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ส่วนที่ 1  บริบทมหาวิทยาลัย 

ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 
2542 ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้
สถานศึกษาของรัฐด าเนินการโดยบริหารจัดการได้โดยอิสระ และมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
ภายใต้การก ากับดูแลของสภาการศึกษาแห่งชาติ ดังนั้นเพ่ือให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการและยกระดับสถานะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี อีกทั้งสามารถจัดการศึกษาได้ถึงระดับปริญญาโท ปริญญาเอก จึงได้มีการยกร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่งขึ้น โดยมีการรวมวิทยาเขตที่อยู่ใกล้เคียง
กันจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 9 แห่ง 

จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งได้ประกาศใช้ในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีผลให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิม ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518 ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลทั้งเก้าแห่งดังต่อไปนี้ 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (Rajamangala University of Technology 
Lanna) เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัฐ ได้รับการยกฐานะข้ึนจาก
วิทยาเขต ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยชื่อ "ราชมงคล" นั้น ได้รับพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่  15 กันยายน พ.ศ. 2533 พร้อมทั้ง
พระราชทานพระบรมราชานุญาติให้อัญเชิญ "พระมหาพิชัยมงกุฎ" และ "พระราชลัญจกร" ประจ า
พระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในภูมิภ าคภาคเหนื อของประเทศไทย โดยมีการเรียนการสอน 4  ระดับ  คือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และระดับ
ปริญญาโท ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะได้เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชด าเนินแทนพระองค์ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคมเป็นประจ าทุกป ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาครั้งแรก เมื่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 โดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2518 ใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” และโอนวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัย
เกษตรกรรม และวิทยาลัยต่างๆ ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เข้ามาสังกัด ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “ราชมงคล” เมื่อวันที่ 
15 กันยายน พ.ศ. 2531 (วันราชมงคล) พร้อมทั้งมีพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2532 ท าให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา ได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล" 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย 

 ปรัชญา 

  “บริหารงานแบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจและหลักธรรมาภิบาล” 

 วิสัยทัศน์ 

  “มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน” 

 พันธกิจ 

 1. จัดการศึกษาวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลิตครูวิชาชีพ ทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม พ่ึงพาตนเองได้ 
และเป็นที่พ่ึงทางวิชาการให้กับสังคม และท้องถิ่น 

 2. ศึกษา วิจัย ที่เน้นการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 3. การบริการวิชาการ มุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน 
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 4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่ง 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาสร้างสมดุล ของสังคมกับสิ่งแวดล้อม  
 5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย น าไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคง และยั่งยืน 

 
เป้าหมาย 
 
 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อชุมชน และสากลเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้เป็นที่ยอมรับใน 3 ระดับ ดังนี้ 

 เป็น 1 ใน 5 ระดับชาติ ปี 2558 
 เป็น 1 ใน 10 ระดับภูมิภาค ปี 2560 
 เป็น 1 ใน 100 ระดับโลก ปี 2564 

 
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัย 
  
 อัตลักษณ์ (Identity) : 

    “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน” 

- บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands – On) 
- ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology - Based Learning) 
-   สร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented 

 
เอกลักษณ ์: 
 
 ภาพลักษณ์ที่ดีเป็นสิ่งส าคัญของทุกองค์กร การก าหนดเอกลักษณ์ที่ชัดเจน สามารถใช้เป็น

กรอบส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรปลอดภัย ความหลากหลายทางชีวภาพและความม่ันคงทาง
อาหาร เทคโนโลยีและการจัดการเพ่ือชุมชน การค้าและบริการจัดการเทคโนโลยี วัฒนธรรมท้องถิ่น
และนวัตกรรม อาหารสุขภาพและพันธุกรรมพืช เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความ
เข้าใจ ให้มีเป้าหมายเดียวกัน สู่การเป็น “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน” 
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วัฒนธรรมองค์กร 
 

  วัฒนธรรมองค์กร เป็นสิ่งส าคัญยิ่ง ที่จ าเป็นจะต้องสื่อสารให้บุคลากรภายใน
องค์กร มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและชัดเจน จนเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือจดจ าง่ายและ
สะดวกต่อการปฏิบัติ จึงก าหนดจากอักษรย่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยฯ (Rajamangala 
University of Technology Lanna) 

 R : Responsibility - รับผิดชอบต่อภารกิจต่อชุมชนสังคมประเทศชาติ 
 M : Morality - ยึดม่ันในคุณธรรมความงามความดี 
 U : Unity - ความเป็นหนึ่งเดียว 
 T : Technology - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานการพัฒนา 
 L : Learning society - สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
ตราสัญลักษณ์ ต้นไม้และสีประจ ามหาวิทยาลัย  

 
ตราสัญลักษณ์ 

 

 
 

เป็นรูปตราวงกลม ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ภายในวงกลมเป็นรูปดอกบัวบาน 8 
กลีบ หมายถึง ปัญญาอันเป็นแสงสว่างในโลก ภายในรูปดอกบัวบานเป็น รูปพระราชลัญจกร อันเป็น
ตราประจ าพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทางนามให้ " มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล " และมีรูปดอกไม้ทิพย์ สองข้างที่ปลายแถบ ซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิก
บาน ความวิจิตรแห่ง "ราชมงคลสัญลักษณ์ " จักเป็นที่ประจักษ์และชื่นชมจาก ชาวราชมงคลและ
บุคคลทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งนี้ จักเป็นสถาบันที่ ตระหนักในภายกิจ ที่จะ
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เสริมสร้างให้การศึกษาในทางวิชาชีพเจริญรุดหน้า แตกกิ่งก้านสาขา สมดั่งเจตนาที่ถือก าเนิดมา และ
ได้รับพรมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามไว้เป็นสิริมงคลสืบไป 

 
สีประจ ามหาวิทยาลัย 
 

 
 

สีน้ าตาลทอง เป็นสีประจ าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อันหมายถึงความ
เจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืนเปรียบได้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ตั้งอยู่ ในดินแดนที่
เจริญรุ่งเรืองทางด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม อันเป็นฐานความพร้อมในการเสริมสร้างบัณธิตนัก
ปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เจริญก้าวหน้าเป็นศูนย์แห่งนวัตกรรม
การเรียนรู้ 

 
ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 

 
ต้นกาสะลอง (หรือต้นปีบ) เป็นต้นไม้ที่รู้จักกันแพร่หลายในถิ่นล้านนา เป็นไม้มงคลในความ

เชื่อของชาวล้านนา หากสถานที่ใดปลูกต้นกาสะลองไว้จะน าความเจริญรุ่งเรือง และเกียรติคุณมาสู่
สถานที่นั้น 
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ดอกกาสะลอง เป็นดอกไม้สีขาว มีกลิ่นหอม ล าต้นแข็งแรงสูงโปร่ง มีช่อดอกโน้มลงต่ า
แสดงออกถึงความบริสุทธิ์ คุณงามความดี กลิ่นหอมเปรียบประดุจชื่อเสียงและเกียรติคุณ ช่อดอกที่
โน้มลงมาเปรียบเสมือนคุณลักษณะของบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ที่จะไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนต่อไป 

ในระยะต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งก าหนดให้
สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาต้องเป็นนิติบุคคลท าให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเริ่มมี
แนวคิดในการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยนิติบุคคล กระทั่งเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548[2] ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นผลให้มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเกิดขึ้นใหม่ จ านวน 9 แห่ง เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้าน
วิชาชีพและเทคโนโลยี จัดการศึกษาด้านวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ผลิตครูวิชาชีพ และให้ผู้ส าเร็จ
อาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้หลอมรวมเอาวิทยาเขต และสถาบันวิจัย 
จ านวน 7 แห่งเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาเขตน่าน วิทยา
เขตตาก วิทยาเขตล าปาง วิทยาเขตพิษณุโลก วิทยาเขตเชียงราย และสถาบันวิจัยและฝึกอบรม
การเกษตรล าปาง ต่อจากนั้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ได้มีการจัดตั้งส่วนราชการภายใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย 4 คณะ 1 วิทยาลัย 4 ส านัก-สถาบัน และ 5 ส านักงานบริหารฯ (เขต
พ้ืนที่) โดยวิทยาเขตภาคพายัพ มีฐานะเป็นศูนย์กลางมหาวิทยาลัย ต่อมาสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติให้
จัดตั้งส านักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ ส่งผลให้ภาค
พายัพ มีฐานะเป็นเขตพ้ืนที่เช่นเดียวกันกับเขตพ้ืนที่อ่ืน  จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2557 จึงได้มีการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของเขตพ้ืนที่ภาคพายัพ ให้เป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยดังเดิม 
 
คณะ หน่วยงานสนับสนุน และสถานที่ตั้ง 

คณะ และวิทยาลัย 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
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หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร 
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กองพัฒนานักศึกษา 
กองบริหารงานบุคคล 
กองคลัง 
กองกลาง 
กองนโยบายและแผน 
กองประชาสัมพันธ์ 
กองพัฒนาอาคารสถานที ่
ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 
สถานที่ตั้งและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีส านักงานอธิการบดี ตั้งอยู่เลขที่ 128 ถนนห้วย

แก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

เขตพ้ืนที ่
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีเขตพ้ืนที่จัดการเรียนการสอนตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 6 

จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย ได้แก่  
ศูนย์กลาง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ส่วนกลาง) มีพ้ืนที่จัดการเรียนการ
สอนและการบริการวิชาการ จ านวน 4 แห่ง ในพื้นที่ 3 อ าเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 

พ้ืนที่เจ็ดลิน ตั้งอยู่ในบริเวณเมืองโบราณ "เวียงเจ็ดลิน" บนเนื้อที่ 115 ไร่ 
ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (และเป็นที่ตั้งของส านักงานอธิการบดี) เป็น
ศูนย์กลางการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 



8 
 

 

พ้ืนที่เจ็ดยอด ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเจ็ดยอด ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ (บริเวณติดกับวัดเจ็ดยอด) มีเนื้อที่ 10 ไร่ เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และที่ตั้ง
ส านักงานคณบดีของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

พ้ืนที่ดอยสะเก็ด ตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่เดิมของโครงการก่อสร้างโรงเรียนประจ า
พระต าหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 
900 ไร่ ปัจจุบันเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และส านักงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชน และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

พ้ืนที่จอมทอง ตั้งอยู่ที่ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ บน
เนื้อที่ 590 ไร่ เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนด้านระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดตั้งขึ้น
เพ่ือรองรับการขยายพ้ืนที่การเรียนการสอนจากพ้ืนที่เจ็ดลินที่มีความคับแคบ 

ตาก ในอดีตคือโรงเรียนประถมอาชีพช่างไม้ตาก เปิดท าการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2481 
โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนตากพิทยาคม เปิดสอนวิชาช่างไม้ชั้นต้น จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2500 จึงได้
ย้ายสถานที่มายังที่ตั้งปัจจุบันบริเวณถนนพหลโยธิน ต าบลไม้งาม อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
ปัจจุบันเปิดท าการสอน 3 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง และระดับปริญญาตรี 

น่าน  จัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมน่าน เมื่อปี พ.ศ. 2481 ตั้งอยู่ที่ต าบลฝายแก้ว 
อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จัดการเรียนการสอนเน้นด้านเกษตรศาสตร์เป็นหลัก ต่อมาจึงได้รับการยก
ฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมน่าน ในปี พ.ศ. 2517 และโอนมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา ในปีถัดมา ปัจจุบันเปิดสอน 3 ระดับ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญา
ตรี และระดับปริญญาโท ใน 3 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และเป็นเขตพ้ืนที่ที่มีจ านวนักศึกษาน้อยที่สุด คือ 
1,549 คน[8 

ล าปาง เดิมคือ โรงเรียนเกษตรกรรมล าปาง ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2515 ตั้งอยู่ที่ต าบลพิชัย 
อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง บนเนื้อที่  1,381 ไร่ (ใช้ร่วมกับสถาบันวิจัยและฝึกอบรม
การเกษตรล าปาง) จัดการเรียนการสอนด้านเกษตรศาสตร์ เป็นที่รู้จักทั่วไปในชื่อ เกษตรแม่วัง ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2518 จึงได้โอนมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา และเปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยา
เขตล าปาง" เขตพ้ืนที่ล าปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองล าปาง ตามถนนพหลโยธิน ประมาณ 16 กิโลเมตร 
มี ค วาม โดด เด่ น ในการจั ด การศึ กษาและการวิ จั ยด้ านการเกษตร ร่ วมกับ สถาบั น วิ จั ย
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เชียงราย เป็นวิทยาเขตที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ใน
วโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2539 เพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาสู่



9 
 

 

