบหาการเคลื่อนไหวของข้อมูล ได้จาก 

ํํ     รายงาน -> รายงานตรวจสอบการคํานวณรายงานตรวจสอบการคํานวณ

     -> รายงานตรวจสอบจากบัญชีถือจ่ายรายงานตรวจสอบจากบัญชีถือจ่าย 

>รายงานรายละเอียดการเคลื่อนไหวของข้อมลรายงานรายละเอียดการเคลื่อนไหวของข้อมล

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร 27ขั้นตอนการทาํงานรายเดือนระบบการจา่ย  4. ตรวจสอบรายการทีค่ํานวณได้ 

->รายงานรายละเอยดการเคลอนไหวของขอมูลรายงานรายละเอยดการเคลอนไหวของขอมูล



      ตรวจสอบรายการที่คํานวณได้ จากรายงานต่างๆ ตรวจสอบรายการที่คํานวณได้ จากรายงานต่างๆ 
ี ี่ ํ ไ ้ ี ี่ ํ ไี ี่ ํ ไ ้ ี ี่ ํ ไวิธีการตรวจสอบรายการทีคํานวณได้ หากเกิดกรณีทีจํานวนคนไม่ตรง วิธีการตรวจสอบรายการทีคํานวณได้ หากเกิดกรณีทีจํานวนคนไม่ตรง 

วิธีการตรวจให้ตรวจและเทียบจากรายงานสรุปรายละเอียดบัญชีถือจ่ายวิธีการตรวจให้ตรวจและเทียบจากรายงานสรุปรายละเอียดบัญชีถือจ่าย

  หากเกิดกรณีที่มีจํานวนคนน้อยลงหากเกิดกรณีที่มีจํานวนคนน้อยลง    

-- รายการคนที่มีวันเดือนปีเกิดของบคุคลที่มีผลให้ที่อาจยงัไม่รายการคนที่มีวันเดือนปีเกิดของบคุคลที่มีผลให้ที่อาจยงัไม่
ํ ั่ ้ ื ี ั ื ปี ิ ิ ี ํ ใ ้ ีํ ั่ ้ ื ี ั ื ปี ิ ิ ี ํ ใ ้ ีลงคําสังพน้จากราชการ หรือมีวันเดือนปีเกิดผิด มีผลทําให้มีลงคําสังพน้จากราชการ หรือมีวันเดือนปีเกิดผิด มีผลทําให้มี

วันที่เกษียณพ้นราชการตามไปด้วย ตรวจสอบได้จากรายงานวันที่เกษียณพ้นราชการตามไปด้วย ตรวจสอบได้จากรายงาน
บนระบบบญัชีถือจา่ยข้าราชการบนระบบบัญชีถือจา่ยข้าราชการ//ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างประจํา --> > รายงาน รายงาน ญญ ูู
--> > รายงานกลุ่มรายงานกลุ่ม5 5 -->>  รายงานตรวจสอบเลขปชชรายงานตรวจสอบเลขปชช, , วันเดือนวันเดือน
ปีเกิด วันที่เกษียณ ไม่ถูกต้อง  ปีเกิด วันที่เกษียณ ไม่ถูกต้อง  เลือก เลือก  รายการที่มีวันเดือนรายการที่มีวันเดือน
ปีเกิด วันที่เกษียณไม่ถกต้องปีเกิด วันที่เกษียณไม่ถกต้องปเกด วนทเกษยณไมถูกตองปเกด วนทเกษยณไมถูกตอง

-- รายการรายการคนที่ยังครองอัตราอยู่  แต่มีสถานภาพไม่รับเงินเดือน แต่มีสถานภาพไม่รับเงินเดือน 
เช่น สถานภาพ ลาศึกษาต่อ ไม่รับเงินเดือนเช่น สถานภาพ ลาศึกษาต่อ ไม่รับเงินเดือน ((030030))เชน สถานภาพ ลาศกษาตอ ไมรบเงนเดอน เชน สถานภาพ ลาศกษาตอ ไมรบเงนเดอน ((030030) ) 
ตรวจสอบได้จาก ระบบตรวจสอบได้จาก ระบบรายงาน -> รายงานตรวจสอบการรายงานตรวจสอบการ
คํานวณคํานวณ  -> รายงานตรวจสอบจากบัญชีถือจ่ายรายงานตรวจสอบจากบัญชีถือจ่าย ->

