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การจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา
กรมบัญ ชีกลางกํา หนดใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐานเขารวมโครงการ
ระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจําของกรมบัญชีกลาง โดยปฏิบัติงานคูขนานการจายตรงเงินเดือนและ
คาจางประจํา ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2559 และเริ่มปฏิบัติงานจริงตั้งแตเดือนมกราคม
2560 เปนตนมา โครงการจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา ทําใหขาราชการและลูกจางประจําในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง เงินวิทยฐานะและเงินอื่น ๆ
ที่เบิกควบเงินเดือนผานบัญชีเงินฝากธนาคารตรงตามระยะเวลา ที่กรมบัญชีกลางกําหนดทุกเดือน ทําใหลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดคาใชจายในการจัดทําเอกสาร ขอเบิกและการโอนเงิน มีฐานขอมูลบุคลากร
ภาครัฐเต็มรูปแบบเพื่อใชในการบริหารงานบุคคล
ระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา เปนระบบงานแบบ Web Application ที่
กรมบัญชีกลางใหบริการกับสวนราชการในลักษณะ ASP (Application Service Provider) เพื่อใหสวน
ราชการสามารถทํา งานตั้ งแตขั้น ตอนการจัดการกับ คําสั่งเลื่อนขั้น การยาย การเปลี่ย นแปลงขอมูล ของ
ขาราชการ/ลูกจางประจํา
การเขาใชงานในระบบจะตองใชอุปกรณยนื ยันตัวบุคคล (Token Key ) เปนหลักฐานในการ
พิสูจนตัวตนตอระบบในการเขาใชงาน และเพื่อปองกันการเบิกจายเงินซ้ําซอน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดแจงใหทุกหนวยเบิกจายงดเบิกเงินในระบบ GFMIS ตั้งแตเดือนมกราคม 2560 สําหรับ
รายการดังตอไปนี้
 งบบุคลากร ไดแก เงินเดือน คาจางประจํา เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินที่
จายควบกับเงินเดือนและคาจางประจํา เงินคาตอบแทนรายเดือนของขาราชการและลูกจางประจํา
 งบดําเนินงาน ไดแก คาตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจํา ผู
ไดรับเงินเดือนหรือคาจางประจําถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง (เต็มขั้น)
 งบกลาง ได แ ก เงิ น สมทบกรณี ข า ราชการเป น สมาชิ ก กบข. และกรณี
ลูกจางประจําเปนสมาชิก กสจ.
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การเปลี่ยนแปลงจากระบบเดิมสูระบบใหม
ระบบเดิม
1. การจัดทําขอมูลเบิกเงิน
1.1 ปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล บุ ค คล เช น การ
ย า ย ก า ร เ ลื่ อ น ขั้ น / เ ลื่ อ น
ตําแหนง ฯลฯ
1.2 คํ า นวณยอดเงิ น เดื อ น และเงิ น
อื่น ๆ ที่เบิกควบเงินเดือน
1.3 ปรั บ ปรุ ง /จั ด ทํ าข อมู ล กบข.
ในระบบ Mcs Web
1.4 จัดทําขอมูล กสจ.
1.5 จัดทําเอกสารประกอบการขอเบิก
เงิน
(กรณีตกเบิก ตองจัดทําขอมูลแยกอีกชุด)

ระบบจายตรงเงินเดือนแลคาจางประจํา
ของกรมบัญชีกลาง
1. การจัดทําขอมูลเบิกเงิน
กลุมบริหารงานบุคคล
1.1 จั ด ทํ า ข อ มู ล บุ ค คลในระบบ เช น การ
เปลี่ ยนแปลงขอมูลบุคคล การยาย การ
ปรั บ เลื่ อ นเงิ น เดื อ น การบรรจุ แ ต ง ตั้ ง
การพนจากราชการฯ
1.2 สรุปและจัดสงรายละเอียดบัญชีการจาย
เงิน เดื อนให กับ กลุ มบริห ารงานการเงิ น
และสินทรัพย
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
1.3 จัดทํารายการหนี้สิน
1.4 พิมพรายงานสรุปบัญชีจายเงินเดือนและ
ค า จ า งประจํ า ตรวจสอบกระทบกั บ
รายงานของกลุมบริหารงานบุคคล
1.5 คํ า นวณการจ า ยเงิ น เดื อ นและค า จ า ง
ประจํา
1.6 นําขอมูลหนี้เขาสูระบบ
1.7 ประมวลผลขอมูลสง สพฐ.
1.8 จั ด ส ง ข อ มู ล รายงานการขอเบิ ก ไปยั ง
สพฐ.
(กรณีตกเบิก ดําเนินการไดพรอมเงินเดือน)

3

ระบบเดิม

ระบบจายตรงเงินเดือนแลคาจางประจํา
ของกรมบัญชีกลาง
2. การขอเบิกเงิน
สพฐ.จะเปนผูดําเนินการขอเบิกเงิน

