
แผนการจัดการความรู้ของงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
กระบวนการ  ข้ันตอนการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า ผ่านระบบ(Direct Payment) กรณี น าหนนี้รายเดือนเข้าระบบ ขั้นตอน ตรวจสอบการน าหนนี้รายเดือนเข้าระบบ ท่ีต้องการจัดการความรู้ 
ข้อก าหนดท่ีส าคัญ/ มาตรฐานคุณภาพงาน.......ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดท ารายงานการการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า ผ่านระบบ(Direct Payment ) กรณี น าหนนี้รายเดือนเข้าระบบ ที่ถูกต้อง
ครบถ้วน. เป็นไปตามหนลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือน/ลูกจ้างประจ าโดยตรง (โครงการจ่ายตรงฯ) พ.ศ.2561 
เป้าประสงค์ของ KM:      ผู้ปฏิบัติงานสามารถบันทึกการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า ผ่านระบบ (Direct Payment) กรณี น าหนนี้รายเดือนเข้าระบบ ของงานการเงินและบัญชี มหนาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ถูกต้องครบถ้วน. เป็นไปตามตามหนลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือน/ลูกจ้างประจ าโดยตรง (โครงการจ่ายตรงฯ) พ.ศ.2561 
ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์:   1. ร้อยละของจ านวนคร้ังที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถบันทึกการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า ผ่านระบบ (Direct Payment) กรณี น าหนนี้รายเดือนเข้าระบบ ของงานการเงินและ
บัญชี มหนาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ถูกต้องครบถ้วน. เป็นไปตามตามหนลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือน/ลูกจ้างประจ าโดยตรง (โครงการจ่ายตรงฯ) พ.ศ.2561 (Target: ร้อยละ 100) 
                                 2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน (Target: ร้อยละ 85) 
ความรู้ท่ีจ าเป็นท่ีถูกบ่งชี้:  ผลผลิตของการจัดการความรู้ท่ีเป็นรูปธรรม: ข้ันตอนการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า ผ่านระบบ(Direct Payment) กรณี น าหนนี้รายเดือนเข้าระบบ ของงานการเงินและ
บัญชี มหนาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามหนลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือน/ลูกจ้างประจ าโดยตรง (โครงการจ่ายตรงฯ) พ.ศ.2561 

ประเด็นรายการ (Lists) 
ความรู้ท่ีจ าเป็นตามการบ่งชี้

ความรู ้

การจัดเกบ็และรวบรวมข้อมูล ผู้ท่ีจ าเป็นต้องเรียนรู้ใน
ประเด็นความรู ้

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
กลั่นกรองความรู ้

ผู้รับผิดชอบในการ
จัดเก็บข้อมูล

ความรู ้

ผลผลิตท่ีได้รบั/วิธีการ
เข้าถึงความรู ้

ระยะเวลา
เริ่มต้นและ
แล้วเสร็จ 

1 .   ป ร ะ เ ด็ น ค ว า ม รู้ ด้ า น
กฎหนมาย กฎระเบียบ หนรือ 
ความรู้ที่มีประโยชน์อื่นๆ ที่ต้อง
เสริมใหน้กับผู้ปฏิบัติงานสามารถ
บันทึกการเบิกจ่ายเงินเดือน
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า ผ่าน
ระบ บ (Direct Payment) 
ถูกต้องครบถ้วน. เป็นไปตาม
หน ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
เงินเดือน/ลูกจ้างประจ าโดยตรง 
(โครงการจ่ายตรงฯ) พ.ศ.2561 
2.  เทคนิคการจัดท าฐานข้อมูล
หนนี้รายการหนักตามรายการเงิน
หนั ก ข้ า ร า ช ก า ร แ ล ะ
ลูกจ้างประจ า 
 
 
 
 
 

ความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) 
- ทบทวนเอกสาร เช่น กฎหนมาย กฎระเบียบ หนรือ 
ความรู้ที่มีประโยชน์อื่นๆ ที่ต้องเสริมความรู้ใหน้กับ
ผู้ปฏิ บั ติ ง านส ามา รถก ารเ บิ ก จ่ าย เ งิน เ ดื อ น
ข้าราชการ/ลูกจ้า งประจ า  ผ่านระบบ( Direct 
Payment) ตามโครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของข้าราชการ และลูกจ้างประจ า เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
ตามหนลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือน/ลูกจ้างประจ า
โดยตรง (โครงการจ่ายตรงฯ) พ.ศ.2561 
- จัดเก็บข้อมูลสถิติจ านวนข้อมูลจ านวนเงิน และ
อัตราก าลัง การจ่ายเงินเดือนข้าราชการ/
ลูกจ้างประจ า 
 

1. เจ้าหนน้าท่ีผู้มีหนน้าท่ีเบกิจ่าย
เงินเดือน  
2. เจ้าหนน้าทีง่านการเงินและ
บัญชี มหนาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

- หนัวหนน้างาน
การเงินและบัญชี 
มหนาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

- นางพัชรินทร์ 
จันทร์แจ้ง 
ต าแหนน่งนักวิชาการ
เงินและบัญชี 

ผลผลิตท่ีได้รบั 
-ข้ันตอนการเบิกจ่าย
เงินเดือนข้าราชการ/
ลูกจ้างประจ า ผ่านระบบ
(Direct Payment กรณี 
น าหนนี้รายเดือนเข้าระบบ 
ของงานการเงินและบัญชี 
มหนาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 
 วิธีการเข้าถึงความรู ้
-จัดประชุมเสริมองค์
ความรู้กับผู้ปฏิบัติงาน  
 

ธันวาคม.
2562 – 
มีนาคม
2563 

 



 

ประเด็นรายการ (Lists) 
ความรู้ท่ีจ าเป็นตามการบ่งชี้

ความรู ้

การจัดเกบ็และรวบรวมข้อมูล ผู้ท่ีจ าเป็นต้องเรียนรู้ใน
ประเด็นความรู ้

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
กลั่นกรองความรู ้

ผู้รับผิดชอบในการ
จัดเก็บข้อมูล

ความรู ้

ผลผลิตท่ีได้รบั/วิธีการ
เข้าถึงความรู ้

ระยะเวลา
เริ่มต้นและ
แล้วเสร็จ 

Tutorial (สอนปฏิบัติ)   
3. Checklist เอกสาร
ประกอบการจัดเรียกรายงาน
ขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ าเดือน 
4.  ตัวอย่างการค านวณเงิน
ประจ าต าแหนน่งผู้บริหนารที่ได้รับ
เงินประจ าต าแหนน่างทาง
วิชาการและข้อผิดพลาดเพื่อใช้
เป็นกรณีศึกษาการเรียนรู้ 

ความรู้ท่ีชัดแจ้งเชิงประสบการณ์ (Tacit 
Knowledge) 
- จัดประชุมเสริมองค์ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานสามารถ
บันทึกการเบิกจ่ายเงินเดอืนข้าราชการ/
ลูกจ้างประจ า ผ่านระบบ (Direct Payment) 
ถูกต้องครบถ้วน. เป็นไปตามตามหนลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินเดือน/ลูกจ้างประจ าโดยตรง (โครงการ
จ่ายตรงฯ) พ.ศ.2561 

การกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมาย
เข้าถึงความรู้ (Change 
Management) 
- จัดประชุมเสริมองค์ความรู้
กับผู้ปฎิบัติงานสามารถบันทึก
การเบิกจ่ายเงินเดือน
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า 
ผ่านระบบ (Direct 
Payment) กรณี น าหนนี้ราย
เดือนเข้าระบบ ของงาน
การเงินและบัญชี 
มหนาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ถูกต้องครบถ้วน. เป็นไปตาม
ตามหนลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
เงินเดือน/ลูกจ้างประจ า
โดยตรง (โครงการจ่ายตรงฯ) 
พ.ศ.2561 