ี ้ ี ่ ิ ืี ้ ี ่ ิ ื

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร 28ขั้นตอนการทาํงานรายเดือนระบบการจา่ย  4. ตรวจสอบรายการทีค่ํานวณได้ 

รายละเอียดผู้มีสถานภาพงดจ่ายเงินเดือนรายละเอียดผู้มีสถานภาพงดจ่ายเงินเดือน



   นํา Text File หนี้ และ สหกรณ์ ที่เตรียมไว้เข้าระบบงาน
(ไฟล์ข้อความ หรือ Text File เงินหักทั่วไป (LOAN.TXT) และ เงินหกัประเภทสหกรณ์ (COOP.DAT) ตามข้อ )

ข้อมลูเงนิเพิ่ม ข้อมลูเงนิเพิ่ม –– หนี้ รายเดือน หนี้ รายเดือน (LOAN.TXT)(LOAN.TXT)ูู

ตรวจสอบการบันทึกรายการได้ที่ รายงานข้อมูลเงินเพิ่ม – เงินลด (ข้อมูลการจ่ายเงินเดือน)

หรือ รายงานภายใต้กล่มเมน รายงาน > รายงานตรวจสอบการคํานวณ

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร 29

หรอ รายงานภายใตกลุมเมนู รายงาน -> รายงานตรวจสอบการคานวณ

หรือ ข้อมูลนําออก -> ข้อมูลเงินเพิ่ม - หนี้ (รายการจ่ายเงินเดือน)
ขั้นตอนการทาํงานรายเดือนระบบการจา่ย  5. นํา Text File หนี้ เขา้ระบบงาน



ข้อมลูหนี้สหกรณ์ ข้อมลูหนี้สหกรณ์ (COOP.DAT)(COOP.DAT)

ตรวจสอบการบันทึกรายการได้ที่ รายงานรายละเอียดเงินเพิ่ม - หุ้นและเงนิกู้สหกรณ์

หรือ รายงานภายใต้กล่มเมน รายงาน -> รายงานตรวจสอบการคํานวณ

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร 30

ุ ู

หรือ ข้อมูลนําออก -> ข้อมูลการหักหนี้สหกรณ์

ขั้นตอนการทาํงานรายเดือนระบบการจา่ย  5. นํา Text File หนี้ เขา้ระบบงาน



ข้อมลูเงนิหักกําหนดเจ้าหนี้ ข้อมลูเงนิหักกําหนดเจ้าหนี้ ((DEBT.TXT)DEBT.TXT)

ตรวจสอบการบันทึกรายการได้ที่ รายงานข้อมูลเงินเพิ่ม – เงินลด (ข้อมูลการจ่ายเงินเดือน)

หรือ รายงานภายใต้กล่มเมน รายงาน -> รายงานตรวจสอบการคํานวณ

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร 31

ุ ู

หรือ ข้อมูลนําออก -> ข้อมูลเงินเพิ่ม - หนี้ (รายการจ่ายเงินเดือน)

ขั้นตอนการทาํงานรายเดือนระบบการจา่ย  5. นํา Text File หนี้ เขา้ระบบงาน



      ตรวจสอบรายการอีกครั้งหลังนําเข้าเงนิเพิ่มหรือหนี้เข้าระบบงาน จากตรวจสอบรายการอีกครั้งหลังนําเข้าเงนิเพิ่มหรือหนี้เข้าระบบงาน จาก

รายงานหรือข้อมูลรายงานหรือข้อมูล

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร 32ขั้นตอนการทาํงานรายเดือนระบบการจา่ย  6.ตรวจสอบรายการที่เขา้จากรายงานฯ



   เมื่อพบข้อผิดพลาด แก้ไขรายการที่ จอภาพรายการจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร
33

ขั้นตอนการทาํงานรายเดือนระบบการจา่ย  7. เมื่อพบข้อผิดพลาด แกไ้ขรายการ



หลักการเกิดตกเบิกแบบอัตโนมัติ และการบันทึกรายการตกเบิก หลักการเกิดตกเบิกแบบอัตโนมัติ และการบันทึกรายการตกเบิก 