2. การขอเบิกเงิน
ขอเบิกเงินโดยบันทึกรายการขอเบิกใน
ระบบ GFMIS
3. การจายเงิน
3. การจายเงิน
3.1 จั ด ทํ า รายละเอี ย ดการโอนเงิ น
3.1 กรมบั ญ ชี ก ลางโอนเงิ น เข า บั ญ ชี ใ ห กั บ
ร า ย ก า ร หั ก เ งิ น ณ ที่ จ า ย
ขาราชการ/ลูกจางประจําในสังกัด
3.2 กรมบั ญ ชี ก ลางโอนเงิ น เข า บั ญ ชี กบข.
แ ล ะ ส ลิ ป เ งิ น เ ดื อ น ใ ห กั บ
ข า ราชการและลู กจ า งประจํ า ใน
และ กสจ.
สังกัด
3.3 โอนหนี้ บุ ค คลที่ 3 เข า บั ญ ชี ข องส ว น
3.2 เขียนเช็คสั่งจายเงินเดือน/คาจาง
ราชการ
ประจํ า ให กั บ ข า ราชการและ
ลู ก จ า งในสั ง กั ด พร อ มทั้ ง ทํ า
รา ย ล ะ เ อี ยด ก า รโ อ น เงิ น ใ น
โปรแกรม KTB
3.3 เขียนเช็คสั่งจาย/สรุปรายละเอียด
การหั ก เงิ น ให กั บ กสจ. และ
เจาหนี้บุคคลที่ 3
เมื่อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขารวมโครงการระบบจายตรงเงินเดือน
และคาจางประจําของกรมบัญชีกลาง ทําใหสวนราชการไมตองขอเบิกเงินเดือน คาจางประจํา และเงินอื่น ๆ
ที่เบิกควบเงินเดือนในระบบ GFMIS และยกเลิกการทํางานในระบบ MCS web
ของ กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ

วัตถุประสงค/เปาหมาย
1. เพื่อตองการรวบรวมวิธีการและขั้นตอนการทํางานในสวนของการเตรียมขอมูลเขาสูระบบการ
จายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา (E-Payroll)
2. เพื่อต องการรวบรวมวิ ธีการและขั้น ตอนการทํางานในระบบการจายตรงเงิ นเดื อนและค าจาง
ประจํา (E-Payroll)
3. เพื่อจัดการความรูที่เกิดจากการปฏิบัติ ประสบการณ เทคนิคเฉพาะตัว มาประมวลเปนความรู
ถายทอดออกมาในรูปแบบเอกสารเพื่อใหเกิดประโยชนตอองคกร

