กรมสรรพาวุธทหารบก
หน่วย : กองกาลังพล กรมสรรพาวุธ
ทหารบก

ฉบับที่

แก้ไขครั้งที่
แก้ไขวันที่

แผนก : เตรียมพล กองกาลังพล
หมายเลขควบคุมเอกสาร :
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง
การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจา
ในระบบจ่ายตรง

วันที่จัดทา :
วันที่เริ่มใช้ : ผู้อนุมัติ
พล.ต.
ผู้บริหาร
รอง จก.สพ.ทบ. (๒)
สูงสุดด้านการ
จัดการความรู้
(CKO)

๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อให้หน่วยงานมีแนวทางการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจาในระบบจ่ายตรง
๑.๒ เพื่อให้กาลังพลผู้รับผิดชอบด้านการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจาของหน่วยงานใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
๑.๓ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจาของกาลังพลของหน่วยมีความรวดเร็วถูกต้องและ
เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานที่กรมบัญชีกลางกาหนด
๒. ขอบเขต
ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจาสาหรับส่วนราชการ ประกอบด้วย 4 ระบบ คือ
๒.๑. ระบบข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
๒.๒ ระบบบัญชีถือจ่าย
๒.๓ ระบบทะเบียนประวัติ
๒.๔ ระบบจ่ายตรงเงินเดือน
การปฏิบัติงานทั้ง ๔ ระบบ มีหน่วยงานรับผิดชอบ ๒ หน่วยงาน ประกอบด้วย สายงานกาลังพล รับผิดชอบ
ตั้งแต่ ระบบ ที่ ๑ – ๓ สายงานการเงิน รับผิดชอบระบบที่ ๔
๓. คาจากัดความ
ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจาสาหรับส่วนราชการ หมายถึง โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจา ที่กรมบัญชีกลางเป็นผู้พัฒนาโปรแกรม ระบบรับ – จ่ายเงินเดือน เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้สะดวกและ
รวดเร็ว โดยนาเงินรับสุทธิเข้าบัญชีของข้าราชการและลูกจ้างประจาโดยตรง
หน่วยงานระดับกรม แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ กองการกาลังพล มีหน้าที่ดูแล ระบบข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ระบบบัญชีถือจ่าย ระบบทะเบียนประวัติ
ทาหน้าที่บันทึกและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจา บันทึกคาสั่ง แก้ไขคาสั่ง ในแต่ละเดือนให้เป็นปัจจุบัน