กองการเจ้าหน้าที่ หรือ กําลังพล หรือ หน่วยย่อยบันทึกคําสั่งกองการเจาหนาท หรอ กาลงพล หรอ หนวยยอยบนทกคาสง

บันทึกคําสั่ง เงินเดือนหรือเงนิเพิ่ม ที่มีผลย้อนหลัง ในระบบบัญชีถือจ่ายและมีผลทําให้อัตราเงินเปลี่ยนแปลง จะเกิด
เป็นคําสั่งตกเบิก

คําสั่งตกเบิก สามารถตรวจสอบไดจ้าก จอภาพบันทึกคําสั่งตกเบิกเงินเดือน/ค่าจ้างประจํา หรือ จอภาพบันทึก
คําสั่งตกเบิกเงินเพิ่ม หรอื รายงานคําสั่งเคลื่อนไหวที่มผีลกับการเกิดตกเบิก

การเงิน หรือ หน่วยถืองบประมาณ หรือ หนว่ยประมวลผลย่อย หรือ หน่วยเบิกย่อย

 เมื่อมีคําสั่งตกเบิก และสั่งคาํนวณเงินเพื่อเบิกที่ระบบการจ่าย ระบบจะนํา

ํ ั่ ิ ี่ ิ ิ ี่ ่ ิ ่ ้ ใ ่ ํคําสังตกเบิกทีเกิดและเงินทีผ่านการเบิกจ่ายแล้วในระบบจ่ายตรง คํานวณ 

หาผลต่างเกิดเป็น เงินตกเบิก หรือ เงินเรียกคนื (สําหรับเงินเรียกคืนจะเกิดใน

กรณีอัตราใหม่ลดลงกว่ารายการที่เบิกผ่านมาแล้วแล ร บบจ ร งบัการหักเพื่อให้กรณอตราใหมลดลงกวารายการทเบกผานมาแลวและระบบจะระงบการหกเพอให

ส่วนราชการตรวจสอบกอ่นการหักจริง)

การเกิดตกเบิกแบบอัตโนมัติ ระบบจะคํานวณให้ได้แต่เดือนเริ่มเข้าจ่ายตรงของการเกดตกเบกแบบอตโนมต ระบบจะคานวณใหไดแตเดอนเรมเขาจายตรงของ

หน่วยงานนั้น เพราะเป็นเดือนเริ่มมีรายการเบิกจรงิในระบบให้สามารถคํานวณได้ 

กรณีจําเป็นต้องตกเบิกเงินในวันที่มีผลก่อนเข้าจ่ายตรง เจ้าหน้าที่สามารถ

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร 34ขั้นตอนการทาํงานรายเดือนระบบการจา่ย  7. เมื่อพบข้อผิดพลาด แกไ้ขรายการ

กรณจาเปนตองตกเบกเงนในวนทมผลกอนเขาจายตรง เจาหนาทสามารถ

บันทึกเงินตกเบิกในช่วงเวลาก่อนเข้าจ่ายตรงได้ที่ จอภาพรายการการจ่ายเงินเดือนจอภาพรายการการจ่ายเงินเดือน//ค่าจ้างประจําค่าจ้างประจํา



คําอธิบายตารางรายการตกเบิกคําอธิบายตารางรายการตกเบิก วิธีบันทึกเงินตกเบิกวิธีบันทึกเงินตกเบิก

1 ื ส ํ ( ิ่ ้ไ )1. เลอกสถานะการทางาน (เพม,แกไข,ลบ)

2. ใส่ปีทํารายการตกเบิก 

   (ปีที่มีผลของคําสั่งตกเบิก)

3. ใส่เลขที่คําสั่ง/ปี

4. ใสว่นัที่ลงคําสั่ง

5 ใส่เดือนทาํรายการตกเบิก5. ใสเดอนทารายการตกเบก 

   (เดือนที่มีผลของคําสั่งตกเบิก)