4
ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ
ขั้นตอนการทํางานรายเดือน ระบบการจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา
1. การเตรียมขอมูล
1.1 เตรียมฐานขอมูลเงินเดือน และฐานขอมูลคาจาง โดยนําขอมูลออกจากระบบจาย
ตรงเงินเดือนและคาจางประจํา
1.2 เตรียมรายการหักลดหยอน, เลขที่บัญชี (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง)
1.3 เตรียมรายการเงินเพิ่ม/เงินหัก (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง)
1.4 เตรียม text หนี้สินทุกรายการเพื่อนําเขาในระบบ
2. ตรวจสอบคําสั่งและรายงานสรุป
2.1 ตรวจสอบขอมูลในระบบกับคําสั่งฯ (ที่ไดรับจากกลุมบริหารงานบุคคล)
2.2 ตรวจสอบขอมูลกับรายงานสรุป (ที่ไดรับจากกลุมบริหารงานบุคคล) ตรวจ
จํานวนคน จํานวนเงิน
3. ประมวลผลสรางรายการขอเบิกของเดือน
3.1 คํานวณเงินขอเบิกทุกรายการ, คํานวณภาษี, เงินสะสม, เงินสมทบและชดเชย
3.2 จัดทํารายการเงินตกเบิก (ถามี)
3.3 จัดทําระบบการคืนเงิน (ถามี)
4. การนําขอมูล txt หนี้เขาสูระบบ
4.1 หนี้รายเดือนไมคงที่ Loan.txt
4.2 หนี้สินแยกเจาหนี้ debt.txt (สหกรณออมทรัพย)
5. ตรวจสอบขอมูล
5.1 ตรวจสอบขอมูลติดลบ
5.2 แกไขขอมูลรายการหนี้สิน
6. ประมวลผล/พิมพรายงาน
6.1 ประมวลผลเพื่อสรางรายการเบิกเงิน
6.2 พิมพรายงานการขอเบิกเงิน/การจายเงิน
7. สงมอบขอมูลการเบิกเงิน
7.1 สงมอบขอมูลเงินเดือน
7.2 สงมอบขอมูลคาจาง
8. จัดสงเอกสารการขอเบิกเงิน
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ลําดับขั้นตอนการทํางาน
1. ขั้นตอนการเตรียมขอมูล
1.1
เตรียมฐานขอมูลเงินเดือน และฐานขอมูลคาจาง
นําขอมูลออกจากระบบเพื่อตรวจสอบความถูกตองและ ใชเปนฐานขอมูลในการทํางาน
โดยมีวิธีการและขั้นตอนดังนี้
1.1.1 เขาระบบจายตรงเงินเดือน ไปที่ระบบทะเบียนประวัติ -> ทะเบียนประวัติ
(ขาราชการ) -> รายงาน -> จําแนกตามโครงสรางกําลังคน -> เลือกจอภาพรายชื่อขาราชการ (NAMELIST)
1.1.2 ระบุเงื่อนไข -> คลิกเลือกในสวนภูมิภาค -> นําขอมูลออก
1.1.3 การนําขอมูลออกจากระบบ ขอมูลที่ไดจากระบบจะเปน txt ไฟล เมื่อจะนําไปใช
งานตองแปลงขอมูลเปน excel ไฟล ดังนี้
- คลิกเลือกที่ชื่อไฟล
- เลือกดาวนโหลดขอมูล
- เปดไฟลดวยโปรแกรม excel
1.1.4 แปลงไฟล txt เปน excel เพื่อนํามาตรวจสอบและจัดทําเปนฐานขอมูล ดังนี้
เปดโปรแกรม excel -> แฟม ->เปด -> กําหนดเปน All file -> เลือกแฟมที่โหลดไว -> เลือกเปด
1.1.5 เลือกแหลงที่มาของแฟมเปน Windows (ANSI) -> เลือกชองอื่น ๆ เติม $ ->
ถัดไป -> เสร็จสิ้น
1.1.6 บันทึกไฟลเก็บไว เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการเบิกเงินในเดือนถัดไป
1.2 เตรียมรายการหักลดหยอน, เลขที่บัญชี (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง)
กรณีที่มีการแจงเปลี่ยนแปลงในรายการหักลดหยอน หรือการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงิน
ฝาก จะดําเนินการเปลี่ยนแปลงในระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา โดยไปที่เมนูระบบการจาย
เงินเดือน(ขาราชการ) -> การประมวลผลรายเดือน ->การหักลดหยอนภาษี -> ขอมูลการหักลดหยอนภาษี
และอื่น ๆ
1.3 เตรียมรายการเงินเพิ่ม/เงินหัก (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) จะใชกรณีตั้งรายการหัก
กําหนดเวลาผานจอภาพ
1.4 เตรียม txt หนี้สินทุกรายการเพื่อนําเขาในระบบ
1.4.1 นําไฟลขอมูลที่ตั้งเปนฐานไวบันทึกชื่อเปนรายการหักเงิน โดยใชขอมูลชื่อ เลข
ประชาชน เงินสะสม กบข.
1.4.2 บันทึกขอมูลรายการหักหนี้บุคคลที่ 3 แยกเปนรายการ
1.4.3 ตรวจสอบขอมูลการบันทึกรายการ เมื่อถูกตองแลวใหบันทึกไฟลเก็บไว เพื่อเปน
ฐานขอมูลของเดือนถัดไป
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1.4.4 เปดไฟลเดิมอีกครั้ง แลวกําหนดรหัสหนี้ (รหัสตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด) โดย
ใหมีคูหนี้ 10 คู หากมีหนี้ไมถึง ใหใส 0 และในแตละคอลัมภหนี้ หากไมมีหนี้ใหใส 0
1.4.5 ตรวจสอบความถูกตอง บันทึกไฟล โดยเลือกชนิดไฟลเปน CSV (Comma
delimited) (*.csv) ตั้งชื่อเปน “loan.txt”
1.4.6 เป ดไฟล ฐานขอมู ลหนี้อีกครั้ง เพื่อจัดทําขอมูล การหั กหนี้ สหกรณ ออมทรัพย ครู
กําหนดรหัสหนี้ (รหัสตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด) ซึ่งประกอบไปดวย เลขที่บัตรประชาชน,ชื่อ-สกุล,รหัสหนี้
,รหัสเจาหนี้,ชื่อเจาหนี้ และจํานวนเงิน
1.4.7 ตรวจสอบความถูกตอง บันทึกไฟล โดยเลือกชนิดไฟลเปน CSV (Comma
delimited) (*.csv) ตั้งชื่อเปน “debt.txt”
2. ตรวจสอบคําสั่งและรายงานสรุป
2.1 ตรวจสอบขอมูลในระบบกับคําสั่งฯ (ที่ไดรับจากกลุมบริหารงานบุคคล)
2.2 ตรวจสอบขอมูลกับรายงานสรุป (ที่ไดรับจากกลุม บริหารงานบุคคล) ตรวจจํานวนคน
จํานวนเงิน
2.2.1 ตรวจสอบรายงานสรุปกับฐานขอมูลที่จัดเตรียมไว โดยตรวจสอบจํานวนคน กับ
จํานวนเงินที่ขอเบิก ใหถูกตองตรงกัน
3. ประมวลผลสรางรายการขอเบิกของเดือน
3.1 คํานวณเงินขอเบิกทุกรายการ, คํานวณภาษี, เงินสะสม, เงินสมทบและชดเชย
3.1.1 คํา นวณเงิน อั ตโนมัติสําหรับสรางรายการเบิก โดยไปที่ ระบบการจายเงิน เดือน
(ขาราชการ) -> การประมวลผลรายเดือน-> ประมวลผลเงินเดือน -> คํานวณเงินเดือน
3.2 จัดทํารายการเงินตกเบิก (ถามี) ดังนี้
3.2.1 คํานวณเงินเดือน (กรณีที่ยังไมคํานวณเงินเดือน)
3.2.2 ไปที่เ มนู ร ะบบจ า ยเงิน เดือน (ขาราชการ) -> การประมวลผลรายเดื อน ->
ประมวลผลเงินเดือน -> รายการจายเงินเดือน
3.2.3 จะปรากฏหนาจอรายการจายเงินเดือน เลือกสถานการณทํางาน -> แกไข ->
ปอนเลขประจําตัวประชาชน -> คลิกคนหา
3.2.4 หลังจากคลิกคนหา ใหคลิกแวนขยายดานหลังเงินเดือน(ตกเบิก)
3.2.5 จะปรากฏหนาจอบันทึกขอมูลเงินเดือน(ตกเบิก) ใหคลิก เพิ่ม
3.2.6 บันทึกขอมูลเงินเดือน(ตกเบิก) ใหคลิก เพิ่ม และบันทึกขอมูลตามคําสั่งฯ เปนราย
เดือน ตั้งแตวันที่มีผลในคําสั่ง ฯ
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กรณีตัวอยาง เชน นางอรวรรณ นิลเอก ตามคําสั่งที่ 624/2559 สั่ง ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2559
เลื่อนจาก ครู คศ.1 ขั้น 24,290 บาท เปน คศ. 2 ขั้น 24,440 บาท ตั้งแตวันที่ 25 สิงหาคม 2559