ท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นเป้าหมายในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน และพ้ืนที่ เขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ตั้งอยู่ในเขต
นิคมแม่ลาว ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย บนเนื้อที่ 5,000 ไร่ โดยในระยะแรกได้
จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการฝากเรียนที่วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ แล้วจึงย้ายมาเปิด
ท าการเรียนการสอนที่จังหวัดเชียงราย ในปีการศึกษา 2544 เป็นปีแรก 

ปัจจุบันเขตพ้ืนที่เชียงราย เปิดท าการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ใน 3 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2496 โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนเกษตรกรรมพิษณุโลก" ตั้งอยู่ที่
ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก บนเนื้อที่ 572 ไร่ จัดการเรียนการสอนด้าน
เกษตรกรรม และสัตวศาสตร์เป็นหลัก เป็นที่รู้จักในนาม เกษตรบ้านกร่าง 

ปัจจุบันเขตพ้ืนที่พิษณุโลก เปิดท าการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ใน 3 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณ ะวิท ยาศาสตร์ และเทคโน โลยี การ เกษตร และคณ ะบริห ารธุ รกิ จ และศิ ลปศาสตร์
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6. โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

9 
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ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
ตั้งอยู่ เลขที่  52 หมู่ที่  7 บ้านมาบหมู ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

รหัสไปรษณีย์ 65000 โทรศัพท์ 0-5524-4446, 0-5529-8438, 0-5529-8439  โทรสาร 
0-5529-8440 มีเนื้อที่ทั้งหมด 572 ไร่ 3 งาน 15 วา  ให้ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองใช้
ประโยชน์ 25 ไร่ มีประวัติสังเขปดังนี้ พ.ศ.2496 เริ่มด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารหอพัก 
โรงฝึกงานของโรงเรียนเกษตรกรรมพิษณุโลกในพ้ืนที่คลองครอบต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 

ภารกิจหลักของ มทร.ล้านนา เขตพ้ืนที่พิษณุโลก ได้แก่ การผลิตนักศึกษาวิชาชีพชั้นสูงและ
บัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี โดยมีดร.ทินกร ทาตระกูล เป็นรองอธิการบดีท าหน้าที่
ก ากับดูแลด้านการบริหารในเขตพ้ืนที่ 

 พ.ศ.2497 เปิดรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อหลักสูตรมัธยม
อาชีวศึกษาตอนต้น เป็นมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลายเกษตรกรรม หลักสูตร 3 ปี 

 พ.ศ.2507 ขยายการศึกษาจากมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น เป็นมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย
เกษตรกรรม หลักสูตร 3 ปี ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 เดิม) แผนก
เกษตรกรรม 

 พ.ศ.2509 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะโรงเรียนเกษตรกรรมพิษณุโลกเป็น
วิทยาลัยเกษตรกรรมพิษณุโลก สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกเกษตรกรรม (ปวช.) รับผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าเรียน
ในหลักสูตร 3 ปี 

พ.ศ.2517 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกเกษตรกรรม รับผู้ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกเกษตรกรรม (ปวช.) เข้าเรียนในหลักสูตร 2 ปี 

 พ.ศ.2518  มีพระราชบัญญัติโอนกิจการและอ านาจการบริหารราชการบางส่วนของกรม
อาชีวศึกษาไปเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรกรรมพิษณุโลกจึงได้รับ การ
พิจารณาจากทางราชการให้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาเขตเกษตรพิษณุโลก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2520 เป็น
ต้นมา โดยด าเนินการสอนระดับ ปวช. และ ปวส. แผนกเกษตรกรรมสาขาต่าง ๆ ดังนี้ 

 พ.ศ.2521 เปิดการสอนระดับ ปวช. สาขาเกษตรกรรมทั่วไปเปิดการสอนระดับ ปวส. 
สาขาพืชศาสตร์ และสาขาสัตวศาสตร์ 

 พ.ศ.2527 เปิดการสอนระดับ ปวส. สาขาประมง 
 พ.ศ.2531 วันที่ 15 กันยายน 2531 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานใหม่แก่วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาว่า “ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ” วิทยาเขตเกษตรพิษณุโลกได้ใช้  ชื่อ
ใหม่ว่า “ วิทยาเขตพิษณุโลก “ หรือนามเรียกขานว่า ” ราชมงคลพิษณุโลก “  
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พ.ศ.2533  เปิดสอนระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี สาขา
พืชศาสตร์และสาขาสัตวศาสตร์ 

 พ.ศ.2534 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาการจัดการธุรกิจเกษตรและสาขาเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร 

 พ.ศ.2535 เปิดสอนระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 2 ปี ภาค
สมทบ สาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ และสาขาประมง เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ หลักสูตร 2 ปี เปิดสอน ระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์ หลักสูตร 3 ปี 

 พ.ศ.2537 เปิดสอนระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี สาขา
บริหารธุรกิจเกษตร 

 พ.ศ.2540 เปิดสอนระดับปริญญาตรีวิทยาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 2  ปี ต่อเนื่อง
ภาคปกติสาขาพืชศาสตร์ และสาขาสัตวศาสตร์ 

 พ.ศ.2541 เปิดสอนระดับปวส. สาขาการจัดการและยกเลิกสาขาการจัดการธุรกิจเกษตร 
 พ.ศ.2542 เปิดสอนระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง 

สาขาบริหารธุรกิจเกษตร และสาขาประมง ระดับ ปวส. สาขาช่างยนต์ หลักสูตร 2 ปี 
พ.ศ.2544 เปิดสอนระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง 

สาขาเกษตรกลวิธาน 
พ.ศ.2546 เปิดสอนระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 พ.ศ.2547  เปิดสอนระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี สาขา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์,สาขาประมง, ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี  สาขาภาษาอังกฤษ เพ่ือการ
สื่อสารสากล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไปท้ังหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี 

 พ.ศ.2548  วันที่  18  กุมภาพันธ์ 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และวิทยาเขตพิษณุโลก 
สังกัดในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาเกษตรกลวิธานและหลักสูตร 2 ปี(ต่อเนื่อง) 
สาขาระบบสารสนเทศ 

 พ.ศ. 2549 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี  (ต่อเนื่อง) สาขาครุศาสตร์
อุตสาหกรรม, สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล และสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (คอ.บ.
วิศวกรรมเครื่องกล) 

 พ.ศ.2550  เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี  (ต่อเนื่อง) สาขาครุศาสตร์
อุตสาหกรรม (คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า) 
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  พ.ศ.2551  เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 
 พ.ศ.2552  เปิดสอนระดับ ปริญญาโท  สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
 พ.ศ. 2553 เปิดสอนระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล

(หลักสูตร 4 ปี) ร่วมกับเขตพ้ืนที่ตาก สาขาวิศวกรรมอุสาหการ 
 
อักษรย่อทางราชการประจ ามหาวิทยาลัยฯ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ( มทร.ล้านนา พิษณุโลก ) 

Rajamangala University of Technology Lanna Phitsanulok : (RMUTL PLC) 
 
ปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์  

ปรัชญา   
 

“มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือชุมชน” 
 

ปณิธาน  
  “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีปัญญา มีความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน มี
ความบริสุทธิ์และคุณงามความดี ที่สามารถบูรณาการ ผสานการบริหารจัดการร่วมกับเขตพ้ืนที่ ใน
การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่ถึงพร้อมด้วยคุธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่จะไปพัฒนา
สังคมและประเทศชาติ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน และด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข พ่ึงพาตนเอง
ได”้   
 

วิสัยทัศน์ 
  จัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ วิจัยและบริการสู่ชุมชน มุ่งสร้างคนดี มีคุณธรรม 

มีคุณภาพ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี   
 
พันธกิจ และอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย 

พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 2. สร้างงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
 3. ให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการ 
 4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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 5. พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย 
 6. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ 

 
อัตลักษณ์   

บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน (Hands-on) 
- บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) 
- ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน (Hands-on) 
- สร้างความเชี่ยวชายวิชาอาชีพ (Professional Oriented) 
 

เอกลักษณ์  
   "ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรปลอดภัย" 

 
4. สีประจ ามหาวิทยาลัย ดอกไม้สัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย และแผนที่ภายในมหาวิทยาลัย 

สีประจ ามหาวิทยาลัย 
 

เขียว      
 
ขาว     
 
เหลือง  

 
ดอกไม้สัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย 
 

  ดอกหิรัญญิการ์ 
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 ต้น  หิรัญญิการ์เป็นไม้เถาใหญ่เนื้อแข็ง ทุกส่วนของล าต้นหรือเถาจะมียางสีขาว ส่วนยอด
หรือส่วนอ่ืน ๆ ที่ยังอ่อนอยู่จะมีขนสีน้ าตาลอมแดงขึ้นปกคลุม หิรัญญิการ์มักเลื้อยเกาะพันต้นไม้อ่ืน
และสามารถเลื้อยไปได้ไกลประมาณ 15 เซนติเมตร แตกก่ิงก้านสาขาแผ่เป็นพุ่มแน่นเฉพาะส่วนยอด
หรือบริเวณท่ีได้รับแสงแดดอย่างเต็มที ่
 ใบ  หิรัญญิการ์เป็นไม้ใบเดี่ยว ออกใบเป็นคู่ตรงข้ามกันตามข้อต้นลักษณะใบหยาบยาวหนา
รูปใบมน ปลายใบแหลมเป็นติ่ง ขอบใบเรียบ เกลี้ยง ไม่มีจัก ใบมีความยาวประมาณ 20 เซนติเมตร
และกว้างประมาณ 4-6  เซนติเมตร ใบด้านบนเป็นมัน 
 ดอก  ดอกหิรัญญิการ์มีขนาดใหญ่ สีขาว ดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกเป็นช่อตามซอก
ใบและปลายกิ่ง กอกมีลักษณะคล้ายถ้วย ตอนปลายของดอกจะบานกว้างมี 5 กลีบ มีเกสรตัวผู้ติดอยู่ 
กับเนื้อบริเวณโคนกลีบ มีลักษณะคล้ายถ้วย ตอนปลายของดอกจะบานกว้างมี 5 กลีบ มีเกสรตัวผู้ติด
อยู่กับเนื้อบริเวณโคนกลีบ มีลักษณะเป็นเส้นยาว แยกออกจากกัน คือจะมีเกสรติดอยู่กลีบละ 1 อัน 
หนึ่งดอกมีเกสร ตัวผู้อยู่ 5 อัน ส่วนเกสรตัวเมียจะมีลักษณะเป็นแท่งขนาดเล็กซ่อนอยู่ข้างในดอก 
ดอกเมื่อบานเต็มที่จะมีความกว้างประมาณ 8 เซนติเมตรและยาวประมาณ 13 เซนติเมตร ช่อดอก
หนึ่ง ๆ จะมีดอกตั้งแต่ 6-15 ดอก ดอกจะผลัดกันบานครั้งละประมาณ 4 ดอก 
 ฤดูกาลออกดอก หิรัญญิการ์จะออกดอกระหว่างเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ 
 

 แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย 
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คณะที่เปิดสอน 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

ท าเนียบผู้บริหารเขตพื้นที่พิษณุโลก 
1. นายธ ารงค์ บุญรังสี  ป.ป.ก.  ปี พ.ศ.2497-2503 
2. นายสมภพ วรรณศิริ  ป.ป.ก., พม. ปี พ.ศ. 2503-2506 
3. นายทวี เวทะธรรม  กส.บ.   ปี พ.ศ. 2506-2513 
4. นายธรรมนูญ ฤทธิมณี  กส.บ., M.S. ปี พ.ศ. 2513-2517 
5. นายนนท์ ล้อสุริยนต์ กส.บ.,  M.A.  ปี พ.ศ. 2517-2518 
6. นายสะอาด โพธิ์ปาน  กส.บ., วท.ม. ปี พ.ศ. 2518-2524 
7. นายนนท์ ล้อสุริยนต์  กส.บ., M.A. ปี พ.ศ. 2524-2532 
8. นายทวีศักดิ์ วิญญาภาพ กส.บ.  ปี พ.ศ. 2532-2536 
9. รศ.ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ  วท.บ.,วท.ม., Ph.D. ปี พ.ศ. 2536-2543 
10. ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล วท.บ., วท.ม. ปี พ.ศ. 2543-2556 
11. ดร.ทินกร ทาตระกูล  วท.บ, วท.ม ,Ph.D ปี พ.ศ. 2556-2560 
12. รศ.ดร.คมสัน  อ านวยสิทธิ์  วท.บ, วท.ม ,Ph.D ปี พ.ศ. 2560-2561 
13. นางสาวสุรีย์พร  ใหญ่สง่า  ศศ.บ., อ.ม. ปี พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน 
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โครงสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
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                        โครงสร้างกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