6. ใสว่นัที่เริม่ตกเบิก

่ ่  (วนัทีเริมต้นคิดตกเบิกโดยเดือนและปี

   ต้องอยู่ในรอบของเดือนและปีทํารายการตกเบิก

7. ใสว่นัที่สิ้นสุดตกเบิก ุ

   (วนัที่สิ้นสดุคิดตกเบิกโดยเดือนและปี

   ต้องอยู่ในรอบของเดือนและปีทํารายการตกเบิก

6 ใสว่นัที่มีผลของคําสั่ง6. ใสวนทมผลของคาสง

7. ใส่จํานวนเงนิตกเบิก

8. คลิกปุ่มตกลง 

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร 35ขั้นตอนการทาํงานรายเดือนระบบการจา่ย  7. เมื่อพบข้อผิดพลาด แกไ้ขรายการ



      ตรวจสอบรายการเงินเพิ่มตรวจสอบรายการเงินเพิ่ม--เงินหักแต่ละประเภทและรับสุทธิ จากยอดสรุปรวมเงินหักแต่ละประเภทและรับสุทธิ จากยอดสรุปรวม

              ของแต่ละรายการ จากรายงานของแต่ละรายการ จากรายงาน ตรวจสอบและแก้ไขจนกระทั่งพรอ้มส่งมอบตรวจสอบและแก้ไขจนกระทั่งพรอ้มส่งมอบ

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร 36ขั้นตอนการทาํงานรายเดือนระบบการจา่ย 8. ตรวจสอบยอดจนกระทั่งพร้อมส่งมอบ



      กรณีเป็นหน่วยงานที่มีหน่วยประมวลผลย่อย หรือกระจายการทํางานกรณีเป็นหน่วยงานที่มีหน่วยประมวลผลย่อย หรือกระจายการทํางาน

   สร้างสรุปการใช้จ่ายเงินจําแนกตามแผนงาน / รหัสบญัชี หน่วยประมวลผลย่อย

พร้อมพิมพ์รายงานตรวจสอบ
สร้างรายการสรุปเพื่อเตรียมส่งมอบตน้สังกัด ที่ 

การประมวลผลรายเดือน ->ประมวลผลเงินเดือน / ค่าจ้างประจาํ -> 

ประมวลผลเงินเดือน / ค่าจ้างประจาํ หน่วยประมวลผลย่อย -> 

ประมวลผลสรปุการใช้จ่ายเงินจําแนกตามแผนงาน ประมวลผลสรปุการใช้จ่ายเงินจําแนกตามแผนงาน –– รหัสบญัชี รหัสบญัชี 

หน่วยประมวลผลย่อยหน่วยประมวลผลย่อย

กรณีที่มีการแก้ไขรายการบัตรเงินเดือนหรือค่าจ้างประจาํ จําเป็น

จะต้องสัง่การทํางานจอภาพนี้ใหม่ทุกครัง้

พิมพ์รายงานตรวจสอบ ได้ที่ รายงาน -> รายงานตรวจสอบการ

คํานวณ -> รายงานสรุปการเบิกเงินเดือน/ค่าจ้างประจํา -> 

หน่วยประมวลผลย่อย -> รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินจําแนกตามรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินจําแนกตาม

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร 37

แผนงาน แผนงาน –– รหัสบญัชี หน่วยประมวลผลย่อยรหัสบญัชี หน่วยประมวลผลย่อย

ขั้นตอนการทาํงานรายเดือนระบบการจา่ย  กรณีมีหน่วยประมวลผลย่อย



ตัวอย่างรายงานการใช้จ่ายเงินจําแนกตามแผนงาน ตัวอย่างรายงานการใช้จ่ายเงินจําแนกตามแผนงาน ––  รหัสบัญชี หนว่ยประมวลผลย่อยรหัสบัญชี หนว่ยประมวลผลย่อย

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร 38ขั้นตอนการทาํงานรายเดือนระบบการจา่ย  กรณีมีหน่วยประมวลผลย่อย



   หน่วยประมวลผลย่อย ส่งมอบข้อมูลให้ต้นสังกัด

1 ใส่รหัสสังกัดหน่วยประมวลผลย่อย และคลิกป่มค้นหา1. ใสรหสสงกดหนวยประมวลผลยอย และคลกปุมคนหา 

2. คลิกปุ่ม ตกลง

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร 39ขั้นตอนการทาํงานรายเดือนระบบการจา่ย  กรณีมีหน่วยประมวลผลย่อย