ระบุเงื่อนไข (เดือนสิงหาคม 2559)
1. ปที่ทํารายการตกเบิก : 2559
2. เดือนที่ทํารายการ : สิงหาคม (วันที่มีผล)
3. วันที่เริ่มตกเบิก : 25 สิงหาคม 2559(วันที่มีผล)
4. วันสิ้นสุดตกเบิก : 31 สิงหาคม 2559 (วันสุดทายของเดือนที่มีผล)
5. วันที่คําสั่งมีผล : 25 สิงหาคม 2559 (วันที่เริ่มตนของคําสั่ง)
6. จํานวนเงินตกเบิก : 33.87 (150*7/31)
7. ตรวจสอบความถูกตองและเลือกตกลง
สําหรับในเดือนกันยายน 2559 ถึง กุมภาพันธ 2560 ปอนเงื่อนไขดังนี้
ระบุเงื่อนไข (เดือนกันยายน 2559)
1. ปที่ทํารายการตกเบิก : 2559
2. เดือนที่ทํารายการ : กันยายน (วันที่มีผล)
3. วันที่เริ่มตกเบิก : 1 กันยายน 2559 (วันที่มีผล)
4. วันสิ้นสุดตกเบิก : 30 กันยายน 2559 (วันสุดทายของเดือนที่มีผล)
5. วันที่คําสั่งมีผล : 1 กันยายน 2559 (วันที่เริ่มตนของคําสั่ง)
6. จํานวนเงินตกเบิก : 150
7. ตรวจสอบความถูกตองและเลือกตกลง
4. การนําขอมูล txt หนี้เขาสูระบบ
4.1 หนี้รายเดือนไมคงที่ Loan.txt
4.1.1 นําไฟลขอมูลที่บันทึกเก็บไว ชื่อวา “Loan.txt” นําเขาสูระบบ โดยไปที่จอภาพ
ระบบการจายเงินเดือน (ขาราชการ) -> การนําขอมูลเขา -> ขอมูลเงินเพิ่ม – หนี้รายเดือน
4.1.2 ระบุเงือนไข - > คลิกตกลง
4.1.3 ระบบถามความแนใจในการนําเขาขอมูลอีกครั้ง หากยืนยัน ใหเลือก ok
4.2 หนี้สินแยกเจาหนี้ debt.txt
4.2.1 นําไฟลขอมูลที่บันทึกเก็บไว ชื่อวา “debt.txt” นําเขาสูระบบ โดยไปที่จอภาพ
ระบบการจายเงินเดือน (ขาราชการ) -> การนําขอมูลเขา -> ขอมูลหนี้สินแยกเจาหนี้ – > ระบบเงือ่ นไข
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5. ตรวจสอบขอมูล
5.1 ตรวจสอบขอมูลติดลบ
5.1.1 เปนขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลการติดลบ โดยเขาไปที่เมนูระบบการจายเงินเดือน
และคาจางประจํา -> ระบบการจายเงินเดือน (ขาราชการ) -> รายงาน -> รายงานตรวจสอบการคํานวณ ->
รายงานรายละเอียด – สรุปรายการจายเงินเดือน -> ตรวจสอบขอผิดพลาดของรายการจายเงินเดือน ->
บันทึกเงื่อนไข
5.2 แกไขขอมูลรายการหนี้สิน
5.2.1 กรณีที่มีขอมูลขอผิดพลาดในการจายเงินเดือน ตรวจสอบขอมูล txt ไฟล อีกครั้ง
หรือกรณีที่มีขอมูลติดลบ สามารถแกไขขอมูลที่หนาจอรายการจายเงินเดือน หรือแกไขที่ txt ไฟลใหมอีก
รอบก็ได
6. ประมวลผล/พิมพรายงาน
6.1 ประมวลผลเพื่อสรางรายการเบิกเงิน
เมื่ อ ตรวจสอบเรี ย บร อ ยแล ว ขั้ น ตอนต อ ไปคื อ สรุ ป ยอดงบประมาณเพื่ อ ส ง มอบให กั บ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไปที่เมนูการประมวลผลรายเดือน -> การประมวลผล
เงินเดือน -> ประมวลผลสรุปการใชจายเงินจําแนกตามแผนงาน-รหัสบัญชี หนวยประมวล ผลยอย พิมพ
รายงานการขอเบิกเงิน/การจายเงิน
เมื่ อประมวลผลสรุ ป ไม พบขอผิดพลาด ขั้น ตอนตอไปคือการพิมพร ายงานสรุป การใช
จายเงินจําแนกตามแผนงาน รหัสบัญชี หนวยประมวลผลยอย เพื่อตรวจสอบจํานวนเงินอีกครั้ง โดยไปที่
หนาจอรายงาน -> รายงานตรวจสอบการคํานวณ -> รายงานสรุปการเบิกจายเงินเดือน หนวยประมวลผล
ยอย -> สรุปการใชจายเงินจําแนกตามแผนงาน – รหัสบัญชี หนวยประมวลผลยอย
7. สงมอบขอมูลการเบิกเงิน
7.1 สงมอบขอมูลเงินเดือน
7.2 สงมอบขอมูลคาจาง
เมื่อสรุปงบประมาณเรียบรอยแลว ขั้นตอนตอไปเปนการสงมอบขอมูลผานจอภาพ ใน
ระบบจายตรงเงินเดือนใหกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรวมสรุปวางเบิกตอไป
ระบุเงื่อนไขจากหนาจอการสงมอบขอมูล -> คนหา -> นําสงขอมูล -> ตกลง
เมื่อนําสงขอมูลเสร็จสิ้นแลว ใหตรวจสอบสถานการณนําสงขอมูลอีกครั้ง เพื่อยืนยันการนําสงเงิน
หากสถานะขอมูลแสดงเปน สงขอมูล ถือวาไดทําการวางเบิกเงินงบประมาณเรียบรอยแลว หาก ไมมีการ
แกไขอะไร สามารถนําออกขอมูลหรือพิมพรายงานเพื่อเตรียมสงเงินใหเจาหนี้ หรือพิมพหลักฐานเอกสารการ
วางเบิกตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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8. จัดสงเอกสารการขอเบิกเงิน
จัดสงรายละเอียดการขอเบิกเงินเดือน คาจางประจํา และเงินอื่น ๆ ในระบบจายตรงเงินเดือน
และคาจางประจํา ประจําเดือน ไปยัง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหนังสื อ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04072/ว323 ลงวันที่ 24 มกราคม 2560

ระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
(หน่ วย)
1. ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก ร อ บ อั ต ร า เงินเดือน คาจางประจําเดือน
2. รับใบแจงหนี้จากเจาหนี้บุคคล
ที่ 3
3. จัดเตรียมหนี้
3 วัน

ผังกระบวนการ

4. คํานวณเงินขอเบิกในระบบ
5. ตรวจสอบขอมูลในระบบฯกับ
คําสั่ง
6. ตรวจสอบข อ มู ล ในระบบกั บ
รายงานสรุปการเบิกเงิน
7. นําขอมูลหนี้เขาสูระบบ

8. ประมวลผลในระบบ
9. สงมอบขอมูล
10.สงรายงานการขอเบิก

1 วัน

1 วัน

รายละเอียดงาน
1. รับรายละเอียดกรอบอัตราเงินเดือน
คาจางประจําเดือน
2. รับใบแจงหนี้จากเจาหนี้บุคคลที่ 3
ทุกรายการ
3. ตรวจสอบ/แก ไ ข/เพิ่ ม หนี้ สิ น ใน
ฐานขอมูล
4. จั ด ทํ า ห นี้ ร า ย เ ดื อ น ไ ม ค ง ที่
loan.txt
5. จัดทําหนี้สินแยกเจาหนี้ debt.txt
6. ตรวจสอบ/แก ไ ข ข อ มู ล ในระบบ
(กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูล)
7. ตรวจสอบจํานวนเงิน จํานวนคน ที่
ขอเบิก ใหต รงกับรายงานที่ไดรับ
จากกลุมบริหารงานบุคคล
8. นําเข าขอ มูลหนี้ loan.txt และ
debt.txt เขาสูระบบ
9. ตรวจสอบความผิดพลาดของการ
นําหนี้เขาสูระบบ
10.ประมวลผลขอมูลการเบิกเงินเพื่อ
สรางรายงานการเบิกเงิน
11.สงมอบขอมูลไปยัง สพฐ.
12.พิ ม พ ร ายงานที่ ไ ด จ ากระบบเพื่ อ
นําสง สพฐ.