๓.๒ กองการเงิน มีหน้าที่ดูแลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา ทาหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
และประมวลผลในภาพรวมเพื่อส่งให้หน่วยงานส่วนกลางตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว และส่งข้อมูลให้
กรมบัญชีกลางดาเนินการวางเบิก
หน่วยประมวลผลย่อย หมายถึง กาลังพล มีหน้าที่บันทึกและปรับปรุงข้อมูลตามคาสั่งที่มีผลเกี่ยวกับ
การเลื่อนระดับและปรับเงินเดือนในระบบจ่ายตรงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจา เพื่อนาส่งข้อมูลให้หน่วยงานระดับ
กรม
หน่วยงานส่วนกลาง หมายถึง หน่วยงานที่เบิกจ่ายผ่านกองคลัง ซึ่งมีหน้าที่รวบรวมและตรวจสอบความ
ถูกต้องหนี้ทั่วไป รายรับ รายจ่าย ของข้าราชการและลูกจ้างประจาในหน่วยงาน
กรมบัญชีกลาง หมายถึง หน่วยงานที่ทาหน้าที่วางเบิกเงินเดือน/ค่าจ้างประจา/เงินเพิ่ม โดยนาเงินรับ
สุทธิเข้าบัญชีข้าราชการและลุกจ้างประจา และโอนเงินเข้าบัญชีส่วนราชการ (หนี้)
คาสั่ง หมายถึง คาสั่งใดๆ ที่มีผลเกี่ยวกับการย้าย/แต่งตั้ง/ให้โอน-รับโอน/เลื่อนเงินเดือน เลื่อนระดับเพื่อ
ทาการตกเบิกเงินเดือนและเงินเพิ่ม และต้องรับรองหนังสือที่เกี่ยวข้อง
หนี้บุคคลที่สาม หมายถึง หนี้ทั่วไป หนี้สหกรณ์ เงินเบิกเกินส่งคืน เงินรายได้แผ่นดิน เงินเบิกล่วงล้า
เงินเบิกเกินส่งคืน
หนี้ทั่วไป หมายถึง รายการที่ต้องหักเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจา ที่ได้ทาสัญญากู้เงินจาก
แหล่งกู้ ที่ได้ทาข้อตกลงไว้กับหน่วยงาน ว่าให้หักนาส่งเงินกู้จากเงินเดือนเป็นรายเดือน เช่น หนี้สถาบันการเงิน
หนี้สหกรณ์ หมายถึง เงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมเรียกเก็บจากข้าราชการและลูกจ้างประจาในแต่
ละเดือน
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ
๔.๑. บันทึกคาสั่ง แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดตามคาสั่งบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขึ้น เลื่อนระดับ
และรายละเอียดที่กระทบกับการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจา พร้อมส่งคาสั่งให้การเงิน
๔.๒. จัดทารายงานแจ้งยอดจานวนคนและงเนในเดือนนั้นให้การเงิน
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติ
เริ่มต้นการใช้งานโดยผู้ใช้งานจะต้องผ่านการตรวจสอบตัวตนจากอุปกรณ์ตรวจสอบสิทธิ ที่เรียกว่า
Token Key โดยเมื่อเริ่มใช้งานผู้ใช้งานจะต้องเสียบอุปกรณ์ Token key เข้าที่เครื่องที่กาลังจาทางานผ่าน
port usb หลังจากนั้นผู้ใช้งานต้องดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
๕.๑ นาอุปกรณ์ token key เสียบเข้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่าน Poet Usb
๕.๒ เข้าระบบงานด้วย URL:http://www.cgd.go.th หรือ ผ่านทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
๕.๓ เข้าระบบงาน โดยคลิกที่ปุ่ม Direct Payment ตามวงกลมสีแดง

๕.๔ ใส่รหัส Passhrase บน Dialog Login เพื่อยืนยันตัวตนว่าเป็นบุคคลจริงที่ทางานอยู่ เจ้าหน้าที่
จาเป็นต้องใส่ทุกครั้งที่มี Dialog แสดงขึ้นมา เนื่องจากระบบจะต้องตั้งเวลาการยืนยันตัวตนให้เจ้าหน้าที่เป็น
ระยะๆ ระหว่างการทางาน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล) เรียบร้อยคลิกปุ่ม OK

๕.๕ ระบุ รหัสผ่าน และคลิก sign In

เริ่มเข้าใช้งานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา ให้คลิกที่เมนู ระบบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา

ภายใต้การทางานจะประกอบไปด้วยระบบฐานข้อมูล ๒ ระบบ
- ระบบการจ่ายเงินเดือน (ข้าราชการ)
- ระบบการจ่ายค่าจ้าง (ลูกจ้างประจา)
ลาดับที่ ๑ ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของคาสั่ง ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจาเป็นการ
ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของ การบรรจุ โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา
ดังนี้