 
 

 

 

 

 

 

งานยุทธศาสตร์และแผน  งานทรัพยากรมนุษย์  งานคลังและพัสดุ  งานบริการ  

กองบริหารทรัพยากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  

1 งานสารบรรณกลาง 
2 งานประชาสัมพันธ์ 
3 งานบัญชี 
4 งานการเงิน 
5 งานพัสด 

1 งานอาคารสถานท่ี 
2 งานสาธารณูปโภค 
3 งานยานพาหนะ 
4 งานรักษาความปลอดภัย 
5 งานเอกสารการพิมพ ์
 

1. งานบัญชี 
2. งานการเงิน 
3. งานพัสดุ 

1.งานสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง 
2.งานทะเบียนประวตัิและบ าเหนจ็ความชอบ 
3.งานวินัยและนิติการ 
4. งานสวัสดิการ 
5. งานพัฒนาบุคลากร 

1. งานแผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บท 
2. งานวิเคราะห์งบประมาณ 
3. งานติดตามและประเมินผล 
4. งานรายงานสารสนเทศ 
 

งานบริหารทั่วไป 

17 
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โครงสร้างงานการเงิน  กลุ่มงานคลังและพัสดุ กองบริหารทรัพยากร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวริศ  จิตต์ธรรม 
ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากร 

นางศุภัคษา  ศรีวิชัยล าพรรณ์ 
หัวหน้างานการเงิน 

นางนุชจรินทร์  คูวิบูลย์ศิลป์ 
หัวหน้างานคลังและพัสดุ 

นางสายพิมพ์  อินทร์ประเสริฐ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

นางสาวเกสร  จันทร์พุฒ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

นางสาววราภรณ์  นราพล 
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 
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บทบาทและหน้าที่งานการเงิน  
 

กลุ่มงานคลังและพัสดุ กองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
พิษณุโลก เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษา อยู่ภายใต้สังกัดกองคลัง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมีหน้าที่หลักในการบริหารงานการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยมีเป้าหมายเพ่ือมุ่งเน้นบริการด้านการเงินด้วย
ความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยรับผิดชอบใน
การบริหารงบประมาณการเงิน บัญชี และพัสดุ ควบคุมและติดตามการใช้จ่าย 

ส าหรับโครงสร้างกลุ่มงานคลังและพัสดุมีการบริหารจัดการเป็น 3 กลุ่มงาน คือ 1) กลุ่มงาน
การเงิน 2) กลุ่มงานบัญชี และ 3) กลุ่มงานพัสดุ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเชื่อมโยงกันทุกกลุ่มงาน ใน
การควบคุมงบประมาณการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนและโครงการให้สอดคล้องกับนโยบาย
มหาวิทยาลัย และควบคุมการจัดซื้อ จัดจ้างให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ทันเวลา ให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบ และเพ่ือจัดท าระบบบัญชี ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือ
เอ้ืออ านวยแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ   

ส าหรับกลุ่มงานการเงิน เป็นหน่วยงานอยู่ในการก ากับดูแลหัวหน้างานคลังและพัสดุ และ
ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากร  โดยมีภาระงานหลักๆ ดังนี้  

1. งานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับหนังสือมอบหมายงานจากหัวหน้า
งานคลังและพัสดุ ด าเนินการตามหนังสือ ร่างหนังสือโต้ตอบ หนังสือเวียน จัดเก็บและค้นหาเอกสาร
ตามหมวดหมู่ จัดท า ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายและเอกสารอ่ืนๆ เอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้อง งาน
ตรวจสอบและบันทึกเรื่อง เสนอของการเงินและบัญชีทุกเรื่อง รวมถึงควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
บริหารกลาง ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานอ่ืนๆทั้งภายในและภายนอก บันทึกใบสัญญายืมเงินใน
ข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบบัญชี 3 มิต ิGFMIS  

2. งานการรับเงินและการจ่ายเงินทุกประเภท เช่น การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล 
การเบิกจ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญ การเบิกจ่ายเงินเดินทางไปราชการ ฯลฯ 

3. งานตรวจสอบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบลงรับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร ทุกฉบับตาม
ระเบียบการเบิกจ่าย ประสานงานกับเจ้าของเรื่อง ให้ค าแนะน าในการจัดท า เอกสาร ประกอบการ
เบิกจ่าย การแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน ด าเนินการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบบัญชี 3 มิติ 
GFMIS บันทึกเอกสารเป็นไฟล์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนคุมการเบิกจ่ายและน าเสนอผู้บริหาร  

4. งานจัดท าเงินเดือนประจ าเดือน ได้แก่ จัดท าระบบเงินเดือนจ่ายตรงของข้าราชการ
และลูกจ้างประจ า จัดท าระบบเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว (GFMIS)  
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5. ด าเนินการจัดเก็บรักษาเงินตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ เช่น การเก็บรักษาเงินสด 
การเก็บเงินค่าสาธารณูปโภคจากรายรับ 

6. ด าเนินการรายงานยอดเงินคงเหลือเสนอผู้บริหารเป็นประจ าทุกวันที่มีการรับเงิน
และการจ่ายเงิน  เช่น เงินค่าลงทะเบียน รับ เงินค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า ค่าเช่าและเงินรับฝากอ่ืนๆ โดย
การรับ จ่าย น าส่ง เก็บรักษา ตรวจนับ จัดท าทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินประจ าวัน และทะเบียนคุม
เงินอ่ืนๆของมหาวิทยาลัย 

7. ด าเนินการฝากเงินและถอนเงิน โอนเงินฝากธนาคารทุกประเภทของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  

8. ติดต่อประสานงานกับสถาบันการเงิน เกี่ยวกับการเปิดบัญชี ปิดบัญชี การ
เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอ านาจสั่งจ่าย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

นอกจากนี้ งานการเงินมีระบบสารสนเทศท่ีน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน คือ  
1.ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS : Government 

Fiscal Management System) 
2. ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP : Enterprise Resource Planning) และ

ระบบการเงิน (ออกใบเสร็จ)  
3. ระบบนักศึกษา ใช้ในงานรับเงินเพื่อออกใบเสร็จให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
4.ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
5.โปรแกรมประกันสังคม 
6. ระบบ KTB Corporate Online 
7.จัดเก็บข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (Unit cost) 
8.ระบบบ าเหน็จบ านาญ (e-Pension) 

 
ดังนั้น ผู้จัดท าจึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของงานจัดท าเงินเดือนในระบบเงินเดือนจ่าย

ตรงข้าราชการและลูกจ้างประจ า เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน มี
การประสานงานต่างๆ รวมทั้งกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การปฏิบัติงานจ่ายเงินเดือนได้ถูกต้อง ทันก าหนดเวลาการจ่ายเงินเดือนให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของ 
งานการเงิน ให้สามารถน ากระบวนการที่เป็นแนวทางไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน 
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วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่ มือการปฏิบัติงานจัดท าเงินเดือนระบบจ่ายตรงของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ า  

1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานจัดท าเงินเดือนระบบจ่ายตรงของข้าราชการและลูกจ้างประจ า  

2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ าของ
หน่วยงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  
 3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติของตนเอง 

4. เพ่ือให้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของงานจัดท าเงินเดือนระบบจ่ายตรงของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า  

5. เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจจะศึกษาแนวทางการปฏิบัติงาน  (Work Manual) 
ของ 
 

ขอบเขตของจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานจัดท าเงินเดือนระบบจ่ายตรงของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า  
 การด าเนินการจัดท าคู่มือนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน
ค่าจ้างประจ า ตั้งแต่ขั้นตอนการรับค าสั่งจากงานทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง
ของค าสั่ง การบันทึกค าสั่งในบัญชีถือจ่าย และระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า (ระบบบัญชี
ถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า) การจัดท ารายละเอียดการเบิกจ่ายและรายละเอียดกระทบยอด 
เพ่ิม – ลด ประจ าเดือน การประมวลผลการเบิกประจ าเดือน การบันทึกรายละเอียดการเบิกจ่าย
ประจ าเดือนเพ่ือตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ประจ าเดือนให้ถูกต้อง ครบถ้วน การ
น าเข้าข้อมูลหนี้เจ้าหนี้บุคคลที่สามในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าในระบบจ่ายตรง 
พร้อมทั้งตรวจสอบการหักหนี้เจ้าหนี้บุคคลที่สามของข้าราชการและลูกจ้างประจ า การประมวลผล
และตรวจสอบการเบิกจ่ายประจ าเดือน การจัดท ารายละเอียดสรุปรายการจ่ายประจ าเดือน จนถึง
กรมบัญชีกลางประมวลผลสั่งจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ าเดือนให้ผู้มีสิทธิรับเงิน 
 ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าคู่มือระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
 ในการจัดท าเงินเดือนข้าราชการ/ ลูกจ้างประจ า มีการน าระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือน
ของกระทรวงการคลังมาใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
          1.1  ระเบียบที่เก่ียวข้องกับเงินเดือน 
 1.1.1 พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
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 1.1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปีบ าเหน็จ
บ านาญ เงินประจ าต าแหน่งเงินเพิ่ม และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2550 
  1.2 ระเบียบที่เก่ียวข้องกับค่าจ้างประจ า 
  1.2.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2537 
   1.2.2 ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 
2526 
   1.2.3 ระเบี ยบกระทรวงการคลั งว่าด้ วยการเลื่ อนขั้นค่ าจ้ าง
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 
   1.2.4 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 38 ลง
วันที่  1 เมษายน 2553 เรื่อง บัญชีก าหนดคุณสมบัติ เฉพาะต าแหน่งและอัตราค่าจ้างของ
ลูกจ้างประจ า 
   1.2.5 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 57 ลงวันที่ 16 
มิถุนายน 2553 เรื่อง  การปรับเปลี่ยนต าแหน่งลูกจ้างประจ าเข้าสู่ต าแหน่งตามระบบใหม่ 
   1.2.6 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0428/ว 90 ลงวันที่ 24 
สิงหาคม 2553  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างประจ าส่วนราชการ 