    



ข้ันตอนการเบิกจ่ายเงินเดือน ข้าราชการ /ลูกจ้างประจ า  
ผ่านระบบ Direct Payment 

กรณี น าหนี้รายเดือนเข้าระบบ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

จัดท าโดย นางพัชรินทร์ จันทร์แจ้ง ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

งานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 

 

 



ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเดือน ข้าราชการ /ลูกจ้างประจ า ผ่านระบบ Direct Payment 
กรณีน าหนี้รายเดือนเข้าระบบ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

1. สร้างแบบฟอร์มเพื่อใส่ฐานข้อมูลใน รูปแบบ Excel 
ลําดับ รายการข้อมูล ประเภท ความยาว     คําอธิบาย 
1. เลขประจําตัวบัตรประชาชน C 13   ตัวอย่าง 3100200300400 

            

2. ช่ือ-นามสกุล C 100   ช่ือ-นามสกุล (ให้เว้นวรรค ระหว่างช่ือและนามสกุล) 
3. รหัสหนี้รายการที1่ N 5   รหัสหนี้รายการที่1 

          ตัวอย่าง 41101 
            

4. จํานวนเงินของหนี้รายการที1่ N 8,2   จํานวนเงินของหนี้รายการที่1 
          ตัวอย่าง 100.50 
            

5. รหัสหนี้รายการที2่ N 5   รหัสหนี้รายการที่2 

6. จํานวนเงินของหนี้รายการที2่ N 8,2   จํานวนเงินของหนี้รายการที่2 

7. รหัสหนี้รายการที3่ N 5   รหัสหนี้รายการที่3 

8. จํานวนเงินของหนี้รายการที3่ N 8,2   จํานวนเงินของหนี้รายการที่3 

9. รหัสหนี้รายการที4่ N 5   รหัสหนี้รายการที่4 

10. จํานวนเงินของหนี้รายการที4่ N 8,2   จํานวนเงินของหนี้รายการที่4 

รายการท่ีบันทึกใน Excel ประกอบด้วย ข้อมูลบัตรประชาชน ,ชื่อ –นามสกุล ,รหัสหนี้ท่ี
กรมบัญชีกลางก าหนด และจ านวนเงิน *C หมายถึง ตัวอักษร *N หมายถึง ตัวเลข   



ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเดือน ข้าราชการ /ลูกจ้างประจ า ผ่านระบบ Direct 
Payment กรณีน าหนี้รายเดือนเข้าระบบ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2. บันทึกรหัสหนี้ที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
ล าดับท่ี รหัสเงินหกั ชื่อเต็ม ชื่อย่อ 

1 40229 เงินหักสหกรณ์ออมทรัพย์  ง.หักสหกรณ ์

2 40302 เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ (ธ.อาคารสงเคราะห์)   ง.ก.บ.(ธอส.) 

3 40600 เงินสวัสดิการ / สโมสร / เงินทุนสงเคราะห์ สวัสดิการ / สโมสร 

4 40602 เงินกู้สวัสดิการ ง.ก.ส. 

5 40702 เงินกู้สวัสดิการจากธนาคารออมสิน ง.ก.ส.(ออมสิน) 

6 40704 เงินกู้เอนกประสงค์ (ธ.กรุงไทย) กู้-เอนกประสงค(์กรุ) 

7 40807 ประกันชีวิต AIA ประกัน AIA 

8 41001 ค่าสาธารณูปโภค สธณภ. 

9 41103 ฌาปนากิจช่วยเพื่อนครู ช.พ.ค. 

10 41104 ฌาปนกิจช่วยเพื่อนครูในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม ช.พ.ส. 