   ต้นสังกัด รับข้อมูลหน่วยประมวลผลย่อย 

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร 40ขั้นตอนการทาํงานรายเดือนระบบการจา่ย  กรณีมีหน่วยประมวลผลย่อย



   ต้นสังกัด ตรวจสอบความถูกต้อง ระดับหน่วยงาน และระดับกรม 

่

            --   รายงานตรวจสอบข้อมูลสรุปงบบุคลากรกับข้อมูลการเบกิจ่าย หน่วยประมวลผลยอ่ยรายงานตรวจสอบข้อมูลสรุปงบบุคลากรกับข้อมูลการเบกิจ่าย หน่วยประมวลผลยอ่ย

จนกระทั่งถูกต้อง ครบทุกหน่วยประมวลผลยอ่ย

ู ุ ุ ูู ุ ุ ู

              --    รายงานตรวจสอบข้อมูลสรุปงบบุคลากรกับข้อมูลการจา่ยเงินเดือน หน่วยประมวลผลย่อยรายงานตรวจสอบข้อมูลสรุปงบบุคลากรกับข้อมูลการจา่ยเงินเดือน หน่วยประมวลผลย่อย

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร 41ขั้นตอนการทาํงานรายเดือนระบบการจา่ย  กรณีมีหน่วยประมวลผลย่อย



  ตัวอย่างรายงานตรวจสอบข้อมูลสรุปงบบคุลากรกับข้อมูลการเบิกจ่าย หน่วยประมวลผลย่อยตัวอย่างรายงานตรวจสอบข้อมูลสรุปงบบคุลากรกับข้อมูลการเบิกจ่าย หน่วยประมวลผลย่อย

ึ ี ี่ ิ ั ้ ั ั ป ี่ ่ึ ี ี่ ิ ั ้ ั ั ป ี่ ่******   หมายถึงมีรายการทียอดเงินขัดแย้งกันกับรายการสรุปทีส่งมอบหมายถึงมีรายการทียอดเงินขัดแย้งกันกับรายการสรุปทีส่งมอบ

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร
42

ขั้นตอนการทาํงานรายเดือนระบบการจา่ย  กรณีมีหน่วยประมวลผลย่อย



เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง พร้อมที่จะวางเบิกกับกรมบัญชีกลาง เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง พร้อมที่จะวางเบิกกับกรมบัญชีกลาง 

   สร้างสรุปการใช้จ่ายเงินจําแนกตามแผนงาน / รหัสบัญชี

เป็นการสร้างยอดสรุปเงินประเภทต่างๆ ในระดับศูนย์ต้นทุน - กิจกรรมหลัก และระดับกรม

เพื่อการวางเบิกเงินงบประมาณผา่นระบบ GFMIS

สามารถสร้างรายการสรปุได้ที่ 

การประมวลผลรายเดือน -> ประมวลผลเงินเดอืน ->การประมวลผลรายเดอน > ประมวลผลเงนเดอน >

ประมวลผลสรปุการใชจ้่ายเงินจําแนกตามแผนงาน – รหัสบญัชี

กรณทีี่มีการแก้ไขรายการบัตรเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํากรณทมการแกไขรายการบตรเงนเดอนหรอคาจางประจา

จําเปน็จะต้องสั่งการทํางานจอภาพนีท้กุครั้ง

์ ไ ้ ่พิมพ์รายงานตรวจสอบ ได้ที รายงาน -> รายงานตรวจสอบการ

คํานวณ -> รายงานสรุปการเบิกจ่ายส่งกรมบญัชีกลาง –

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร 43ขั้นตอนการทาํงานรายเดือนระบบการจา่ย  ขั้นตอนการทาํงานรายเดือนระบบการจา่ย  99..สร้างสรุปการใช้จา่ยเงินฯสร้างสรุปการใช้จา่ยเงินฯ

หนังสือตราครุฑ -> สรุปการใชจ้่ายเงนิจําแนกตามแผนงาน – รหัสบัญชี



ตัวอย่างรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินจําแนกตามแผนงาน – รหัสบัญชี