สาระส าคัญท่ีน ามาใช้ในการจัดท าระบบจ่ายตรงเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า 
 เพ่ือให้ปฏิบัติงานการจัดท าระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างประจ าเป็นไปไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของงานการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
พิษณุโลก  จึงได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานจัดท าระบบจ่ายตรงเงินเดือน
ข้าราชการ/ค่าจ้างประจ าไว้ดังนี้ 
  เงินเดือนข้าราชการ 
 “เงินเดือน” หมายความว่า  เงินเดือนและเงินอ่ืนที่มีก าหนดจ่ายเป็นรายเดือนจากเงิน
งบประมาณรายจ่ายประเภทงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน 
 “ข้าราชการ”  หมายความว่า  ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  และเพ่ือประโยชน์
ของมาตรา 20 ให้หมายความถึงบุคคลอ่ืนซึ่งได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่ายประเภทงบ
บุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนด้วย 
          “การจ่ายเงินเดือนข้าราชการ” หมายความว่า การจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจ าเดือนโดย
ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
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-  การจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 
 - การจ่ายเงินเดือนข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับเงินเดือนไม่เต็มเดือน ให้จ่ายตามส่วนของ
จ านวนวันที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนในเดือนนั้น 
 - การจ่ายเงินเดือนข้าราชการกรณีบรรจุใหม่หรือกลับเข้ารับราชการใหม่ ให้จ่ายได้
ตั้งแต่วันที่เริ่มเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 - การจ่ายเงินเดือนกรณีที่มีการเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ หรือเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้จ่ายได้
ตั้งแต่วันที่ระบุในค าสั่งของผู้มีอ านาจสั่งเลื่อน 
 - การจ่ายเงินเดือนข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่ ให้เป็นไปตามค าสั่ง
ของผู้มีอ านาจแต่งตั้ง ซึ่งต้องระบุด้วยว่าให้ได้รับเงินเดือนในอัตราใด และให้ขาดจากอัตราเงินเดือน
เดิมไปรับอัตราเงินเดือนต าแหน่งใหม่หรือให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่ายส าหรับต าแหน่งใหม่
ตั้งแต่เม่ือใด 
 - การจ่ายเงินเดือนในกรณีโอนข้าราชการ ให้จ่ายทางสังกัดใหม่และงดจ่ายเงินเดือนทาง
สังกัดเดิมตั้งแต่วันที่ระบุในค าสั่งของผู้มีอ านาจสั่งโอน 
 - ในกรณีที่มีการจ่ายเงินเดือนทางสังกัดเดิมล่วงล้ าไป ให้เบิกเงินเดือนทางสังกัดใหม่ส่ง
ใช้สังกัดเดิมโดยวิธีเบิกหักผลักส่ง แล้วให้เจ้าสังกัดใหม่แจ้งการเบิกหักผลักส่งให้เจ้าสังกัดเดิมทราบ 
ห้ามมิให้เบิกเป็นตัวเงิน 
 - ข้าราชการที่ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือหนีราชการ ห้ามมิให้
จ่ายเงินเดือนส าหรับวันที่ละทิ้งหน้าที่ราชการหรือหนีราชการดังกล่าว 
 - ข้าราชการที่มิได้มาปฏิบัติราชการในกรณีอ่ืน จะมีสิทธิได้รับเงินเดือนหรือไม่ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือตามท่ีอธิบดีกรมบัญชีกลางก าหนด แล้วแต่กรณี 
 - การจ่ายเงินเดือนของผู้ซึ่งถูกลงโทษตัดเงินเดือน ถ้าภายหลังผู้นั้นได้รับการแต่งตั้ง โอน 
หรือปรับเงินเดือน โดยได้รับเงินเดือนต่างจากเดิมและยังไม่พ้นโทษตัดเงินเดือน ให้คงตัดเงินเดือน
ต่อไปตามจ านวนเดิม หรือถ้าเป็นกรณีตัดเงินเดือนตามส่วนของเงินเดือนก็ให้ตัดตามส่วนของเงินเดือน
เดิม 
 - ข้าราชการผู้ใดตายในระหว่างรับราชการให้จ่ายเงินเดือนจนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย 
 - การจ่ายเงินเดือนในกรณีต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
   1) ลาออก ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนวันถึงก าหนดลาออก แต่ถ้าถึงก าหนดลาออกแล้ว
ยังไม่ได้รับทราบค าสั่งอนุญาตให้ลาออก และข้าราชการผู้นั้นคงรับราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวัน
รับทราบค าสั่ง หรือควรได้รับทราบค าสั่ง 
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  2) ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนวันที่ระบุในค าสั่ง แต่ถ้ายัง
ไม่ได้รับทราบค าสั่ง และข้าราชการผู้นั้นยังคงรับราชการต่อมาให้จ่ายได้ถึงวันรับทราบค าสั่ง หรือควร
ได้รับทราบค าสั่ง 
  3) ในกรณีตาม (1) และ (2) หากจ าเป็นต้องส่งมอบงานในหน้าที่ก็ให้จ่ายต่อไป
ได้จนถึงวันส่งมอบงานเสร็จภายในเวลาอันไม่ชักช้าตามที่ผู้บังคับบัญชาจะก าหนดตามสภาพของงาน
แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ระบุในค าสั่งหรือวันรับทราบค าสั่งหรือควรได้รับทราบค าสั่ง
แล้วแต่กรณี 
  4) พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ ให้จ่ายได้ถึงวันสิ้นปี ส าหรับกรณีที่ได้รับการต่อเวลาราชการ ให้จ่ายได้ถึงวันครบการต่อ
เวลาราชการ 
 - การจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจ าเดือน ให้จ่ายในวันท าการก่อนวันท าการสุดท้าย
ของเดือนสามวันท าการ ส าหรับกรณีที่ต้องเบิกเงินจากธนาคาร ให้จ่ายในวันท าการก่อนวันท าการ
สุดท้ายของธนาคารในเดือนนั้นสามวันท าการ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะก าหนดวันจ่ายเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 

เงินเดือนลูกจ้างประจ า 
“ลูกจ้างประจ า”  หมายความว่า   ลูกจ้างประจ าที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือ

ปฏิบัติงานที่มีลักษณะประจ าโดยไม่มีก าหนดเวลา ตามอัตราและจ านวนที่ก าหนดไว้ 
 “ค่าจ้าง”  หมายความว่า  ค่าจ้างอัตราปกติที่ก าหนดจ่ายเป็นรายเดือนตามอัตราที่ก าหนด
จ่ายให้ลูกจ้างประจ าส าหรับการท างานปกติ และให้หมายความรวมถึงเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ 
(พ.ส.ร.) ด้วย 
 การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างในวันท างานปกติ  ค่าจ้างนอกเวลา  และก าหนดเวลาท างาน  ให้
เป็นไปดังต่อไปนี้   
 1. ก าหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครั้งตามเดือนปฏิทินปกติให้เริ่มจ่ายในวันท าการ
สุดท้ายของเดือน ส่วนราชการใดมีความจ าเป็นที่จะก าหนดวันเริ่มจ่ายค่าจ้างเป็นวันอ่ืนของเดือน
ถัดไปก็ให้กระท าได้ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 15 
 2.  ก าหนดเวลาท างานปกติให้เป็นไปตามเวลาท างานของทางราชการ ส่วนราชการใด
มีเหตุพิเศษจะก าหนดเวลาท างานปกติไว้เกินกว่านั้นก็ให้กระท าได้ แต่ต้องไม่เกินสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง 
ไม่รวมเวลาหยุดพัก 
 3.  การปฏิบัติงานนอกเวลาท างานปกติหรือปฏิบัติงานในวันหยุดประจ าสัปดาห์หรือ
วันหยุดพิเศษ แล้วแต่กรณี  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยอนุโลม ถ้ามีกรณีนอกเหนือไปจากระเบียบดังกล่าวให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
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 ลูกจ้างผู้ใดตายในระหว่างรับราชการให้จ่ายค่าจ้างจนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย หรือเพียงวันที่
มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนวันถึงแก่ความตาย และให้จ่ายเงินอีกจ านวนหนึ่งเรียกว่า “เงินช่วยพิเศษ” 
เป็นจ านวน 3 เท่าของค่าจ้างอัตราปกติในเดือนที่ถึงแก่ความตาย ในกรณีลูกจ้างรายวันและราย
ชั่วโมงให้ถือเสมือนว่าลูกจ้างผู้นั้นมาปฏิบัติงานเต็มเดือนเป็นเกณฑ์ค านวณเงินช่วยพิเศษ  

 เงินช่วยพิเศษ ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งลูกจ้างผู้ตายได้แสดงเจตนาระบุไว้โดยท าเป็นหนังสือ
ยื่นต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 ถ้าลูกจ้างผู้ตายมิได้แสดงเจตนาระบุไว้ตามวรรคหนึ่ง หรือบุคคลซึ่งลูกจ้างผู้ตายได้แสดง
เจตนาระบุไว้ได้ตายก่อนลูกจ้างผู้นั้นหรือก่อนมีการจ่ายเงิน  ให้จ่ายแก่บุคคล ตามล าดับ ดังนี้  
 1.  คู่สมรส 
 2.  บุตร 
 3.  บิดามารดา 
 เมื่อปรากฎว่าบุคคลในล าดับก่อนตามวรรคสองมีชีวิตอยู่ บุคคลในล าดับถัดไปไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินช่วยพิเศษ 
 ถ้าผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษตามวรรคสองในล าดับเดียวกันมีหลายคน ให้จ่ายให้แก่ผู้ซึ่ง
บุคคลในล าดับนั้นมอบหมายเป็นหนังสือ  หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่จัดการศพ 
 การขอรับเงินช่วยพิเศษ ให้กระท าภายในเวลา 12 เดือน นับแต่วันที่ลูกจ้างซึ่งมีสิทธิรับ
ค่าจ้างตาย  เว้นแต่ในกรณีที่ลูกจ้างผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือผู้
อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ ระยะเวลา 12 เดือน ให้นับตั้งแต่วันที่การถูกสั่งพักราชการ การออกจาก
ราชการไว้ก่อน หรือการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษสิ้นสุดลง  แล้วแต่กรณี 
 “ครึ่งปีแรก”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคมของปีหนึ่ง  ถึงวันที่  31  
มีนาคมของปีถัดไป 
 “ครึ่งปีหลัง”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  ถึงวันที่  30  กันยายน
ของปีเดียวกัน 
 การเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจ าให้เลื่อนปีละสองครั้ง  ดังนี้ 
  1) ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก เลื่อนวันที่  1  เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 
  2) ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง  เลื่อนวันที่  1  ตุลาคมของปีถัดไป 
 5. หน้าที่รับผิดชอบงานเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
   1. บันทึกรายการลดหย่อน, เลขที่สมาชิกสหกรณ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัย , กบข. ส่วน
ออมเพ่ิม 1-12% ภายในวันที่ 21 ของเดือน ถึงวันที่ 2 ของเดือนถัดไป  
  2. ประมวลผลเงินเดือน/ค่าจ้างประจ ารายเดือน ภายในวันที่ 7 ของเดือน ในฐานะ
หน่วยงานย่อย  
   3. น าเข้าข้อมูลหนี้ทั่วไป จากสถานบันการเงินต่างๆ ภายในวันที่ 2 ไม่เกินวันที่ 7 ของ
เดือน  
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  4. น าเข้าข้อมูลหนี้สหกรณ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 7 ของเดือน ในฐานะ
หน่วยงานย่อย  
  5. ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของค าสั่งและในระบบจ่ายตรงเงินเดือน ภายในวันที่ 21 
ของ เดือนถึงวันที่ 2 ของเดือนถัดไป และบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวข้อง  
  6. ประมวลผลเงินเดือนหน่วยประมวลผลย่อย  
  7. น าส่งข้อมูลรายการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง ให้หน่วยงานระดับกรม (ต้นสังกัด)  
  8. บันทึกรายการใช้ผลผลิต/กิจกรรม เมื่อได้รับแจ้งจากกลุ่มงบประมาณ ในฐานะ
หน่วยงานย่อย  
  9. ประมวลผลสรุปการใช้จ่ายเงินจ าแนกตามแผนงาน รหัสบัญชี ในฐานะหน่วยงานย่อย  
  10. น าส่งข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือน ให้กรม (ต้นสังกัด) ภายในวันที่ก าหนดใน
ปฏิทินของ กรมบัญชีกลาง ในฐานะหน่วยงานย่อย  
  11. ออกรายงานหนังสือขอเบิกเงิน เสนอผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร ส่งกรม(ต้นสังกัด)
วางเบิก เงินเดือนและค่าจ้างประจ า ในฐานะหน่วยงานย่อย  
  12. รวบรวมสรุปรายรับ – รายจ่าย (หนี้บุคคลที่สาม+รายการเบิกเกิน) ในฐานะ
หน่วยงานย่อย  
  13. จัดท าบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร ขออนุมัติให้จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ 
(ธนาคารออมสิน/ธนาคารอาคารสงเคราะห์/บริษัทประกันชีวิตต่างๆ/สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เป็นต้น) 
  14. จัดท าบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร ขออนุมัติให้จ่ายเช็คให้แก่เจ้าหนี้ โดย 
ผ่านงานรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดท าเช็ค  
  15. บันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน/รายได้แผ่นดิน ในฐานะหน่วยงานย่อย(ถ้ามี) 
  16. จัดพิมพ์ และส่งใบรับรองเงินเดือนให้ ข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัด 
  17. จัดท าบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารขออนุมัติให้จ่ายเช็คให้แก่ข้าราชการ
และ ลูกจ้างประจ า แจ้งว่าไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ เนื่องจากเลขที่บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง และ
อ่ืนๆ ถ้ามี โดยผ่านงานรับ-จ่ายเงิน เพ่ือจัดท าเช็ค  
  18. จัดท ารายการถอนคืนเงิน กบข. (เงินสะสม เงินสมทบและชดเชย)   
  19. จัดท ารายงานให้ผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร ขออนุมัติให้จ่ายเช็ค และน าส่งคืนคลัง 
เงินสมทบและ ชดเชย โดยผ่านงานรับ – จ่ายเงิน เพ่ือจัดท าเช็ค ในฐานะหน่วยงานย่อย  
  20. ปรับปรุงรายได้ของข้าราชการและลูกจ้างประจ า กรณีมีเรียกคืนเป็นเงินสด  
  21. ตรวจสอบและปรับปรุงรายได้ทั้งปี (ตรวจสอบรายได้ และภาษีสิ้นปี) (เงินสะสม 
สมทบสิ้น ปี)  ข้อ 18 , 19 ภายในวันที่ 20 มกราคม ของทุกปี  
  22. สร้างล าดับที่รายการ ภ.ง.ด. 1 ก พิเศษ และ Downlond ข้อมูล ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ 
ออก จากระบบ ในฐานะหน่วยงานย่อย 
  23. ออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ในฐานะ
หน่วยงานย่อย โดยน าเสนอเซ็นต์เอกสารและสามารถรับไดภ้ายในวันที่ 30 มกราคม ของทุกปี 
  24. รับและส่งใบแจ้งยอดเงิน กบข.ประจ าปี ให้ข้าราชการในสังกัด และแจ้งผลส าเร็จ
กลับ กองทุน กบข. 
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ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 ในการปฏิบัติงานการเงิน งานคลังและพัสดุ กองบริหารทรัพยากร ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการ
บริหารด้านการเงิน งบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดย
ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน อาทิ การเบิกจ่ายเงินตามโครงการการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  
การเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายค่าวัสดุการเรียนการสอน การเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
การจัดท าเงินเดือน การเบิกจ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญ การเบิกจ่ายงบกลาง ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่า
เรียนบุตร เป็นต้น ซึ่งงานการเงินต้องมีความช านาญ ความละเอียด รอบคอบ ถี่ถ้วน ความถูกต้อง 
ความมีวินัยในการท างานเป็นอย่างสูง เพราะงานการเงินเป็นงานที่มีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศต่างๆ ที่มักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หากไม่มีการศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ ก็สามารถที่
จะท าให้เกิดการผิดพลาดต่อการท างานได้  ซึ่งผู้รับการประเมินได้ปฏิบัติงานด้านการเงินมาเป็น
ระยะเวลามากกว่า 10 ปี ท าให้มีประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี แต่ก็ยังต้องศึกษา
ค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมอยู่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้งานที่ปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยงานที่
รับผิดชอบหลักๆ ในงานการเงิน ได้แก่ งานจัดท าระบบจ่ายตรงเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า งานจัดท า
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างชั่วคราว งานเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร งานเบิก
เงินบ าเหน็จบ านาญ งานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  