11 41105 เงินค่าหอพัก ค่าหอ 

น ารหัสเงินหัก ไปบันทึก
ลงในข้อมูล Excel เพื่อ

สร้างฐานข้อมูล 
ตามตารางหน้าถัดไป 



ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเดือน ข้าราชการ /ลูกจ้างประจ า ผ่านระบบ Direct 
Payment กรณีน าหนี้รายเดือนเข้าระบบ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

3. บันทึกข้อมูลเจ้าหนี้ แยกข้อมูลรายบุคคลตามรหัสหนี ้

 

บันทึกข้อมูลหนี้  
จากหน่วยงานเจ้าหนี้ 
แยกข้อมูลรายบุคคล 



ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเดือน ข้าราชการ /ลูกจ้างประจ า ผ่านระบบ Direct 
Payment กรณีน าหนีร้ายเดือนเข้าระบบ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

4. สรุปรายงานการจัดเก็บหนี้รายเดือน จากเจ้าหนี้แต่ละหน่วย 

ล าดบัที่ ขา้ราชการ ลกูจา้งประจ า จ านวนเงนิ

1 803,315.94     65,663.68     868,979.62     

2 281,800.00     -                  281,800.00     

3 700.00              450.00           1,150.00          

4 3,189.00          12,326.00     15,515.00        

5 ธนาคารออมสนิ สาขาสนามจันทร ์ (รหัส 40702) 68,498.00 45,510.00        22,505.50     68,015.50        

6 ธนาคารออมสนิ สาขาสนามจันทร ์ (ธปช.) 3,588.00          3,588.00          

7 ธนาคารออมสนิ สาขาโฮมโปรนครปฐม 19,400.00        -                  19,400.00        

8 162,600.00     162,600.00     

9 2,465.30          769.87           3,235.17          

10 35,698.00        308.00           36,006.00        

11 ช.พ.ค. (รหัส 41103) 47,532.00        2,796.00       50,328.00        

12 ช.พ.ส. (รหัส 41104) 4,420.00          -                  4,420.00          

13 2,000.00          2,000.00          

รวมน าสง่ 1,412,218.24  104,819.05   1,517,037.29  

เงนิฝากธนาคารของส านักงานคลงัจังหวดันครปฐม(คา่น ้า-ไฟ) 

(รหัส 41001)

มหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม (คา่หอพัก) (รหัส 41105)

สัง่จา่ย

รายการหักสง่เชค็ ประจ าเดอืน มนีาคม 2563 (วนัที ่ 25 มนีาคม 2563)

สหกรณ์ออมทรัพยค์รนูครปฐม (รหัส 40229)

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ (รหัส 40302)

ชมรมบคุลากร มหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม (รหัส 40600)

เงนิกองทุนใหกู้ย้มืเงนิส าหรับ บคุลากรมหาวทิยาลยัราชภัฎ
นครปฐม (เงนิกูส้วสัดกิาร) (รหัส 40602)

ธนาคารกรงุไทย จ ากัด (มหาชน) (รหัส 40704)

บรษัิท เอ.ไอ.เอ. จ ากัด (รหัส 40807)

บันทึกการจัดเก็บหนี้
รายเดือน ตาม
หน่วยงาน และสรุป
ข้อมูลหนี้แยกประเภท 
กลุ่ม “ข้าราชการ”และ 
“ลูกจ้างประจ า”ลง
ตารางExcel รวมเงิน
น าส่งประจ าเดือน 



ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเดือน ข้าราชการ /ลูกจ้างประจ า ผ่านระบบ Direct 
Payment กรณีน าหนี้รายเดือนเข้าระบบ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

5. บันทึกข้อมูล Excel เป็น text ไฟล์ 

กระทบยอดตามรายงานการ
จัดเก็บหนี้ เปิดไฟล์ข้อมูล Excel 
ลบชื่อหัวคอลัมน์ให้เหลือเพียง
ข้อมูลน าเข้า 



ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเดือน ข้าราชการ /ลูกจ้างประจ า ผ่านระบบ Direct 
Payment กรณีน าหนี้รายเดือนเข้าระบบ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

6.บันทึกข้อมูล Excel เป็น text ไฟล์ (ต่อ) 