ปรับปรุงข้อมูลกาลังพลภายในหน่วยงาน
๑. ปรับย้ายข้าราชการ
- ย้ายข้าราชการที่ย้ายออกจากหน่วยไปแล้ว (ภายใน กองทัพบก) โดยให้ใช้คาสั่งเดียวกันทั้งหมด
โดยดาเนินการดังนี้
เข้าระบบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจา * ระบบบัญชีถือจ่ายข้าราชการ * ข้อมูลปัจจับัน *
การบรรจุ/โยกย้าย
๑. ค้ น หาข้ า ราชการที่ ย้ า ยออก โดยค้ น จาก เลขที่ ต าแหน่ ง ระบุ กระทรวง กรม หรื อ
เลขประจาตัว ปขข. กดปุ่มค้นหา
๒. เลื่อสถานะการทางาน ให้โอน/การย้ายข้ามหน่วยรับผิดชอบ
๓. ใส่เลขที่คาสั่ง วันที่ลงคาสั่ง วันที่มีผล ตามข้อมูลจริง
๔. ใส่สถานภาพ ๐๑๙ กรณีย้ายข้ามหน่วยรับผิดชอบ
๕. ระบุหมายเหตุให้ชัดเจน กดปุ่ม ตกลง
- ย้ายข้าราชการที่ย้ายออกจากหน่วยไปแล้ว (ภายนอก กองทัพบก) โดยให้ใช้คาสั่งตามข้อมูลจริง
โดยดาเนินการดังนี้
เข้ า ระบบบั ญ ชี ถื อ จ่ า ยเงนเดื อ นและค่ า จ้ า งประจ า ระบบบั ญ ชี ถื อ จ่ า ยข้ า ราชกดาร ข้ อ ปั จ จุ บั น
การบรรจุ/โยกย้าย
๑. ค้ น หาข้ า ราชการที่ ย้ า ยออก โดยค้ น จาก เลขที่ ต าแหน่ ง ระบุ กระทรวง กรม หรื อ
เลขประจาตัว ปชช. กดปุ่มค้นหา
๒. เลื่อสถานะการทางาน ให้โอน/การย้ายข้ามหน่วยรับผิดชอบ
๓. ใส่เลขที่คาสั่ง วันที่ลงคาสั่ง วันที่มีผล ตามข้อมูลจริง
๔. ใส่สถานภาพ ๐๑๔ กรณีโอนย้ายต่างหน่วยงาน
๕. ระบุหมายเหตุให้ชัดเจน กดปุ่ม ตกลง
- ย้ายภายในหน่วยงานตนเอง (ปรับย้ายให้ถูกต้องตามเลขที่ตาแหน่ง)
โดยการดาเนินการดังนี้
เข้าระบบบัญชีถือจ่ายเงนเดือนและค่าจ้างประจา * ระบบบัญชีถือจ่ายข้าราชการ * ข้อมูลปัจจุบัน *
การบรรจุ/โยกย้าย
๑. ค้ น หาข้ า ราชการที่ ย้ า ยออก โดยค้ น จาก เลขที่ ต าแหน่ ง ระบุ กระทรวง กรม หรื อ
เลขประจาตัว ปชช. กดปุ่มค้นหา
๒. เลื่อสถานะการทางาน ย้าย
๓. ใส่เลขที่คาสั่ง วันที่ลงคาสั่ง วันที่มีผล ตามข้อมูลจริง
๔. ใส่เลขประจาตัวประชาชนของข้าราชการที่จะมาลงในตาแหน่งนั้น
๕. ตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยดู Postype จพสัมพันธ์กับประเภทสังกัด ระดับ
เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง วันที่เงินตอบแทนมีผล ให้เป็นปัจจุบัน โดยให้ระบุตารางเงินเดือน เป็น ๐๗ ทุกคน
๖. ระบบุหมายเหตุให้ชัดเจน กดปุ่ม ตกลง

