คู่มือการปฏิบัติงาน
นางสาวศิริลักษณ์ ภูอภิรมย์
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
กระบวนงาน
1. งานจัดทาบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจาปี
2. งานเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา
3. งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานจัดทาบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจาปี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. ชื่อกระบวนงาน
งานจัดทาบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจาปี
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการจัดทาบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจาปี
3. ขอบเขตของงาน
ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน
พ.ศ.2535 การจ่ายเงินเดือนแต่ละปี ให้กระทรวง ทบวง กรม จ่ายตามบัญชีถือจ่าย
เงินเดือนประจาปี ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ การจัดทาบัญชีถือจ่ายประจาปี จึงเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
เงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจา ประจาปีงบประมาณแต่ละเขตพื้นที่การศึกษามีการเบิกจ่าย
เงินเดือน ค่าจ้าง และยังฐานในการตั้งงบประมาณของ สพฐ.ในปีงบประมาณต่อไป
4. คาจากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จัดทาบัญชีขอถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการประจาปี
ขั้นตอนที่ 1
1.1 สารวจข้อมูลการตัดโอนอัตราเงินเดือนจากทะเบียนคุมบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจาปี
งบประมาณ ซึ่งได้ปรับแก้ข้อมูลตามคาสั่งต่าง ๆ จนถึงวันที่ 30 กันยายน
1.2 จัดทาบัญชีรายละเอียดการตัดโอนอัตราเงินเดือนข้ามหน่วยเบิก
1.3 บัญชีสรุปการตัดโอนอัตราเงินเดือนข้ามหน่วยเบิก
ขั้นตอนที่ 2
สรุปยอดอัตราคงเหลือ เมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผ่านมา
ขั้นตอนที่ 3
ร่างทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจาปี
1. เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐาน
1.1 คาสั่งเลื่อนเงินเดือน
1.2 บัญชีรายชื่อข้าราชการที่งดเลื่อนเงินเดือน
1.3 บัญชีรายละเอียดตาแหน่งที่ยุบเลิก
2. หลักเกณฑ์

2.1 ตาแหน่งที่มีคนครองตั้งเงินถือจ่ายตามหลักฐานข้อ 1.1-1.2 กรณีข้าราชการได้เลื่อน
เงินเดือนและได้เลื่อนวิทยฐานะ ให้ตั้งเงินถือจ่ายเฉพาะการเลื่อนเงินเดือนเท่านั้น (สาหรับการเลื่อนวิทยฐานะ
และการปรับอัตราเงินเดือนต้องรอดาเนินการในลักษณะถือจ่ายอัตราเงินเดือนเพิ่มเติม)
2.2 ตาแหน่งที่มีคนครองและอาศัยเบิกในอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าให้ปรับลดลงเท่าที่จ่ายจริง
(ยกเว้นกรณีคนเกษียณอายุราชการ และเกษียณก่อนกาหนด) แล้วจึงตั้งวงเงินถือจ่ายตามหลักฐาน ข้อ 1.11.2 หากการอาศัยเบิกเป็นเพราะมีการขอกันเงินสาหรับการเลื่อนเงินเดือนในปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่ต้อง
ปรับลดเงินลง
2.3 ตาแหน่งว่าง ตั้งเงินถือจ่ายขั้นเดิม ตาแหน่งว่างเนื่องจากผู้เครองเดิมเกษียณอายุราชการ
ปกติ
และเกษียณอายุราชการก่อนกาหนด ให้คงตั้งถือจ่ายไว้ก่อน
2.4 ตาแหน่งที่ต้องยุบเลิก ได้แก่
- ตาแหน่งว่าผลจาการเกษียณอายุราชการในปีพ.ศ. ตามที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แจ้งยุบเลิก
- ตาแหน่งที่โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตาแหน่งที่แจ้งให้ยุบเลิกตามมติของคณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบาย
กาลังคนภาครัฐ (คปร.) ในช่อง “ถือจ่ายปีที่แล้ว” ให้ตั้งขั้นเดิมไว้ ส่วนในช่อง “ถือจ่ายปีนี้” ไม่ต้องตั้งเงิน
2.5 จานวนเงินปรับลดและเงินเลื่อนขั้นคานวณตามข้อเท็จจริงสาหรับตาแหน่งที่ต้องยุบเลิก
ให้ใส่จานวนเงินที่ยุบเลิกในช่องเงินปรับลดด้วย
2.6 ตรวจสอบความถูกต้องของการตั้งเงินถือจ่ายด้วยสมการ
เงินถือจ่ายปีนนี้ = เงินถือจ่ายปีที่แล้ว + เงินเลื่อนเดือน – เงินปรับลด
ขั้นตอนที่ 4
พิมพ์ทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายตามร่างทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายซึ่งได้ดาเนินการไว้
ตามข้อ 2
ขั้นตอนที่ 5
จัดทาบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจาปี บัญชีถือจ่ายเงินเดือน หมายเลข 2
5.1 นับจานวนและคานวณ ดังนี้
- จานวนอัตราจากช่อง “ถือจ่ายปีที่แล้ว” ของทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายแยกเป็น
อันดับ และขั้นเงินเดือน
- จานวนอัตราจากช่อง “ถือจ่ายปีนี้” ของทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายแยกเป็นที่
ขอถือจ่าย ในปีงบประมาณนี้เป็นรายอันดับและขั้นเงินเดือน
- จานวนเงินที่ถือจ่ายในช่อง “ถือจ่ายปีที่แล้ว” คานวณเต็มปีงบประมาณ
- จานวนเงินที่ถือจ่ายในช่อง “ถือจ่ายปีนี้” คานวณเต็มปีงบประมาณ
- จานวนเงินปรับลด เงินเลื่อนขั้น คานวณเต็มปีงบประมาณ
- จานวนเงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆ ได้แก่ เงิน พ.ส.ร.เงิน “พ.ค.ศ.” คานวณเต็ม
ปีงบประมาณ
5.2 บัญชีรายละเอียดเงิน “พ.ค.ศ.” เงิน พ.ส.ร. คานวณเต็มปีงบประมาณ พิมพ์ตามแบบที่
กาหนด
5.3 บัญชีขอกันเงินสาหรับเลื่อนขั้นข้าราชการ พิมพ์ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด
5.4 จัดทาบัญชีรายละเอียดตาแหน่งข้าราชการที่ยุบเลิก
ขั้นตอนที่ 6