 

เลือกค าสั่ง  Save As  
1. File name “loan.txt”  
2. Save as type “CSV 
(Comma delimited)”  
3. คลิกปุ่ม  “SAVE” 



ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเดือน ข้าราชการ /ลูกจ้างประจ า ผ่านระบบ Direct 
Payment กรณีน าหนี้รายเดือนเข้าระบบ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

7.บันทึกข้อมูล Excel เป็น text ไฟล์ (ต่อ) 

เมื่อกดปุ่มยืนยัน “ใช”่ จะได้
ข้อมูล “loan.txt” เพื่อน าเข้า
ระบบจ่ายตรงเงินเดือนของ
กรมบัญชีกลาง 



ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเดือน ข้าราชการ /ลูกจ้างประจ า ผ่านระบบ Direct 
Payment กรณีน าหนี้รายเดือนเข้าระบบ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

8. การเข้าใช้งานผ่านระบบ Direct Payment  

เข้า Internet Explorer ผ่าน 
Website กรมบัญชีกลาง 
http://www.cgd.go.th เลือก 
จ่ายตรงเงินเดือน หรือ Website  
http://epayroll.cgd.go.th 



ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเดือน ข้าราชการ /ลูกจ้างประจ า ผ่านระบบ Direct 
Payment กรณีน าหนี้รายเดือนเข้าระบบ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

9. การเข้าใช้งานผ่านระบบ Direct Payment (ต่อ) 

 

น าอุปกรณ์ Token Key เชื่อมต่อ Port  
usb ของเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้น กด
เข้าระบบDirect Payment ตามภาพ 



ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเดือน ข้าราชการ /ลูกจ้างประจ า ผ่านระบบ Direct 
Payment กรณีน าหนี้รายเดือนเข้าระบบ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

10. การเข้าใช้งานผ่านระบบ Direct Payment (ต่อ) 

 

การเข้าใช้งานเพื่อยืนยันตัวตนผู้ใช้ 
กรอกรหัส PassPhrase คลิกปุ่ม OK 
และจากจอภาพด้านล่างให้ใส่ รหัสผ่าน 
(Password) กด Sign In เข้าสู่ระบบ 



ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเดือน ข้าราชการ /ลูกจ้างประจ า ผ่านระบบ Direct 
Payment กรณีน าหนี้รายเดือนเข้าระบบ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

11. การน าข้อมูลหนีเ้ข้าสู่ระบบ Direct Payment 

 

น าข้อมูลหนี้เข้าสู่ระบบ ไปที่ 
“น าข้อมูลเข้า” เลือก “ข้อมูล
เงินเพิ่ม-หนี้รายเดือน” 



ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเดือน ข้าราชการ /ลูกจ้างประจ า ผ่านระบบ Direct 
Payment กรณีน าหนี้รายเดือนเข้าระบบ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

12. การน าข้อมูลหนี้เข้าสู่ระบบ Direct Payment(ต่อ) 

 

บันทึก กระทรวง “23” กรม “038”  เลือก “การน าเข้าเงิน/หนี้ เข้าระบบงาน”      
ประเภทการน าเข้า “น าข้อมูลเข้าหลังค านวณเงินเดือน” เลือก “Format ใหม”่  
และชื่อแฟ้มท่ีต้องการ Load  “loan” จากนั้นตามภาพ กด “ตกลง” 



ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเดือน ข้าราชการ /ลูกจ้างประจ า ผ่านระบบ Direct 
Payment กรณีน าหนี้รายเดือนเข้าระบบ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

13. การน าข้อมูลหนี้เข้าสู่ระบบ Direct Payment(ต่อ) 

 

 

 

 

 

*กรณีมีข้อผิดพลาดสามารถ ด าเนินการแก้ไขได้จากข้อสังเกตแนบท้าย 

 