งานระบบจ่ายตรงเงินเดือน/ค่าจ้างประจ าของบุคลากร เป็นระบบการค านวณเงินรายได้และ
รายการหักของบุคลากรในแต่ละงวดเงินเดือน  การท างานของระบบเงิน เดือนจะเริ่มต้นจากการ
ประมาณการเงินรายได้, รายการหัก และการสรุปผลการค านวณรายการได้ และภาษี  โดยมี
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานจัดท าระบบจ่ายตรงเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า และขั้นตอน
การปฏิบัติงานด้วยการใช้ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าของกรมบัญชีกลางก าหนดไว้  
ดังต่อไปนี้ 

1. การประมาณการเงินรายได้ท่ีเข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
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  1.1 งบบุคลากร ได้แก่  
   - เงินเดือน / ค่าจ้างประจ า 
   - เงินประจ าต าแหน่ง 
   - เงินวิทยฐานะ 
   - เงินเพ่ิมพิเศษซึ่งจ่ายควบเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า ยกเว้น เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับ
ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ (พ.ข.ต.) 
   - เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
  1.2 งบด าเนินการ ได้แก่ 
   - เงินตอบแทนพิเศษ 
   - เงินค่าเช่าบ้าน (กรณีส่วนราชการมีความประสงค์ขอเบิก) 
   - เงินค่าตอบแทนรถประจ าต าแหน่ง (กรณีส่วนราชการมีความประสงค์ขอเบิก) 
  1.3 งบกลาง ได้แก่ 
   - เงินสมทบ ชดเชย กบข./ กสจ. 
 2. เงินที่หักจากเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า ประกอบไปด้วย 
  2.1 เงินที่มีกฎหมายก าหนดให้หักจากเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ได้แก่  
   - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
   - เงินสะสม (กบข/กสจ) 
  2.2 เงินที่ไม่มีกฎหมายก าหนดให้หักจากเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ได้แก่ 
   - หนี้ที่ต้องช าระให้แก่ส่วนราชการ 
   - หนี้ที่จ่ายช าระหนี้ให้แก่บุคคลที่สาม 
 3. การหักเงินช าระหนี้ 
  3.1 เจ้าหน้าประสานขอความร่วมมือกับส่วนราชการให้ด าเนินการหักเงิน 
  3.2 ส่วนราชการก าหนดหนี้ที่จะบริการการหัก 
  3.3 ผู้มีสิทธิมีหนังสือยินยอมให้หักเงิน 
   3.3.1 กับเจ้าหนี้ 
   3.3.2 กับส่วนราชการ 
  3.4 ผู้มีสิทธิเรียงล าดับหนี้ 
  3.5 ส่วนราชการดูแลเรื่องการเรียงล าดับหนี้ 
  3.6 จ านวนหนี้ที่แจ้งหักแต่ละบุคคลไม่เกินจ านวนเงินเดือน/ค่าจ้างประจ าสุทธิ ที่เหลือ
หลังหักภาษีฯ และค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) 
  3.7 กรมบัญชีกลางจะน าเงินที่ส่วนราชการแจ้งว่าเป็นรายการหนี้เข้าบัญชีส่วนราชการ
ส่วนกลาง 

4. การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  
งานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นผู้ด าเนินการเกี่ยวกับ

การวางฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ าของทุกผลผลิต กิจกรรม และกองทุน  โดย
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จะท าการเบิกจ่ายเงินเดือนของบุคลากรทั้งหมดในมหาวิทยาลัยเป็นประจ าเดือนในแต่ละเดือน ซึ่งมี
บุคลากรสังกัดอยู่ในหน่วยงาน จ านวน 5  หน่วยงาน ได้แก่       

1. ส านักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (สายสนับสนุน) 
2. ส านักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (ลูกจ้างประจ า) 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
4. คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และมีการแยกบุคลากรตามสังกัดคณะทั้ง 3 คณะให้เป็นไปตามหลักสูตรการเรียนการสอน

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือใช้ค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตให้เป็นไปตาม
ประกาศของประกันคุณภาพการศึกษา  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ 
 ระดับปริญญาตรี  
 1.1 หลักสูตรพืชศาสตร์  
 1.2 หลักสูตรสัตวศาสตร์ 
 1.3 หลักสูตรประมง 
 1.4 หลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร 
 1.5 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 1.6 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ระดับปวส. 
 1.7 หลักสูตรพืชศาสตร์  
 1.8 หลักสูตรสัตวศาสตร์ 
 1.9 หลักสูตรประมง 
 1.10 หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
 1.11 หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร 
2. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้แก่ 
 ระดับปริญญาตรี 
 2.1 หลักสูตรการจัดการ 
 2.2 หลักสูตรระบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
 2.3 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
 ระดับปวส. 
 2.4 หลักสูตรการจัดการ 
 2.5 หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ระดับปริญญาตรี 
 3.1 หลักสูตรครุศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล  
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 3.2 หลักสูตรครุศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
 1.3 หลักสูตรครุศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ 
4. และเพ่ิมเติมบุคลากรที่สอนสายสามัญท่ัวไป ดังนี้ 

 4.1 แผนกวิทยาศาสตร์ 
 4.2 แผนกคณิตศาสตร์ 
 4.3 แผนกภาษาตะวันตก 
 4.4 แผนกภาษาตะวันออก 
 4.5 แผนกพลศึกษาและนันทนาการ 
 4.6 แผนกสังคมศาสตร์ 
 4.7 แผนกมนุษยศาสตร์ 
  
 นอกจากนี้ ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าส าหรับส่วนราชการ ประกอบด้วย 4 
ระบบ คือ 1) ระบบข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป 2) ระบบบัญชีถือจ่าย 3) ระบบทะเบียนประวัติ  และ 4) 
ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ซึ่งงานการเงินจะกล่าวถึงเฉพาะในส่วนของรายละเอียด
และวิธีปฏิบัติในการด าเนินการเบิกจ่าย รวมถึงวิธีปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ า โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 
 
Flow Chart กระบวนการขั้นตอนการจัดท าระบบงานจ่ายตรงเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า ของงาน

การเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับค าสั่งเงนิเดือน และตรวจสอบ 

จัดท ารายละเอียดเงินเดือน
ประจ าเดือน 

บันทึกข้อมูลเงินเดือน รายการหัก – หนี้  
ในระบบจา่ยตรง กรมบัญชีกลาง 

ประมวลจา่ยเงินเดือน พิมพ์รายงานรายละเอียดขอ
เบิกจ่ายประจ าเดือนของระบบบัญชีกลาง 

ส่งข้อมูลก่อน  
วันท่ี 8 ของเดือน 
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รายละเอียดการท างานระบบจ่ายตรงการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ าของกรมบัญชีกลาง 
 
 
ขั้นตอนที่ 1  การรับค าสั่งเงินเดือนและตรวจสอบ 
 1.  รับค าสั่งและเอกสารที่เก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ า เช่น ค าสั่งเลื่อนเงินเดือนขั้นประจ าปีงบประมาณ ค าสั่งเลื่อนเงินเดือน
ตามคุณวุฒิ ค าสั่งเงินเดือนประจ าต าแหน่งงาน เงินค่าตอบแทนรายเดือน ฯลฯ จากงานทรัพยากร
บุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (เพ่ิมเอกสาร) 
 2. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของค าสั่งกับบัญชีถือจ่ายเกี่ยวกับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง ประเภท ระดับ เลขที่ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน อัตราค่าจ้าง ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศต่างๆ  และเทียบเคียงกับมาตรฐานกรอบเงินการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนของส านักงาน ก.พ. 
(เพ่ิมเอกสาร) 
  3. ด าเนินการตรวจสอบ กรณีที่ไม่ถูกต้อง ส่งคืนให้กับงานทรัพยากรบุคคลเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องของจ านวนเงินพร้อมแนบวิธีการค านวณ กรณีที่ถูกต้อง ด าเนินการต่อโดยน าจ านวนเงิน
เข้าไปในโปรแกรม Microsoft excel ที่ได้จัดท าเป็นฐานข้อมูลเงินเดือน ดังเอกสารแนบ 
  

ปัญหา : 1.รายละเอียดที่กรมลงในระบบจ่ายตรงบางครั้งไม่ถูกต้องตามค าสั่งที่ได้รับ 
 2.เพ่ิมข้อมูลในระบบจ่ายตรงไม่ได้ 

 แนวทางแก้ไขปัญหา ต้องเข้าไปในระบบจ่ายตรง เมนู รายการจ่ายเงินเดือน เพ่ือแก้ไขเป็น
รายๆไป 
 ข้อเสนอแนะ บางครั้งบางรายตกเบิกย้อนหลังนานเกินไป ต้องดูแบบละเอียด 
 
ขั้นตอนที่ 2 การจัดท ารายละเอียดขอเบิกเงินเดือนประจ าเดือน 

จัดพิมพ์สลปิเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 

หมายเหตุ  โอนเงินเข้าบัญชีก่อน 3 วันท าการสดุท้ายของเดือน 
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 1. จัดเตรียมข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงตามค าสั่งแต่ละประเภท อาทิ เงินประจ าต าแหน่งที่
มีการเปลี่ยนแปลง เงินค่าตอบแทนการท างาน เพ่ือน าไปบันทึกในค าสั่งในบัญชีถือจ่าย และทะเบียน
ประวัติของระบบจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้างประจ า 
 2. จัดเตรียมเอกสารร่างเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ได้แก่ รายการหักลดหย่อนภาษี และ
อ่ืนๆ เช่น เลขที่บัญชีเงินฝาก เลขที่สมาชิกสหกรณ์ เลขที่สมาชิก กบข.  ฯลฯ ในโปรแกรม Excel เพ่ือ
ใช้ส าหรับเป็นข้อมูลที่ลงรายละเอียดในภาพรวม  (ในภาพของประเภทเงินที่จ่าย  งบประมาณที่จ่าย  
และด้านที่จ่าย) โดยใช้ข้อมูลเดิมของเดือนที่ผ่านมาเป็นหลัก หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เช่น  ปรับ
เพ่ิม – ลดภาษี   การถูกลงโทษตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน  ฯลฯ จะต้องบันทึกข้อมูลฐานเงินเดือน
แก้ไขให้เป็นยอดเงินปัจจุบันที่จะเบิกจ่ายในเดือนนั้น ๆ ในระบบโปรแกรมเงินเดือนโปรแกรม Excel  
โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกดังนี้ 

 1.1 รวบรวมและตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายจากแผนกบุคลากรที่มีการเบิกจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า ซึ่งแผนกบุคลากรจะต้องด าเนินการน าส่งข้อมูลรายได้และรายจ่ายที่
เกี่ยวข้องกับงานบุคลากร  ได้แก่ เงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ  เงินประจ าต าแหน่ง
ผู้บริหาร  เงินหักค่าท าบุญช่วยงานต่างๆ ของบุคลากร เช่น ค่าท าบุญงานศพ ที่ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าแจ้งให้หักจากเงินเดือน  เงินหักค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่มข้าราชการรายปี ของข้าราชการ
และลูกจ้างประจ า เป็นต้น ซึ่งทางแผนกบุคลากรจะต้องน าส่งให้กับแผนกการเงินภายในวันที่ 2 ของ
เดือน  เพื่อจะได้น าข้อมูลกรอกเข้าไปในโปรแกรม Excel เพ่ือค านวณเงินเดือน 