ผู้รับผิดชอบ
กลุมบริหารงาน
บุคคล
กลุมบริหารงาน
การเงินฯ
กลุมบริหารงาน
การเงินฯ

กลุมบริหารงาน
การเงินฯ
กลุมบริหารงาน
การเงิน

กลุมบริหารงาน
การเงิน

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวของ/แบบฟอรม/รายงานที่เกี่ยวของ
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1. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว 323 ลงวันที่
24
มกราคม 2560 เรื่อง แจงปฏิทินและแนวทางการปฏิบัติงานในระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา
2. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว 1301 ลงวันที่ 29
ธั น วาคม 2559 เรื่ อง แนวทางการปฏิ บั ติ โ ครงการจ า ยตรงเงิ น เดื อนและค า จ างประจํ า ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว 788 ลงวันที่
24
พฤศจิกายน 2559 เรื่อง โครงการจายตรงเงินเดือนและคาจางประจําของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

แบบฟอร์ ม/รายงานที่เกี่ยวข้ อง
1. รายงานสรุปรายละเอียดกรอบอัตราเงินเดือนที่จะเบิกจายเงินประจําเดือน Report Name :
WTHOFRO1110
2. รายงานสรุปรายละเอียดกรอบอัตราคาจางที่จะเบิกจายเงินประจําเดือน Report Name :
WTHOFRO1110
3. รายงานสรุปการใชจ ายเกี่ย วกับงบบุคลากรขาราชการ จําแนกตามแผนงาน/รหัสบัญชี หนว ย
ประมวลผลยอย (เบิกจายรายเดือน) Report Name : PAYOFRO 1210
4. รายงานสรุปรายละเอียดการจายเงินเดือนหนวยประมวลผลยอย Report Name : PAYOFRO
1190
5. รายงานสรุปการใชจายเกี่ยวกับงบบุคลากรลูกจางประจํา จําแนกตามแผนงาน/รหัสบัญชี หนวย
ประมวลผลยอย (เบิกจายรายเดือน) Report Name : PAYSTRO 1210
6. รายงานสรุปรายละเอียดการจายคาจางหนวยประมวลผลยอย Report Name : PAYSTRO
1190
7. รหัสเจาหนี้ ระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา

ขั้นตอนการถอนคืนเงินประกันสัญญา
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การขอถอนเงินประกันสัญญา
เมือ่ ครบกำหนดข้อผูกพ้ันตามสัญญาแลว้ใหโรงเรียนตรวจสอบภาระข้อผู้กพ้ันตามส้ัญญา้
หากไม้มีข้อบกพรองใด้ๆ้ ให้โรงเรียนจัดทำหนังสือแจง้สพม.นครศรีธรรมราช้เพ้ื่อขอถอนหล้ักประกันสัญญา้
แลวยื่นเอกสารต้อ้สพม.นครศรีธรรมราช้ดังนี้
1. หนังสือแจงขอถอนเง้ินประก้ันสัญญาจากผูอำนวยการโรงเรียน้ (เอกสารหมายเลข 3)
2. ใบเบิกถอน้ (เอกสารหมายเลข 2) จำนวน้ 2 ฉบับ
3. สมุดคูฝาก้ (เอกสารหมายเลข 1)
4. หนังสือแจงขอถอนเงินประกันสัญญาจากผูขาย/ผูรับจาง
5. สำเนาใบตรวจรับพ้ัสดุ้/้ใบสงมอบงาน้ จำนวน้ 1 ฉบับ
6. ใบเสร็จรับเงิน้(ฉบับจริง)้ที่โรงเรียนไดรับจาก้สพม.นครศรีธรรมราช้จำนวน้ 1 ฉบับ
7. สำเนาหนาสมุดบัญช้ีเงินฝากธนาคารของผูขาย/ผูร้ับจาง้ จำนวน้ 1 ฉบับ
8. สำเนาสัญญา้พรอมรับรองสำเนาถู้กตอง้ จำนวน้ 1 ชุด
9. บันทึกตรวจสอบความชำรุดบกพร้องของงานจาง้(กรณีงานก้อสราง)้ 1้ ฉบับ
เช็คลิสต์
ตรวจสอบเอกสารประกอบ ถอนเงินประกันสัญญา จากโรงเรียน.................................รายการ.............................ยอดเงิน...............บ.










หนังสือนำสงของโรงเรียน 1้ ฉบับ
ใบเบิกถอน 2้ ฉบับ้ (ผอ.รร.หรือผูรักษาการฯ้ลงลายมือชื้อผูเบิก)
หนังสือแจงถอนเงินประกันสัญญาจากผูรับจาง/ผูขาย..........................................................้ (รร.ประท้ับตราลงรับแลว)
สำเนาสัญญา้ที่......../...................... 1้ ชุ้ด (ดูกำหนดของสัญญาและความชำรุดบกพร้อง)้...............ปี.............เดือน
สำเนาใบตรวจรับการจาง้1้ ฉบับ้ (ดูวันที่ตามกำหนดและความชำรุดบกพร้อง)้ตรวจรับเมือ่ .........................................
สำเนาหนาบัญช้ีธนาคารของผูรับจาง/ผูขาย1้ ฉบับ้บัญช้ีธนาคาร...................................สาขา.............................................
ใบเสร็จรับเง้ิน้(ฉบับจริง) ที้่ สพม.นครศรีธรรมราช้ออกให้ 1้ฉบับ้(ถ้าเป็นสำเนาต้องแนบหนังสือแจงความมาดวย)
บันทึกตรวจสอบความชำรุดบกพร้องของงานจาง้(กรณีงานก้อสราง/ซ้อมแซม) 1้ ฉบับ
สมุดคูฝาก้(ท้ี่โรงเรียนทำคุมไว้โดย้รร.เซ็นผูนำฝากและ้สพม.นครศรีธรรมราช้เซ็นผูรับฝากไว้แลว)้1้ฉบับ้นาฝากเมื่อ
..........................