เมื่อสถานะ “ประมวลผลเสร็จสิ้น” ให้ตรวจสอบ
จ านวนข้อมูลท้ังหมด ว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ 
กรณีมีข้อผิดพลาด*กดเลือกดูข้อมูลและน าเข้าใหม่ 



ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเดือน ข้าราชการ /ลูกจ้างประจ า ผ่านระบบ Direct 
Payment กรณีน าหนี้รายเดือนเข้าระบบ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

14. การเรียกรายการเงินเพิ่ม-เงินลด (ข้อมูลการจ่ายเงินเดือน) 

 

เลือกรายการเงินเพิ่ม-เงินลด (ข้อมูล
การจ่ายเงินเดือน) กรอก“รหัสเงินเพิ่ม-
เงินลด จากนั้นกด “พิมพ์” ตามภาพ 



ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเดือน ข้าราชการ /ลูกจ้างประจ า ผ่านระบบ Direct 
Payment กรณีน าหนี้รายเดือนเข้าระบบ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

15.การเรียกรายการเงินเพิ่ม-เงินลด(ข้อมูลการจ่ายเงินเดือน)(ต่อ) 

 
ตรวจสอบรายการเงินลด
(ข้อมูลการจ่ายเงินเดือน)
รหัสเงินหัก ,ชื่อ - นามสกุล
ผู้ถูกหัก, จ านวนเงิน และ
ยอดเงินรวม ท่ีหักจาก
ระบบ Direct Payment 
กระทบยอดรายงานการ
เรียกเก็บเงิน 



ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเดือน ข้าราชการ /ลูกจ้างประจ า ผ่านระบบ Direct 
Payment กรณีน าหนี้รายเดือนเข้าระบบ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

17. การเรียกรายงานรายละเอียด-สรุปรายการจ่ายค่าจ้างและหนี ้

ตรวจสอบ โดยไปที่ “รายงาน”  เลือก “รายงานรายละเอียด-สรุปรายการจ่าย
ค่าจ้าง” เลือก  “รายละเอียดการจ่ายค่าจ้าง “จัดเรียงตามบัญชีถือจ่าย” จะ
ปรากฏจอภาพ บันทึก กระทรวง “23” กรม “038”  จากนั้น กด “พิมพ์” 



ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเดือน ข้าราชการ /ลูกจ้างประจ า ผ่านระบบ Direct 
Payment กรณีน าหนี้รายเดือนเข้าระบบ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

• ข้อสังเกต/ปัญหาทีพ่บบ่อย 



ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเดือน ข้าราชการ /ลูกจ้างประจ า ผ่านระบบ Direct 
Payment กรณีน าหนี้รายเดือนเข้าระบบ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

• กรณีพบข้อผิดพลาดขณะน าข้อมูลหนี้เข้าระบบDirect Payment  

 

คลิก ไฟล์ดาวน์โหลด ตามภาพจากนั้น  Save 
และ กด Open เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ผิดพลาด 



ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเดือน ข้าราชการ /ลูกจ้างประจ า ผ่านระบบ Direct 
Payment กรณนี าหนี้รายเดือนเข้าระบบ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

• กรณีพบข้อผิดพลาดขณะน าข้อมูลหน้ีเข้าระบบDirect Payment (ต่อ) 

ข้อมูลผิดพลาดไม่พบรหัสหนี้ 
ในระบบ เนื่องจากมี จ านวน
ตัวเลขทศนิยม 41105.00 จึง
ต้องลบรายการทศนิยมออก 
และท ารายการเข้าระบบใหม่ 



ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเดือน ข้าราชการ /ลูกจ้างประจ า ผ่านระบบ Direct 
Payment กรณีน าหนี้รายเดือนเข้าระบบ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

• กรณีพบข้อผิดพลาดขณะน าข้อมูลหน้ีเข้าระบบDirect Payment (ต่อ) 

เมื่อแก้ไขตามภาพแล้วและท ารายการเข้า
ระบบใหม่ สถานะ ประมวลผลเสร็จสิ้น  
จากนั้นเรียกรายการเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ 