จัดเอกสารส่ง สพฐ.

6.1 บัญชีรายละเอียดการตัดโอนอัตราเงินเดือนข้ามหน่วยเบิก จานวน 2 ชุด พร้อมคาสั่ง
6.2 บัญชีสรุปการตัดโอนอัตราเงินเดือน จานวน 2 ชุด
6.3 บัญชีถือจ่ายเงินเดือน หมายเลข 2 จานวน 4 ชุด
6.4 บัญชีรายละเอียดเงิน “พ.ค.ศ.” จานวน 4 ชุด
6.5 บัญชีรายละเอียดเงิน พ.ส.ร. จานวน 4 ชุด
6.6 บัญชีรายละเอียดตาแหน่งข้าราชการที่ยุบเลิก จานวน 4 ชุด
6.7 บัญชีขอกันเงินสาหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ จานวน 4 ชุด
6.8 บัญชีสรุปจานวนเงินและจานวนผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างประจา จานวน 1
ชุด

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ขั้นตอนและวิธีการจัดทาบัญชีขอถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการประจาปี

สารวจและจัดทาบัญชีรายละเอียดตัดโอนอัตราเงินเดือน
ข้ามหน่วยเบิก
ร่างทะเบียนคุมบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจาปี

ตรวจสอบความถูกต้องของการตั้งเงินถือจ่าย
พิมพ์ทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่าย

จัดทาบัญชีหน้างบขอถือจ่ายอัตราเงินเดือน บัญชีหมายเลข 2 (นับอัตรา)

จัดเอกสารส่ง สพฐ.

ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ
ในการตั้งเงินขอถือจ่ายอัตราเงินเดือนแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาจะตั้งเงินขอถือจ่ายเฉพาะผู้ที่
มีคาสั่งย้ายและแต่งตั้งแล้วเท่านั้น ผู้ที่มีคาสั่งให้รักษาการหรือสั่งให้ช่วยราชการ ให้ตั้งถือจ่ายไว้ที่โรงเรียนหรือ
เขตพื้นที่การศึกษา
ต้นสังกัด
การจัดทาบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน เป็นการควบคุมจานวนรายอัตรา การดาเนินการแต่ละ
ขั้นตอนต้องตรวจสอบความถูกต้องเพื่อไม่ให้มีการเบิกจ่ายผิดพลาดเกิดขึ้น
7.แบบฟอร์มที่ใช้