*** สพม.นครศรีธรรมราช้จะวางฏีกาเบิกถอนเงินประกันสัญญาจากคลังจังหวัด้ประมาณ้้1้วัน้้และจะโอนเงินจายตรง
้แก้ผูขาย/ผู้้รับจ้าง้้ ป ร ะ ม า ณ ้ 2 ้ วั น ทา ก า ร และใหโรงเรียนรับคืนสมุดคูฝากพร้อมสำเนาใบเบิกถอน้เพ้ื่อโรงเรียนจะได้นำไป
บันท้ึกบัญชีต้อไป
*********************************
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สมุดคู่ฝาก
โรงเรียน....................................................อาเภอ...........................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
ประจาปีงบประมาณ...............................................
พ.ศ.………………..
เดือน
วันที่

ทีใ่ บนาฝาก
หรือ
ที่ใบเบิกถอน

จำนวนเงนิ
รับ

จ่าย

คงเหลอื

ลายมอื ชื่อผูรับ
ฝาก
(สพม.นศ)

ลายมอื ชื่อผูนำ
ฝาก หรือผูเบิก
ถอน (โรงเรียน)

หมายเหตุ

13

ใบเบิกถอน
คาขอถอนเงิน
ชื่อหน่วยงานย่อย โรงเรี ยน.................................................

ที่ผ้ เู บิก…………………………………..
ที่ผ้ รู ับฝาก……………………………….

ข้ าพเจ้ าขอถอนเงินฝาก ประเภท………………………………………………………….……………………
จานวนเงินขอถอน



เงินสด



เช็ค

................................................ บาท

(ตัวอักษร)

ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ลายมือชื่อผู้เบิก

ลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

วันที่

คาอนุมัติ
จ่ายให้ เป็ น

ลายมือชื่อผู้อนุมตั ิ



เงินสด



เช็คเลขที…
่ ……………………………วันที่………………………………..
ตาแหน่ง
หัวหน้ าส่วนราชการผู้รับฝาก

ใบรับเงิน
ได้รับเงินตามจานวนข้างต้นไว้ถูกต้องแล้ว
ลายมือชื่อผู้รับเงิน
วันที่

ลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน

เอกสารหมายเลข 3

ที้่ ศธ้.........
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้้โรงเรียน...............................................
้้้้้้้้ที่อยู...................................................
้้้้้้้้..........................................................้้้

้้้้้
้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้

วันที่้.......................................
เรื่อง้ ขอถอนหล้ักประกันสัญญา
เรียน้ ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ื้นที่การศ้ึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
ตามท้ี่โรงเรียน............................ไดตกลง้( )้ซ้ื้อ้ (้ )้ จาง............................................
ตามสัญญาเลขที่.......................ลงวันที่...............................กับ...............................ซึ่งตามส้ัญญาดังกล้าวได้้้้
พ้นข้อผู้กพ้ันว้ันที้...........................และโรงเร้ียนได้นำหล้ักประก้ันส้ัญญาฝากไว้ก้ับสำน้ักงานเขตพ้ื้นที้่
การศ้ึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช้เป็นจำนวนเงิน....................บาท้ความละเอ้ียดแจงแลวนั้น

บั ด นี้ ้ ผู้ขาย้/้ผู รั บ จ าง้ มี ความประสงค์ จ ะขอถอนคื นหลั ก ประก้ัน สั ญ ญา้เนื่ องจากได้พ้น้้้้้้
ข อผู ก พ้ัน ตามสั ญ ญาและโรงเร้ีย น..........................ได ตรวจสอบแล วไม พบความเสี ย หายแต้อย างใด้ ้้้้้้้้้้
จึงขอถอนคืนเงินประก้ันสัญญาใหกับ.....................................้จำนวน..........................บาท
จึงเรียนมาเพ้ื่อโปรดพ้ิจารณา
ขอแสดงความนับถ้ือ

ลงช้ื่อ.............................................ผูอานวยการโรงเรียน
(..............................................)