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร
44

ขั้นตอนการทาํงานรายเดือนระบบการจา่ย  ขั้นตอนการทาํงานรายเดือนระบบการจา่ย  99..สร้างสรุปการใช้จา่ยเงินฯสร้างสรุปการใช้จา่ยเงินฯ



ตรวจสอบยอดสรุปทุกหน่วยไม่มีข้อผิดพลาด 

ต้นสังกัดพิมพ์รายงานและหนังสือตราครุฑ    เพื่อวางเบิกที่กรมบัญชีกลาง

      พิมพร์ายงานเพื่อขอเบิกเงินเดือนและเงินอื่นๆ พิมพร์ายงานเพื่อขอเบิกเงินเดือนและเงินอื่นๆ 

และ หนังสือตราครุฑและ หนังสือตราครุฑ

      ผู้มีอํานาจลงนามในเอกสาร อนุมัติ ผู้มีอํานาจลงนามในเอกสาร อนุมัติ 

เพื่อวางเบิกที่กรมบญัชีกลางเพื่อวางเบิกที่กรมบญัชีกลางญญ

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร 45ขั้นตอนการทาํงานรายเดือนระบบการจา่ย  ตรวจสอบความถูกต้องและวางเบิกที่กรมบัญชีกลางขั้นตอนการทาํงานรายเดือนระบบการจา่ย  ตรวจสอบความถูกต้องและวางเบิกที่กรมบัญชีกลาง



ขั้นตอนการทํางานสิ้นปีงบประมาณขั้นตอนการทํางานสิ้นปีงบประมาณ
ปรับปรงุรหัสเบิกจ่ายตามปรับปรงุรหัสเบิกจ่ายตามระบบ ระบบ GFMISGFMIS  ที่มีความสัมพันธ์ในรหสัสังกัดที่มีความสัมพันธ์ในรหสัสังกัด

ระบบจ่ายตรงเงินเดือนมีจอภาพอัตโนมัติที่ใชส้ําหรับปรับรหัสได้ครั้งละหลายรายการที่ ระบบระบบจ่ายตรงเงินเดือนมีจอภาพอัตโนมัติที่ใชส้ําหรับปรับรหัสได้ครั้งละหลายรายการที่ ระบบระบบจายตรงเงนเดอนมจอภาพอตโนมตทใชสาหรบปรบรหสไดครงละหลายรายการท ระบบระบบจายตรงเงนเดอนมจอภาพอตโนมตทใชสาหรบปรบรหสไดครงละหลายรายการท ระบบ

ข้อมูลพืน้ฐาน ข้อมูลพืน้ฐาน -->>ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน [[ข้าราชการข้าราชการ]]  /[/[ลกูจ้างประจําลกูจ้างประจํา]]  --> > สังกัด สังกัด --> > ปรับปรุงรหัส ปรับปรุงรหัส GFMISGFMIS

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร 46ขัน้ตอนการทํางานสิ้นปีงบประมาณขัน้ตอนการทํางานสิ้นปีงบประมาณ



งานสิน้ปภาษีงานสิน้ปภาษี

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร
47

ขัน้ตอนการทํางานสิ้นปีภาษีขัน้ตอนการทํางานสิ้นปีภาษี



ขั้นตอนการทํางานสิ้นปีภาษีขั้นตอนการทํางานสิ้นปีภาษี
  นําเข้ารายได้ ภาษี กบข./กสจ. สะสม  กรณีเข้าจ่ายตรงฯ ระหว่างปีภาษี (ถ้ามี)

(รูปแบบสามารถดาวโหลดได้ที่  http://epayroll.cgd.go.th  เลือก download -> รูปแบบข้อมูล)

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร 48ขัน้ตอนการทํางานสิ้นปีภาษีขัน้ตอนการทํางานสิ้นปีภาษี



      ตรวจสอบว่ามีรายการเรยีกคืนและนําส่งในลักษณะเงินสดหรือไม ่ตรวจสอบว่ามีรายการเรยีกคืนและนําส่งในลักษณะเงินสดหรือไม ่

                ถ้ามีให้บันทึกรายการที่จอภาพเบิกเกินส่งคืนถ้ามีให้บันทึกรายการที่จอภาพเบิกเกินส่งคืน
(ตรวจสอบการบันทึกรายการจากรายงานเบิกเกินส่งคืน ที่เมนู รายงาน ->รายงานการตรวจสอบ -> เงินเบกิเกิน