  1.2 รวบรวมและตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายจากหน่วยงานภายนอกที่ด าเนินการส่ง
มาให้ทางหน่วยงานหักส่งช าระหนี้ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก ธนาคารออมสิน ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ช.พ.ค. เป็นต้น โดยท าหนังสือให้หน่วยงานภายนอกน าส่งรายการหักมายัง
มหาวิทยาลัยฯภายในวันที่ 3 ของเดือน เพ่ือน ามาค านวณเป็นรายจ่ายในการจัดท าเงินเดือน/ค่าจ้าง
ประจ า 
 3. จัดท ารายละเอียดการเบิกจ่าย และกระทบยอดเพ่ิม – ลด การเบิกจ่าย เงินเดือน 
ค่าจ้างประจ า และเงินอ่ืนที่เบิกจ่ายควบคู่ประจ าเดือน มีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1 ค านวณตกเบิก เงินเดือน ค่าจ้างประจ า และเงินอ่ืนที่เบิกจ่ายควบคู่ และค านวณ
ส่งคืนประจ าเดือน ของข้าราชการและลูกจ้างประจ ามีข้ันตอนดังนี้ 
  1) จัดท าตารางรายละเอียดตกเบิกและส่งคืนเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และเงิน
อ่ืนที่เบิกจ่ายควบคู่ประจ าเดือน เพ่ือใช้ในการค านวณข้อมูลการเบิกจ่ายประจ าเดือน 
  2) บันทึกข้อมูลตามค าสั่งที่ได้รับจากงานทรัพยากรบุคคล ลงในตารางของ
โปรแกรม Excel เพ่ือน าไป upload ในระบบจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้างประจ า 
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  3) ค านวณตกเบิก เงินเดือน ค่าจ้างประจ า และเงินอ่ืนที่เบิกจ่ายควบคู่ และ
ค านวณส่งคืนประจ าเดือน ของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
  4) สรุปรายละเอียดตกเบิกและส่งคืน และเงินอ่ืนที่เบิกจ่ายควบคู่ ประจ าเดือน  
 3.2 วิเคราะห์ผลกระทบจากค าสั่งแต่ละประเภทที่มีผลต่อการจ่ายเงินเพ่ิมขึ้น – ลดลง 
ของจ านวนอัตรา เงินเดือน ค่าจ้างประจ า และเงินอ่ืนที่เบิกจ่ายควบคู่ประจ าเดือน มีข้ันตอนดังนี้ 
  1) วิเคราะห์ผลกระทบจากค าสั่งแต่ละประเภทที่มีผลต่อการเบิกจ่ายเพ่ิมขึ้น-
ลดลงของจ านวนอัตราเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และเงินอ่ืนที่เบิกจายควบคู่ประจ าเดือน และผลการ
เบิกจ่ายของเดือนก่อน 
  2) จัดท าตารางเพ่ือใช้ในการค านวณเพ่ิม – ลด ประจ าเดือนของเงินเดือน ค่าจ้า
ประจ า และเงินอ่ืนที่เบิกจายควบคู่ประจ าเดือน 
  3) สรุปตารางรายละเอียดเพ่ิม – ลด ประจ าดือน โดยใช้ข้อมูลจาก ตาราง
รายละเอียดตกเบิกและส่งคืน เงินเดือน และเงินอ่ืนที่เบิกจ่ายควบคู่ ประจ าเดือนของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า 
 4. น าข้อมูลเงินเดือนและหนี้สินที่ตรวจสอบเรียบร้อยกรอกเข้าไปในโปรแกรม Excel โดย
กรอกข้อมูลแยกเป็น Colum ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนดไว้ ได้แก่ รายการหักลดหย่อนภาษีและ
อ่ืนๆ รายการรายได้ รายการรายจ่ายหรือหนี้  
  

กรณีปรับขั้นเงินเดือนมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1. ท าการตรวจสอบเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ ากับบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ
ประจ าปี    และบัญชีถือจ่ายค่าจ้างประจ าปี กรณีท่ีได้รับบัญชีถือจ่ายจากกรมบัญชีกลางแล้ว ถ้ามีเงิน
เพียงพอให้สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้   ในปัจจุบันการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ไม่ต้อง
รอตรวจสอบบัญชีถือจ่าย แต่ต้องให้กองการบริหารงานบุคคลด าเนินการออกหนังสือรับรองเงินเหลือ
จ่ายเพ่ือใช้แนบประกอบฎีกา 

 2. ด าเนินการค านวณเงินเดือนหรือค่าจ้างตั้งแต่วันที่ขอเลื่อนขั้นหรือปรับระดับจนถึงวันที่ 
ณ ปัจจุบัน โดยใช้สูตรการค านวณ ดังนี้ 

2.1   อัตราเงินเดือนใหม่    –    อัตราเงินเดือนเก่า         =     ผลต่างของเงินเดือน 
2.2  จ านวนวันทั้งหมดของเดือน  - วันที่ขอเลื่อนขั้นหรือปรับระดับ +  1   + จ านวน
วัน  

จนถึงปัจจุบัน    =  จ านวนวันที่ตกเบิก  
หมายเหตุ  วันที่ขอเลื่อนขั้นหรือปรับระดับ +  1   กรณีวันที่ให้เลื่อนขั้นเป็นเศษ

วันของเดือนนั้นให้นับเป็นวัน   ถ้าวันที่ให้เลื่อนขั้นพอดีกับจ านวนวันในเดือนนั้นให้นับเป็นเดือน 
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2.3  ผลต่างของเงินเดือน X จ านวนวันที่ตกเบิก / จ านวนวันทั้งหมดของเดือน = 
ยอดเงินตกเบิก 

ตัวอย่าง  นาย ก. ข้าราชพลเรือนในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
ได้รับค าสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนจาก อัตราเงินเดือน  15,000  บาท เป็นอัตราเงินเดือนใหม่ 
15,760  บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557  (ค านวณเงินเดือนใหม่ ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 
2557) 

อัตราเงินเดือนใหม่ – อัตราเงินเดือนเก่า   =   ผลต่างของเงินเดือน 

แทนค่า     15,760    -     15,000               =   760  บาท 

 จ านวนวันทั้งหมดของเดือน - วันที่ขอเลื่อนขั้นหรือปรับระดับ + 1 + จ านวนวันจนถึง
ปัจจุบัน     =      จ านวนวันที่ตกเบิก 

แทนค่า                92   -  30  +   30   =     30  วัน  +  1  เดือน (ตกเบิกถึงสิ้น
เดือนกรกฎาคม 2557) 

 ผลต่างของเงินเดือน   X จ านวนวันที่ตกเบิก  /  จ านวนวันทั้งหมดของเดือน = ยอดเงินตก
เบิก 

แทนค่า  760    X     92   วัน  /  30   วัน    =    182    บาท 

  260    X      1  เดือน           =    260    บาท 

รวมยอดเงินที่ตกเบิกท้ังสิ้น       =     442    บาท 

 เมื่อด าเนินการตรวจสอบและได้จ านวนเงินที่ถูกต้อง น าไปตรวจสอบกับระบบจ่ายตรง โดย
มีขั้นตอนการท างานรายเดือน ระบบงานการจ่าย ดังนี้ 

1. การเตรียมข้อมูลต่างๆ ก่อนการประมวลผลเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า หรือค านวณบัตร 
2. เมื่อหยุดการบันทึกค าสั่งในระบบ รับรายงานสรุปกรอบการจ่ายและเอกสารค าสั่ง

พร้อมตรวจสอบ 
3. ประมวลผลเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า หรือ ค านวณบัตร 
4. ตรวจสอบรายการที่ค านวณได้ จากรายงานต่างๆ 
5. น า Text File หนี้ และสหกรณ์ ที่เตรียมไว้เข้าระบบงาน 
6. ตรวจสอบรายการอีกครั้งหลังน าเข้าเงินเพ่ิมหรือหนี้เข้าระบบงาน จากรายงานหรือ

ข้อมูล 
7. เมื่อพบข้อผิดพลาด แก้ไขรายการที่ จอภาพรายการจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ า 
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8. ตรวจสอบรายการเงินเพ่ิม-เงินหักแต่ละประเภทและรับสุทธิ จากยอดสรุปรวมของแต่
ละรายการ จากรายงาน ตรวจสอบและแก้ไขจนกระทั่งพร้อมส่งมอบ 

9. เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง จนกระทั่งพร้อมที่จะวางเบิกกับกรมบัญชีกลาง สร้างสรุป
การใช้จ่ายเงินจ าแนกตามแผนงาน /รหัสบัญชี และพิมพ์รายงานตรวจสอบ 

10. พิมพ์รายงานขอเบิกเงินเดือนและเงินอ่ืนๆ  
11. ส่งข้อมูลการเบิก ไปต้นสังกัด 

 
(เอกสาร ประกอบแนบ เช่น รายการหักภาษี ใบแจ้งหนี้ต่างๆ ฯลฯ) 

 

ปัญหา จ านวนเงินเดือนมีน้อยกว่าหนี้ที่ส่งหักมาท าให้เงินเดือนติดลบ  

แนวทางแก้ไขปัญหา ต้องลดยอดรายการหักหนี้บางรายการและเก็บเงินสดเพ่ิม 

ข้อเสนอแนะ ให้บุคคลที่มีเงินเดือน ควรจะสร้างหนี้ให้ไม่เกินเงินเดือนที่มีอยู่ 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 บันทึกข้อมูลเงินเดือน รายการหัก – หนี้ ในระบบจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง 
 

Flowchart บันทึกข้อมูลเงินเดือน รายการหัก – หนี้ ในระบบจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

การเตรียมและการตรวจสอบการ
เบิกจ่ายเงินเดือน 

บันทึกข้อมูล 

ตรวจสอบ 

บันทึกหน้า
บัตรเงินเดือน 

หนี้ไม่ถูกต้อง ค าสั่งไม่ถูกต้อง 
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1. การเตรียมและการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจ า 
 1.1 การเตรียมข้อมูลบางส่วนที่ไม่ได้น าไปกรอกในโปรแกรม Excel ไว้เพ่ือน ามากรอกใน
ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ดังนี้ 
  1. การเตรียมรายการหักลดหย่อยภาษี และอ่ืนๆ เช่น เลขที่บัญชีเงินฝาก, เลขท่ี
สมาชิกสหกรณ์, ปรับปรุงการเป็นสมาชิก กบข. ฯลฯ 
  2. การเตรียมรายการลดหย่อนภาษี ข้อมูลครอบครัว จากระบบทะเบียนประวัติ 
  3. การเตรียมข้อมูลเงินเพ่ิม – เงินหักหรือหนี้ 
  4. การเตรียมรายการหักลดหย่อนภาษี และอ่ืนๆ จากจอภาพข้อมูลการหักลดหย่อน
ภาษีและอ่ืนๆ  
   4.1 ส าหรับแก้ไขและปรับปรุง หรือ ก าหนดค่ารายการลดหย่อนภาษี, เลขที่
บัญชีเงินฝากธนาคาร, การเป็นสมาชิกกบข. หรือ กสจ. , เลขที่สมาชิกสหกรณ์ และรหัสสหกรณ์, 
ก าหนดสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน 
   4.2 การตรวจสอบการบันทึกรายการ จากการน าข้อมูลออกไปที่ข้อมูลสมาชิก
สหกรณ์ ข้อมูลการหักลดหย่อนภาษีและอ่ืนๆ  
   4.3 การตรวจสอบรายการบุคคลในครอบครัว และก าหนดการลดหย่อนภาษี
ของบุคคลในครอบครัว ตรวจสอบจากรายงานหนังสือรับรอง แบบแจ้งรายการเพ่ือการหักลดหย่อน 
  5. การเตรียมข้อมูลเงินเพ่ิม – เงินหักหรือหนี้ 
   5.1 ไฟล์ข้อความ หรือ Text File เงินหัก (LOAN.TXT) และ เงินเพ่ิม 
(NONTAX_INCREASE.TXT) เตรียมเพื่อใช้น าเข้าระบบงานฯ 
   5.2 การเตรียมข้อมูลจากระบบจัดเตรียมเงินสวัสดิการและหนี้สิน 
   5.3 สามารถน าเข้าได้ทีละหลายคนและหลายรหัสหนี้ 
   5.4 ช่วงการหักจะหักเป็นรายเดือน กล่าวคือ วันที่เริ่มและสิ้นสุดจะอยู่ภายใต้
เดือนหักเดียวกัน 
   5.5 สามารถเตรียมข้อมูลผ่านโปรแกรม Microsoft Excel ได ้

ยกเลิกการค านวณ 

ประมวลผลจ่ายเงินเดือน 



38 
 

 