๒. บรจจุข้าราชการใหม่
โดยดาเนินการดังนี้
เข้าระบบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจา * ระบบบัญชีถือจ่ายข้าราชการ * ข้อมูลปัจจุบัน *
การบรรจุ/โยกย้าย
๑. ค้นหา เลขที่ตาแหน่ง ระบุ กระทรวง กรม ที่ต้องการบรรจุข้าราชการ กดปุ่มค้นหา
๒. เลือกสถานภาพการทางาน บรรจุ/บรรจุกลับ
๓. ใส่เลขที่คาสั่ง วันที่ลงคาสั่ง วันที่มีผล
๔. บันทึกข้อมูลส่วนตัวของข้าราชการ
๕. ตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยดู Postype จะสัมพันธ์กับประเภทสังกัด ระดับเงินเดือน โดย
ให้ระบุตารางเงินเดือนเป็น ๐๗ ทุกคน
๖. ระบุหมายเหตุให้ชัดเจน กดปุ่ม ตกลง
๓. การปรับปรุงข้อมูล (การแก้ไข)
กรณีมีคาสั่งแก้ไขข้อมูล หรือต้องการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ซึ่งเลลขตาแหน่งนั้นจะต้องมีข้าราชการ
ครองตาแหน่งอยู่ หากไม่มีข้าราชการครองตาแหน่งถือเป็นอัตราว่างต้องแก้ไขรายเอียดในหน้าอัตราว่าง
โดยการดาเนินการดังนี้
เข้าระบบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจา * ระบบบัญชีถือจ่ายข้าราชการ * ข้อมูลปัจจุบัน *
การบรรจุ/โยกย้าย
๑. ค้นหา เลขที่ตาแหน่ง ระบุ กระทรวง กรม หรือเลขประชาชน ที่ต้องการแก้ไข กดปุ่ม ค้นหา
๒. เลือกสถานะภาพการทางาน แก้ไข
๓. ใส่เลขที่คาสั่ง วันที่ลงคาสั่ง วันที่มีผล
๔. บันทึกข้อมูลในส่วนที่ต้องการแก้ไข
๕. กดปุ่ม ตกลง
๔. การสร้างอัตราว่าง
โดยการดาเนินการดังนี้
เข้าระบบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจา ระบบบัญชีถือจ่ายข้าราชการ ข้อมูลปัจจุบัน อัตราว่าง
๑. เลือกสถานะภาพการทางาน เพิ่ม
๒. ระบุ เลขที่ตาแหน่ง ที่ต้องการเพิ่มพร้อมรายละเอียด หรือคุณสมบัติ ของตาแหน่งนั้น ให้ครบถ้วน
๓. ใส่เลขที่คาสั่ง วันที่ลงคาสั่ง วันที่ลงคาสั่ง วันที่มีผล
๔. ตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยดู Postype จะสัมพันธ์กับประเภทสังกัด ระดับเงินเดือน
โดยให้ระบุตารางเงินเดือนให้ตรงตามบัญชีเงินเดือน
๕. ระบุหมายเหตุของตาแหน่ง ให้ชัดเจน กดปุ่ม ตกลง

๕. การแก้ไขอัตราว่าง
โดยดาเนินการดังนี้
เข้าระบบบัญชีถือจ่ายเงิน เดือนและค่าจ้างประจา * ระบบบัญชีถือจ่ายข้าราชการ * ข้อมูลปั จจุบัน
อัตราว่าง
๑. เลือกสถานะภาพการทางาน แก้ไข/ฟื้นอัตรา
๒. ระบุ เลขที่ตาแหน่ง การทรวง กรม ที่ต้องการแก้ไข กดปุ่ม ค้นหา
๓. แก้ไขรายละเอียด หรือคุณสมบัติ ของตาแหน่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
๔. ใส่เลขที่คาสั่ง วันที่ลงคาสั่ง วันที่มีผล
๕. ตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยดู Postype จะสัมพันธ์กับประเภทสังกัด ระดับเงินเดือน
๖. ระบุหมายเหตุของตาแหน่งให้ชัดเจน กดปุ่ม ตกลง
๖ การบันทึกรายการเงินเพิ่ม
กรณีมีคาสั่งให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ หรือเงินฝ่าอันตรายที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น พ.ส.ร., พ.น.บ. ,
พ.ด.ร. ฯลฯ ยกเว้น เงินค่าตอบแทนพิเศษเต็มขั้น
เข้าระบบบัญชีถือจ่ายเงิน เดือนและค่าจ้างประจา * ระบบบัญชีถือจ่ายข้าราชการ * ข้อมูลปั จจุบัน
อัตราว่าง
๑. เลือกสถานภาพการทางาน เพิ่ม
๒. ค้นหา เลขประชาชน ของข้าราชการที่ต้องการบันทึกเงินเพิ่ม กดปุ่ม ค้นหา
๓. เลือกประเภทเงินเพิ่ม ที่ต้องการบันทึก
๔. ใส่เลขที่คาสั่ง วันที่ได้รับ และวันสิ้นสุด และ จานวนเงิน กดปุ่ม ตกลง
๗. กรณีพ้นจากราชการ
การพ้นจากราชการ เช่น เกษียณ ตาย ลาออก
โดยดาเนินการดังนี้
เข้าระบบบัญชีถือจ่ายเงิน เดือนและค่าจ้างประจา * ระบบบัญชีถือจ่ายข้าราชการ * ข้อมูลปัจจุบัน
การบรรจุ/โยกย้าย
๑. ค้นหา เลขที่ตาแหน่ง ระบุ กระทรวง กรม หรือเลขประชาชนที่ต้องการ กดปุ่ม ค้นหา
๒. เลือกสถานะภาพการทางาน พ้นราชการ
๓. ใส่เลขที่คาสั่ง วันที่ลงคาสั่ง
๔.ใส่สถานภาพ (สาเหตุที่พ้น เช่น เกษียณ ตาย ลาออก)
๕. ระบุหมายเหตุให้ชัดเจน กดปุ่ม ตกลง
การปฏิบัติงานในต่ละรอบเดือนของงานกาลังพล ซึ่งจะต้องส่งเอกสารให้ การเงินหน่วยประมวลผลย่อย (ฝ่าย
การเงินหน่วยตนเอง)
๑. เรียกรายงานสรุปรายละเอียดบัญชีการจ่ายเงินเดือน
๒. ส่งสาเนาคาสั่งที่ได้มีการบันทึกเปลี่ยนแปลงลงในระบบ
ในระหว่างการบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้าราชการ เจ้าหน้าที่กาลังพลสามารถเรียกรายงานต่างๆเพื่อช่วย
ในการตรวจสอบการทางานได้ว่าสิ่งที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบได้