โทร.้...............................
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บันทึกขอความ
สวนราชการ้โรงเรียน...................................................
ที่................................................................................้้้วันที่...........้เดือน............................้พ.ศ.้...................
เรื่อง้้้้ การตรวจสอบความชำรุดบกพร้องของงานจาง้และ้การถอนคืนเงินประกันสัญญา
เรียน้้้้ ผูอำนวยการโรงเรียน................................................
ตามท้ี่...................................................้ ไดทำสัญญาเลขท้ี่............./25............้ ลงว้ันที่...........
เดือน.............................พ.ศ.้.....................้ ก้ับผู้ร้ับจ้าง้ค้ือ้................................................................้ ซ้ึ่งตาม
ส้ัญญาด้งั กล้าวได้พ้นข้อผู้กพ้ันในวันที้............เด้ือน...............พ.ศ..............้(น้ับถ้ัดจากวันที่ได้ร้ับมอบงานจ้าง)้
และคณะกรรมการฯ้ได้ตรวจสอบแล้ว้ไม้พบความชำรุ้ดบกพร้องใด้ๆ้ของงานจาง
ในการนี้้ คณะกรรมการฯ้ จึงเห็นควรถอนเงินประกันสัญญาดังกลาว้ จำนวน.................้บาท้
(..........................................)้
โดยทำหน้ังส้ือขอถอนเง้ินประก้ันส้ัญญาและส้งเอกสารประกอบทีเ่ ก้ี่ยวข้อง้้้้้้
สงถึงสำนักงานเขตพ้ื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช้ เพื่อดำเนินการถอนคืนเงินใหแก้ผูรับจางตอไป
จึงเรียนมาเพ้ื่อโปรดพิจารณา
ลงช้ื่อ........................................................
(............................................)
ประธานคณะกรรมการ
ลงช้ื่อ........................................................
(............................................)
กรรมการ
ลงช้ื่อ........................................................
(............................................)
กรรมการและเลขานุการ
ทราบ/อนุมัติ
ใหดำเนินการทำเรื่องขอถอนเงินประก้ันสัญญา้สง้สพม.นครศรีธรรมราช้ตอไป
ลงชื่อ........................................................
(.....................................................)
ผูอำนวยการโรงเรียน...............................
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การเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
งานที่รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานภายใต้การกำกัับัแนะนำัตรวจสอบัและปฏิบัติงานอื่นตามทัี่ได้รับมอบหมายัดังนี้
1.ััตรวจสอบและจัดทำหลักฐานขออนุมัติเบิกเงัินค่าตอบแทนพนัักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวั9ัรายการ
1.1 ัค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1.2 ัค่าตอบแทนครูขาดแคลนขั้นวิกฤต
1.3ััค่าตอบแทนพัี่เลี้ยงเด็กพัิการ
1.4 ัค่าตอบแทนครูประจาการพัก
1.5ััค่าตอบแทนครูพระราชดาริ
1.6ััค่าตอบแทนนักภารโรง
1.7ััค่าตอบแทนแทนเจ้าหน้าที่ห้องวิทยาศาสตร์
1.8 ัค่าตอบแทนธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
1.9 ัค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการพนักงานพิมพ์ดีด/พนักงานขับรถ/พนักงานรักษาความััั
ััััััปลอดภัย
2.ััดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนประกัันสังคม
ัั2.1ััจััดทำหลัักฐานขออนัุมััตัิเบัิกเงัินสมทบกองทัุนประกัันสัังคมัพนัักงานราชการและลัูกจั้างชั่วคราวัั
ทุกรายการ
ั2.2ัับัักทัึกความเคลื่อนไหวในการเขั้าั– ออกัของพนัักงานราชการและลัูกจั้า งชั่ัวคราวในระบบ
สำนักงานประสังคมทุกประเภท
ั2.3ััจัดทำแบบนำส่งเงินสมทบกองทุนประกัันสังคมัพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวัทุกประเภท
3.ััจัดทำรายละเอัียดรับั– จ่ายัเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
4.ััการจััดทำรายละเอัียดเกี่ัยวกัับการหัักภาษีัณัที่ัจ่ัายัเงัินไดั้บุัคคลธรรมดาของพนัักงานราชการัลัูกจั้างั
ชั่วคราวทุกอััตราัดังนี้
ัััััั4.1ััจัดทำแบบัภ.ง.ด.๑ักั(พัิเศษ)
ัััััั4.2ััจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษีัณัที่จ่าย

ขั้นตอนการเบิกจ่ายพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
1.เจ้าหน้าที่รับหลักฐานขอเบิก
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก/ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
3.เจ้าหน้าทีจ่ ัดทางบหน้ารายการขอเบิกและบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน
4.ผอ.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ
5.เจ้าหน้าที่บันทึกรายการวางเบิกในทะเบียนคุมเอกสารวางเบิก
6.เจ้าหน้าที่บันทึกขอเบิกเสนอ ผอ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ
7.คลังจังหวัดอนุมัติคาขอเบิกเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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การปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการเบิกเงิน
เจ้าหน้าที่รับหลักฐานัััััั
ขอเบิกเงิน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน/ตรวจสอบ
งบประมานที่ได้รับจัดสรร
ใช้เวลาประมาณัั2ัชม.

เจ้าหน้าที่จัดทางบหน้าขอเบิกัและ
บันทึกขออนุมัติเบิก
ใช้เวลาประมาณัั3ัชม.

ไม่ถูกต้อง

ผอ.หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายอนุมัติ
ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่บันทึกรายการวางเบิกในทะเบียนคุมฯ
บันทึกขอเบิกัและวางฎีกาเบิกัััใช้เวลาประมาณัั
4ัชม.

เจ้าหน้าที่เสนอผอ.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

คลังจังหวัดอนุมัติ
การเบิก

พิมพ์รายงานขอเบิก
เงินจากระบบ
GFMIS