   5.6 ดาวโหลดรูปแบบได้ที่ http://epayroll.cgd.go.th เลือก download 
(ข้อมูลเงินเพิ่มและหนี้รายเดือน Format ใหม่)  
 1.2 การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินดือน ค่าจ้างประจ า ให้ถูกต้อง จากข้อมูลเงินเดือนและ
หนี้สินตามเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ได้ด าเนินการกรอกเข้าไปในโปรแกรม Excel ที่ได้กรอกไป ว่า
ถูกต้องหรือไม่  
 
การบันทึกข้อมูล 
 เมื่อด าเนินการเตรียมข้อมูลเพื่อน ามาบันทึกในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า โดย
มีรายละเอียดในการบันทึกข้อมูล ดังนี้ 
 1. บันทึกรายละเอียดการเบิกจ่ายและกระทบยอดการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และ
เงินอ่ืนที่เบิกจ่ายควบคู่ประจ าเดือน ตามขั้นตอนดังนี้ 
   1.1 เข้ารายการจ่ายเงินเดือนในระบบการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจ า 
   1.2 ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และเงินอ่ืนที่เบิกจ่ายควบคู่
ประจ าเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าในรายการจ่ายเงินเดือนระบบจ่ายตรงเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า รายละเอียดตกเบิกและส่งคืน เงินดือน ค่าจ้างประจ า และเงินอ่ืนที่เบิกจ่ายควบคู่
ประจ าเดือนให้ถูกต้อง 
   1.3 แก้ไขข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และเงินอื่นที่เบิกจ่ายควบคู่
ประจ าเดือน ของข้าราชการและลูกจ้างประจ าในรายการจ่ายเงินเดือนระบบจ่ายตรงเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า รายละเอียดตกเบิกและส่งคืน เงินดือน ค่าจ้างประจ า และเงินอ่ืนที่เบิกจ่ายควบคู่
ประจ าเดือนให้ถูกต้อง 
  2. บันทึกรายละเอียดกระทบยอดการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และเงินอ่ืนที่
เบิกจ่ายควบคู่ประจ าเดือน เพ่ือใช้ในการตรวจสอบการเบิกจ่ายประจ าเดือน ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
รูป Microsoft Excel ดังนี้ 
   2.1 เรียกข้อมูลรายงานสรุปรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน (จัดเรียงตามบัญชีถือจ่าย) 
ในระบบจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้างประจ า  
   2.2 จัดท ารายละเอียดกระทบยอดการเบิกจ่ายเงินดือน ค่าจ้างประจ า และเงินอ่ืนที่
เบิกจ่ายควบคู่ประจ าเดือน ดังนี้ 
    1) Download ข้อมูลการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ าจากระบบบัญชีถือจ่าย 
    2) Download ข้อมูลใบรับรองเงินเดือนจากระบบจ่ายตรง 
    3) จัดท าไฟล์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel เพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายประจ าเดือน 
    4) ตรวจสอบผลต่างการเบิกจ่ายเงินดือน ค่าจ้างประจ า และเงินอ่ืนที่เบิกจ่าย
ควบคู่ประจ าเดือนในระบบจ่ายตรงเงินเดือน กับ ตารางกระทบยอดประจ าเดือน 
   2.3  แก้ไขข้อผิดพลาดที่ตรวจพบจากการตรวจสอบการเบิกจ่าย ในระบบจ่ายตรง
เงินเดือนกับตารางกระทบยอดประจ าเดือนให้ถูกต้อง 
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  3. การบันทึกข้อมูลหนี้เจ้าหนี้บุคคลที่สามเข้าระบบจ่ายตรงเงินดือน ค่าจ้างประจ า ของ
กรมบญัชีกลาง 
 
 วิธีการบันทึกข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้างประจ า มีข้ันตอนการด าเนินงาน
ดังต่อไปนี้ 

1.  การเข้าสู่ระบบ  
1)  เข้าไปที่  http://epayroll.cgd.go.th/CGDREG/CGDWEB/index.jsp                           

จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 1 แล้วคลิกท่ีไอคอนเข้าสู่ระบบจ่ายตรงเงินเดือน (Direct Payment) ใน
เส้นวงกลมสีแดง 
      

 
 

ภาพที่ 1 หน้าจอระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง 
 
 2)  การพิสูจน์ตัวตนโดยใช้ Tokens เมื่อคลิกเข้าสู่ระบบจ่ายตรงเงินเดือนแล้ว จะ
ปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 2 เพ่ือยืนยันตัวตนให้คลิก “OK”  
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ภาพที่ 2 การยืนยันตัวตนรหัสผู้ใช้ Tokens  
 3) เมื่อคลิก OK จะปรากฏดังภาพที่ 3 และเข้ารหัสข้อมูล SSL (Secure Socket 
Layer) โดยใช้มาตรฐานการสื่อสาร (Protocol) เป็นแบบ HTTPS ข้อมูลที่วิ่งผ่าน HTTPS Protocol 
นั้นจะถูกเข้ารหัส (Encryption) ทุกครั้ง เสร็จแล้วให้คลิก “ตกลง” 
 

 
 

ภาพที่ 3 การเข้ารหัสข้อมูล  
 

4) เมื่อเข้ารหัสข้อมูลเสร็จจะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 4  ให้คลิกที่ข้อความ 
“Continue to this website (not recommended) ” ในเส้นวงกลมสีแดง 
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ภาพที่ 4 การเข้ารหัสข้อมูลเพ่ือการยืนยันในระบบ  
 

 5)  เมื่อคลิกข้อความ“Continue to this website (not recommended)” จะ
ปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 5 ให้คลิก “OK” เพ่ือยืนยันอีกครั้ง 

 

 
 

ภาพที่ 5 ยืนยันการเข้าระบบอีกครั้ง 
  6)  เมื่อคลิก OK จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 6 ให้ Login โดยป้อน Password ที่

ได้รับจากกรมบัญชีกลาง แล้วคลิก “Sign in”  
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ภาพที่ 6 ป้อน Password  
 7)  เมื่อกด Sign in แล้วจะปรากฏจอเมนูดังภาพที่ 7 แล้วเลือกคลิกเลือกเมนูระบบ

การจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
 

 

ภาพที่ 7 เมนูระบบงานย่อย  
 

  8)  เมื่อคลิกที่เมนูระบบการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า จะปรากฏเมนูย่อยในการ
จัดท างานระบบจ่ายเงินเดือน(ข้าราชการ) และเมนูระบบการจ่ายค่าจ้าง(ลูกจ้างประจ า) ดังภาพที่ 8 
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ภาพที่ 8 เมนูระบบการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
 

2.  การค านวณบัตรเงินเดือน 
 1) เลือกท ารายการระบบการจ่ายค่าจ้าง (ลูกจ้างประจ า) ก่อน โดยไปที่เมนู “การ
ประมวลผลรายเดือน” เลือก “ประมวลผลค่าจ้าง และเลือก “ค านวณค่าจ้าง” ดังภาพที่ 9 
 

 
ภาพที่ 9 เมนูย่อยค านวณค่าจ้าง (ลูกจ้างประจ า) 

 
 2) เมื่อเลือกการค านวณค่าจ้าง จะปรากฏดังภาพที่ 10 ให้ใส่กระทรวง กรม กด “ตก
ลง” จะปรากฏ POP UP ให้กด “OK” อีกครั้ง 
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ภาพที่ 10 หน้าจอค านวณค่าจ้าง (ลูกจ้างประจ า) 
 3) เมื่อกด “OK” ตามภาพท่ี 10 จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 11 อัตราการ Refresh 
หน้าจอ 60 วินาที ให้คลิกแก้ไขเป็น 10 วินาที จะขึ้นสถานะ “ก าลังประมวลผล” ให้กด “Refresh” 
เพ่ือให้ขึ้นสถานะ “ประมวลผลเสร็จสิ้น” จ านวนข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ ดังภาพ แล้วกด “ปิด
จอภาพ” ออก 
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ภาพที่ 11 หน้าจอค านวณค่าจ้าง (ลูกจ้างประจ า)  
 

 
 

3.  การน าหนี้เข้าสู่ระบบ 
 1) การน าหนี้ที่เตรียมไว้ในโปรแกรม Microsoft Excel แปลงไฟล์ข้อความ หรือText 

File เงินหัก (LOAN.TXT) เพ่ือโหลดเข้าสู่ระบบหนี้ ไปที่ระบบเมนูย่อย “การน าข้อมูลเข้า” เลือก 
“ข้อมูลเงินเพ่ิม–หนี้รายเดือน” ดังภาพที่ 12 
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ภาพที่ 12 หน้าจอระบบเมนูย่อยการน าข้อมูลเข้า 
 
 2) หน้าจอข้อมูลเงินเพ่ิม – หนี้รายเดือน ให้ใส่กระทรวง  กรม  เลือกประเภทข้อมูล  
“การน าเข้าเงินหัก/หนี้ เข้าระบบงาน” เลือกประเภทการน าเข้า “น าข้อมูลเข้าหลังค านวณเงินเดือน” 
เลือกประเภท Format “Format ใหม”่ เลือกชื่อแฟ้มที่ต้องการ Load “………..” กด “ตกลง” ดัง
ภาพที่ 13 
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ภาพที่ 13 หน้าจอการน าหนี้เข้าสู่ระบบ ข้อมูลเงินเพ่ิม – หนี้รายเดือน 

 3)  เมื่อกด “ตกลง” ตามภาพที่ 13 จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 14 เลือกไฟล์ 
Loan.txt ที่ได้เตรียมไว้ในแฟ้มข้อมูล และกด “Open” จะปรากฏดังภาพที่ 15 

 

 
 

ภาพที่ 14 หน้าจอการเลือกไฟล์หนี้ 

 4) เมื่อท าขั้นตอนตามข้อที่ 14 แล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 15 ให้กด “ตกลง” 
และจะปรากฏ POP UP ให้กด “OK” อีกครั้ง 
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ภาพที่ 15 หน้าจอการน าไฟล์หนี้เข้าระบบ 

 5) เมื่อท าตามข้ันตอนข้อที่ 15 จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 16 ให้เลือกอัตราการ 
Refresh หน้าจอที่ “10” วินาที แล้วกด “Refresh” จะข้ึนสถานะ “ประมวลผลเสร็จสิ้น” จ านวน
ข้อมูลทั้งหมด “11” รายการ 
 

 
 

ภาพที่ 16 ประมวลผลข้อมูลเงินเพ่ิม-หนี้รายเดือน 
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การตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  
เมื่อได้บันทึกข้อมูลเงินเดือนและรายการต่างๆ เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง

เรียบร้อยแล้ว ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลดังนี้ 
1. ตรวจสอบการหักหนี้เจ้าหนี้บุคคลที่สามของข้าราชการและลูกจ้างประจ า มีข้ันตอนดังนี้ 

 1.1 จัดพิมพ์รายงานรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ า เพ่ือ
ตรวจสอบยอดรวมการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ าและยอดรวมการหักเงินสวัสดิการต่างๆ 
(เอกสารแนบ) 
 1.2 จัดพิมพ์รายงานรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ประจ าเดือน 
(เงินรับสุทธิติดลบหรือเท่ากับศูนย์) 
 1.3 แก้ไขข้อมูลกรณีเงินรับสุทธิติดลบ หรือเท่ากับศูนย์ เพื่อไม่ให้การเบิกจ่าย
เงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าติดลบโดยการแก้ไขข้อมูลที่หน้ารายการจ่ายเงินเดือน (หน้าบัตร) โดยท า
การลดยอดหนี้ของข้าราชการและลูกจ้างประจ า ตามล าดับการหักหนี้สวัสดิการ 
 1.4 ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลกรณีเงินเดือน ค่าจ้าง ติดลบ หรือเท่ากับศูนย์ ที่
ด าเนินการแก้ไขแล้ว จะไม่มีข้อมูลแสดงเงินรับสุทธิน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าธรรมเนียม 
 

 วิธีการตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ในระบบจ่ายตรงเงินเดือน  
 1.  การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายประจ าเดือน 
 1) การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายประจ าเดือน ไปที่เมนูระบบงานย่อย “รายงาน” 
ไปที่ “รายงานตรวจสอบการค านวณ” เลือก “รายงานรายละเอียด-สรุปรายการจ่ายค่าจ้าง” เลือก 
“รายละเอียดการจ่ายค่าจ้าง (จัดเรียงตามบัญชีถือจ่าย)” 
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ภาพที่ 17 เมนูระบบงานย่อยรายงานตรวจสอบการค านวณ 

 2)  เมื่อเลือกท ารายการ “รายละเอียดการจ่ายค่าจ้าง (จัดเรียงตามบัญชีถือจ่าย)” 
แล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 18 เลือกใส่ กระทรวง กรม แล้วกด “พิมพ์” 

 