๗. ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขพัฒนา/มาตรการป้องกัน
ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค
แนวทางในการแก้ไขพัฒนา/มาตรการป้องกัน
- ขาดความรู้/ความสามารถ/ความชานาญงาน ทาให้ - ให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้มาอบรมในการใช้งานในระบบ
เกิดข้อผิดพลาดในระบบ
- ขาดขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
- จัดกิจกรรม/โบนัส
- ปริมาณงานมากทาให้ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการ - เพิ่มอุปกรณ์ในการทางาน แยกจากงานประจา
ปฏิบัติงาน ทาให้มีเวลาในการพัฒนางานน้อย
- คาสั่งได้รับล่าช้าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน
- ควรมีการสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ในการทางาน
เดือน
๘. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด
ศักยภาพในการดาเนินงานเพิ่มมากขึ้น
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยเพราะได้ดาเนินการตาม
ขั้นตอนทีถูกต้อง

ค่าเป้าหมาย
ไม่มี

ระบบติดตาม
ไม่มี

๙. ระเบียบ/คาสั่งที่เกี่ยวข้อง/เอกสารอ้างอิง ๙.๑ คู่มือการใช้งาน Token key
๙.๒ คู่มือการติดตั้งระบบ Token key
๑๐. หน่วยที่เกี่ยวข้อง
- กรมสรรพาวุธทหารบก
๑๑. ผู้จัดทา
- ส.ท.กิตติศักดิ์ เลื่อมสุทธิ ตาแหน่ง เสมียน กองกาลังพล กรมสรรพาวุธทหารบก โทร.
๑๒. ผู้ประสานงานการจัดการความรู้ –
- คาสั่งกองกาลังพล กรมสรรพาวุธทหารบก ที่ ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดการความรู้ของ
กกพ.สพ.ทบ.
- รอง ผอ.กกพ.สพ.ทบ.
ประธานคณะทางาน
- หน.ผปค.กกพ.สพ.ทบ.
รองประธานคณะทางาน
- หน.ผจก.กกพ.สพ.ทบ.
คณะทางาน
- หน.ผตพ.กกพ.สพ.ทบ.
คณะทางาน/เลขานุการ

๑๓. ผู้ทบทวน
ผู้ทบทวน

ตาแหน่ง

ท่านที่ ๑ เสมียน กกพ.สพ.ทบ.

ลงนาม
ส.ท.
(กิตติศักดิ์ เลื่อมสุทธิ)

ท่านที่ ๒ นปก.กทท.สพ.ทบ ช่วยราชการ กกพ.สพ.ทบ.

ร.ต.
(พงศ์ธร เผ่าจินดา)

ท่านที่ ๓ ประจาแผนก ผธก.กชส.สพ.ทบ. ช่วยราชการ กกพ.สพ.ทบ. ร.อ.หญิง
(ปาริฉัตร จริยาจิรวัฒนา)
ท่านที่ ๔ ผอ.กกพ.สพ.ทบ.

พ.อ.
(อภิศักดิ์ เสมจร)

ภาคผนวก

๑๕. บันทึกการจัดทาและปรับปรุงแก้ไข
วดป.
๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