ส่งคืน)

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร 49ขัน้ตอนการทํางานสิ้นปีภาษีขัน้ตอนการทํางานสิ้นปีภาษี



      ตรวจสอบว่ามีการจ่ายเงินรางวัลภายในปีภาษีนี้หรอืไม่      ตรวจสอบว่ามีการจ่ายเงินรางวัลภายในปีภาษีนี้หรอืไม่      

ถ้ามีให้ทําข้อมูลมาในลักษณะถ้ามีให้ทําข้อมูลมาในลักษณะ Text Text ตามรปูแบบข้อมูลเงินรางวัล นําเข้าระบบตามรปูแบบข้อมูลเงินรางวัล นําเข้าระบบ

(รปแบบสามารถดาวโหลดได้ที่ http //epayroll cgd go th เลือก download > รปแบบข้อมล)(รูปแบบสามารถดาวโหลดไดท  http://epayroll.cgd.go.th  เลอก download -> รูปแบบขอมูล)

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร 50ขัน้ตอนการทํางานสิ้นปีภาษีขัน้ตอนการทํางานสิ้นปีภาษี



      ปรับปรุงรายได้สะสม และ ภาษีสะสม ปรับปรุงรายได้สะสม และ ภาษีสะสม , , ปรับปรงุ กบขปรับปรงุ กบข..สะสม สมทบ ชดเชยสะสม สมทบ ชดเชย

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร ขัน้ตอนการทํางานสิ้นปีภาษีขัน้ตอนการทํางานสิ้นปีภาษี 51



      พิมพร์ายงานตรวจสอบรายได้ ภาษี และ กบขพิมพร์ายงานตรวจสอบรายได้ ภาษี และ กบข..

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร ขัน้ตอนการทํางานสิ้นปีภาษีขัน้ตอนการทํางานสิ้นปีภาษี 52



ตรวจสอบรายได้ทั้งปีภาษี  จนไม่เกิดการขัดแย้งของรายการ ตรวจสอบรายได้ทั้งปีภาษี  จนไม่เกิดการขัดแย้งของรายการ 

      สร้างลําดับที่ พร้อมพิมพร์ายงานใบ ภสร้างลําดับที่ พร้อมพิมพร์ายงานใบ ภ..งง..ดด. . 11ก ก ((พิเศษพิเศษ) ) ตรวจสอบรายได้ทั้งปีภาษีตรวจสอบรายได้ทั้งปีภาษี

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร 53ขัน้ตอนการทํางานสิ้นปีภาษีขัน้ตอนการทํางานสิ้นปีภาษี



นําข้อมล ภนําข้อมล ภ งง ดด 11ก พิเศษ ออกจากร บบ เพื่อนําเข้าร บบงานสรรพากรก พิเศษ ออกจากร บบ เพื่อนําเข้าร บบงานสรรพากร      นาขอมูล ภนาขอมูล ภ..งง..ดด.. 11ก พเศษ ออกจากระบบ เพอนาเขาระบบงานสรรพากร ก พเศษ ออกจากระบบ เพอนาเขาระบบงานสรรพากร 

              ยืน่แบบด้วยสื่อที่สํานักงานเขต ยืน่แบบด้วยสื่อที่สํานักงานเขต 

      ยื่นแบบด้วยสื่อที่สํานักงานเขต ยื่นแบบด้วยสื่อที่สํานักงานเขต 

      พิมพ์หรือดึงข้อมูลออก ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ส่งข้าราชการหรือ  พิมพ์หรือดึงข้อมูลออก ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ส่งข้าราชการหรือ  

ลกจ้างปร จําลกจ้างปร จํา              ลูกจางประจาลูกจางประจา

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร 54ขัน้ตอนการทํางานสิ้นปีภาษีขัน้ตอนการทํางานสิ้นปีภาษี



กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร 55



้ ั ั ิ ็้ ั ั ิ ็ตอบขอซกถามและรบความคดเหนตอบขอซกถามและรบความคดเหน

กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  งานบุคลากร 56