ภาพที่ 18 หน้าจอรายละเอียดการจ่ายค่าจ้าง (จัดเรียงตามบัญชีถือจ่าย) 

 3)  เมื่อกดพิมพ์ตามข้อที่ 18 จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 19 แล้วเลือก “Print” เพ่ือ
ท าการตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายประจ าเดือน 
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ภาพที่ 19 รายละเอียดการจ่ายค่าจ้าง 

กรณีเงินรับสุทธิติดลบ 
 1) เมื่อมีการตรวจสอบการค านวณค่าจ้างแล้ว พบว่าเงินรับสุทธิติดลบ ระบบจะไม่
สามารถประมวลผลค่าจ้างได้ จะต้องมาแก้ไข “รายการจ่ายค่าจ้าง” ของแต่ละราย ไปที่ “ระบบการ
จ่ายค่าจ้าง (ลูกจ้างประจ า)” เลือก “การประมวลผลรายเดือน” เลือก “ประมวลผลค่าจ้าง” และ
เลือก “รายการจ่ายค่าจ้าง”  
 

 
ภาพที่ 20 เมนูย่อยระบบรายการจ่ายค่าจ้าง 

 
 2)  เมื่อคลิกเลือก “รายการจ่ายค่าจ้าง” จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 21 
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ภาพที่ 21 หน้าจอรายการจ่ายค่าจ้าง 
 

 3) การท ารายการแก้ไขรายการแต่ละรายกรณีท่ีเงินรับสุทธิติดลบ โดยระบุ “เลข
ประจ าตัวประชาชน” เลือก “ค้นหา” และ “แก้ไข” เพ่ือให้ขึ้นสถานะการท างาน “แก้ไข” แล้วจึงท า
รายการแก้ไขรายการหัก เมื่อท ารายการเสร็จสิ้นแล้วให้กด “ตกลง”  ดังภาพที่ 22 
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ภาพที่ 22 หน้าจอรายการจ่ายค่าจ้างกรณีเงินรับสุทธิติดลบ 
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 4) เมื่อท าตามข้อที่ 22 แล้ว กด “ตกลง” หน้าจอจะขึ้นสถานะ “แก้ไขข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว” ยอดเงินรับสุทธิหลังแก้ไขรายการหักก็จะไม่ติดลบดังภาพที่ 24 
 

 

ภาพที่ 23 หน้าจอแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
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 5)  หน้าจอรายการจ่ายค่าจ้างหลังท ารายการแก้ไขรายการหักแล้ว จะปรากฏเงินรับ
สุทธิเป็นบวก 

 

ภาพที่ 24 หน้าจอรายการจ่ายค่าจ้างหลังการแก้ไขรายการหัก 
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กรณีท่ีตรวจสอบกรณีท่ีตรวจสอบค าสั่งในระบบไม่ถูกต้องให้ยกเลิกการค านวณทันที  และกรณีการ
บันทึกหนี้ไม่ถูกต้อง ให้ด าเนินการไปยังบันทึกบัตรเงินเดือนอีกครั้ง และน ามาค านวณใหม่ พร้อม
ด าเนินการในขั้นตอนที่ 3 เพ่ือตรวจสอบการค านวณอีกครั้ง 

 

ตรวจสอบรายงานตรวจสอบการค านวณอีกครั้ง 
 1) ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบการค านวณอีกครั้ง เลือก “รายละเอียดการจ่าย
ค่าจ้าง (จัดเรียงตามบัญชีถือจ่าย)” และตรวจสอบแล้ว ยอดเงินรับสุทธิเป็นบวก แล้วจึงประมวลผล
ค่าจ้าง 
 

 
 

 

 

  

 

ภาพที่ 25 หน้าจอรายละเอียดการจ่ายค่าจ้าง (จัดเรียงตามบัญชีถือจ่าย)  
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ปัญหา : ถ้าเงินเดือนข้าราชการรายใดติดลบ จะไม่สามารถประมวลผลได้ 

การแก้ไขปัญหา ต้องเข้าไปแก้ไขรายการรายละเอียดหนี้ของข้าราชการรายนั้น แล้วประมวลผลใหม่ 

ข้อเสนอแนะ ต้องจัดท ารายละเอียดการหักหนี้ของแต่ละรายให้ไม่เกินเงินเดือนที่มีอยู่ 

ขั้นตอนที่  4 การประมวลจ่ายเงินเดือน พิมพ์รายงานรายละเอียดขอเบิกจ่ายประจ าเดือน 

 การประมวลผลจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจ า  
 การด าเนินการประมวลผลการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ประจ าเดือนในระบบจ่าย
ตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง มีขั้นตอนการประมวลผลดังนี้ 
  1. ประมวลผลเงินเดือน/ค่าจ้าง  โดย คลิกท่ีเมนูงาน 

 •  ระบบการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
 •   การประมวลผลเงินเดือน 
 •   ประมวลผลเงินเดือนหน่วยประมวลผลย่อย 
 •   ค านวณเงินเดือนหน่วยประมวลผลย่อย 
 

 
ภาพที่ 26 หน้าจอรายละเอียดการประมวลผลย่อย  
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หลังจากข้ึนหน้าจอตามภาพ  ให้ระบุ 

  1. รหัสกระทรวง  ตามท่ีได้รับจากกรมบัญชีกลาง 
  2. รหัสกรม ตามท่ีได้รับจากกรมบัญชีกลาง 
  3.รหัสจังหวัด ตามท่ีได้รับจากกรมบัญชีกลาง 
  4. รหัสกอง ตามที่ได้รับจากกรมบัญชีกลาง 
  5.รหัสหน่วยงาน ตามท่ีได้รับจากกรมบัญชีกลาง 
  6.รหัสฝ่าย  ตามท่ีได้รับจากกรมบัญชีกลาง 
  7. คลิกตกลง 

 
  

 
 

  5. จะข้ึน POP UP แสดงการประมวลผล  
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ภาพที่ 27 หน้าจอแสดงการประมวลผล 
 

  6. ในกรณีประมวลผลแล้วสถานะ ประมวลผลเสร็จสิ้น พบข้อผิดพลาด ให้ไปขั้นตอน
ต่อไป คือ สอบถามสถาะการประมวลผล 
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ภาพที่ 28 หน้าจอรายละเอียดสอบถามสถานะประมวลผล 
 
 7.  ระบบจะแสดงจ านวนข้อผิดพลาด ให้ Download ข้อผิดพลาดขึ้นมาแก้ไข  โดยที่ 
      7.1 ถ้าข้อผิดพลาดมีจ านวนน้อย ให้ไปแก้ไขที่หน้าบัตรโดยไปท่ี 
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ภาพที่ 29 หน้าจอรายละเอียดรายการจ่ายเงินเดือน 
        7.2  ถ้ามีจ านวนมาก อาจจะยกเลิกค านวณเงินเดือนหน่วยประมวลผลย่อย แล้ว
แก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้อง หลังจากนั้น จึงค านวณเงินเดือนหน่วยประมวลผลย่อยใหม่ 
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ภาพที่ 29 หน้าจอยกเลิกการค าควณหน่วยประมวลผลย่อย 
 
 8. หลังจากนั้นพิมพ์รายงาน รายละเอียดการจ่ายเงินเดือน (จัดเรียงตามบัญชีถือจ่าย) 
มาตรวจสอบ 
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ภาพที่ 30  แสดงรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนเพ่ือพิมพ์มาตรวจสอบ 
 
  9. หลังจากพิมพ์รายงานมาตรวจสอบจนถูกต้องหมดแล้ว ให้ท าการประมวลผลจ าแนก
ตามแผนงาน  โดยไปท่ี  
    • ประมวลผลเงินเดือนหน่วยประมวลผลย่อย  
   •  ประมวลผลสรุปการใช้จ่ายเงินจ าแนกตามแผนงาน – รหัสบัญชี หน่วย
ประมวลผลย่อย 
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ภาพที่ 31 หน้าจอประมวลผลสรุปการใช้จ่ายเงิน 
 

10. หลังจากสรุปผลแล้ว ห้าม เข้าไปท าการใดๆ กับข้อมูล จนกว่าเสร็จขั้นตอนการ
ท างานของกรมบัญชีกลางในเดือนนั้นๆ  

 พิมพร์ายงานรายละเอียดรายการหักประจ าเดือน 
 เมื่อด าเนินการประมวลผลจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ประจ าเดือนเรียบร้อยแล้ว 
ด าเนินการพิมพ์รายการหักประจ าเดือน ดังนี้ 
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 1. พิมพ์รายการหักประจ าเดือน ไปที่เมนู “รายงาน” เลือก “รายการเงินเพ่ิม – เงิน
ลด (ข้อมูลการจ่ายค่าจ้าง) 
 

 
 

ภาพที่ 32 หน้าจอเมนูรายการเงินเพิ่ม – เงินลด (ข้อมูลการจ่ายค่าจ้าง) 
 

2.  เมื่อท าตามข้อที่ 32 จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 33 ให้ใส่ “กระทรวง” ใส่ “กรม” ใส่ 
“รหัสเงินเพ่ิม/เงินลด” แล้วกด “พิมพ์” จะได้รายงานดังภาพ (ท ารายการพิมพ์ทุกรายการจนครบ) 
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ภาพที่ 33 รายงานรายการเงินเพิ่ม – เงินลด 

 
 

ปัญหา   เงินเดือนกับรายละเอียดของแต่ละรายบุคคลไม่ตรงกัน               
แนวทางแก้ไขปัญหา เข้าไปดูรายละเอียดของแต่ละราย และปรับตามรายละเอียดที่คิดค านวณไว้ 
ข้อเสนอแนะ เช็ครายละเอียดก่อนจะท าแก้ไขข้อมูลเพ่ือความถูกต้องของข้อมูล 
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ขั้นตอนที่ 5 การจัดพิมพ์ใบรับรองหรือสลิปเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
 เมื่อทางกรมบัญชีกลางประมวลผลและสั่งจ่ายเงินในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ าเรียบร้อยแล้ว ก็ด าเนินการจัดพิมพ์สลิปเงินเดือน และให้หัวหน้างานการเงินลงนามในสลิป
เงินเดือนทุกฉบับ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการค านวณเงินเดือนและค่าจ้างประจ าให้กับข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า เป็นประจ าทุกเดือน โดยมีวิธีการพิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือนดังนี้ 
 1. พิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือนแบบแนวนอน ไปที่ “รายงาน” เลือก “รายงานหนังสือ
รับรอง” เลือก “ใบรับรองการจ่ายค่าจ้าง (แนวตั้ง, แนวนอน) ดังรูปภาพที่ 34 
 

 
 
 

ภาพที่ 34 เมนูรายงานหนังสือรับรอง 
 

 2.  เมื่อเข้าเมนูใบรับรองการจายค่าจ้างแล้ว ให้ใส่ “กระทรวง” ใส่ “กรม”  และเลือก
ใบรับรองแบบแนวนอน แล้วกด “พิมพ์” ดังรูปภาพที่ 35 
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ภาพที่ 35 หน้าจอใบรับรองการจ่ายค่าจ้าง ฯ 

 

3.  เมื่อด าเนินการใส่ข้อมูลหน้าจอใบรับรองการจ่ายค่าจ้างครบถ้วนทุกรายการแล้ว ก็
พิมพ์ออกมาเป็นรายงานใบรับรองการจ่ายค่าจ้างและเงินอ่ืน ประจ าเดือน ของแต่ละรายบุคคล แล้ว
น าไปให้หัวหน้างานการเงินลงนาม ดังภาพที่ 36 
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ภาพที่ 36 รายงานใบรับรองการจ่ายค่าจ้างและเงินอ่ืน ประจ าเดือน… 
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 7. ประกาศแจ้งให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ทราบถึงก าหนดการโอนเงินเข้าบัญชี 
พร้อมกับแจ้งให้มารับสลิปเงินเดือนได้ที่งานการเงิน  
 8. จากนั้น กรมบัญชีกลางก็จะน าเงินเข้าบัญชีของข้าราชการและลูกจ้างประจ าตาม
ก าหนดการของกรมบัญชีกลางที่ก าหนดให้เงินเดือนและค่าจ้างประจ าเข้าบัญชีก่อน 3 วันท าการ
สุดท้ายของเดือน เช่น เดือนมกราคมมี 31 วัน ก็จะมีเงินเดือนและค่าจ้างประจ าเข้าบัญชีภายในวันที่ 
28 มกราคม และกรณีที่ก่อน 3 วันสิ้นเดือนเป็นวันหยุด ให้น าเข้าภายในวันสุดสัปดาห์ของเดือนนั้นๆ 
ได้ เช่น ถ้าวันที่ 28 มกราคม เป็นวันหยุด เงินเดือนและค่าจ้างประจ าเข้าบัญชีในวันที่ 26 มกราคม  
  
 