- การควบคุมทะเบียนถือจ่ายประจาปี
- การเก็บคาสั่ง เลื่อน แต่งตั้ง ย้าย ตัดโอนตาแหน่งทุกกรณี
- การควบคุม การงด,การเลื่อน,การยุบตาแหน่ง,การกินเงินทุกกรณี
8.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. พระราชกฤษฎีการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการขอถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ
พ.ศ.2518
3. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติบัญชีถือจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจาและการ
เบิกจ่าย
เงินเดือนค่าจ้างประจา ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0430.3/ว 84 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม
2548

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. ชื่อกระบวนงาน
งานเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการดาเนินการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา
3. ขอบเขตของงาน
การศึกษา

การดาเนินการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ตามแนวปฏิบัติที่สานักงานคณะกรรมการ
ขั้นพื้นฐาน กาหนด

4. คาจากัดความ
ค่าจ้างเป็นไปตามอัตราค่าจ้าง ประเภท ตาแหน่ง ลูกจ้างที่ถือปฏิบัติสาหรับลูกจ้างของส่วน
ราชการ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาหนดปฏิทินการดาเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
5.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการนับตัวลูกจ้างประจาที่ปฏิบัติจริง ณ วันที่ 1
มีนาคม
หรือ 1 กันยายน เพื่อดาเนินการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน) หรือครั้งที่ 2 (1
ตุลาคม) แล้วแต่กรณี
5.3 ผู้บังคับบัญชา/คณะกรรมการ สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการ
ประเมินผล การปฏิบัติราชการ
5.4 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ โดยอนุโลม พิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจา
5.5 ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 มีคาสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

นับตัวลูกจ้างประจา ที่ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา/สพท.

ผู้บังคับบัญชา ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ โดยอนุโลม พิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจา

ผู้มีอานาจตาม ม.53 มีคาสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้าง

7. แบบฟอร์มที่ใช้
เป็นไปตามแบบที่ สพฐ.กาหนด
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ.2537
8.2
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
พ.ศ.2544
8.3 หนังสือสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0204/ว64 ลงวันที่ 12
เมษายน 2544
8.4 คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1764/2556 สั่ง ณ วันที่ 29
พฤศจิกายน
พ.ศ.2556 เรื่อง มอบอานาจการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาของส่วนราชการ

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. ชื่อกระบวนงาน
งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการดาเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
การดาเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวปฏิบัติที่
สานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด
4. คาจากัดความ
เลื่อนเงินเดือน หมายถึง การเลื่อนเงินเดือนตามที่ ก.ค.ศ.กาหนดตามผลการประเมินและ
การปฏิบัติราชการ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาหนดปฏิทินการดาเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
5.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการนับตัวข้าราชการที่ปฏิบัติจริง ณ วันที่ 1
มีนาคม หรือ
1 กันยายน เพื่อดาเนินการ เลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน) หรือครั้งที่
2 (1 ตุลาคม) แล้วแต่กรณี
5.3 คณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ บริหารวงเงินในการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการใน สพท. ที่ได้รับจัดสรร
5.4 ผู้บังคับบัญชา/คณะกรรมการ สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการ
ประเมินผล การปฏิบัติราชการ
5.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พิจารณา รายงานผลการพิจารณา
และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามาลาดับ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
5.6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเสนอ อ.กศจ. และ กศจ.
เห็นชอบ
5.7 ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 มีคาสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ.

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

นับตัวข้าราชการที่ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา/สพท.

คณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
พิจารณาบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน

ผู้บังคับบัญชา ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ

สพท.เสนอ ศธจ.เพื่อนาเสนอ อ.กศจ.
และเสนอ กศจ. เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน

ผู้มีอานาจตาม ม.53 ลงนามคาสั่งเลื่อนเงินเดือน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
เป็นไปตามแบบที่ สพฐ.กาหนด
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
8.1 กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
8.2 ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติในการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2562
8.3 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/39 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การ
เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.4 หนังสือ สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 การกาหนด
ฐาน
ในการคานวณและช่วงเงินเดือนสาหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
8.5 หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1692
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ครั้ง
ที่ 1 (1 เมษายน 2562)
8.6 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง การเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติ
เกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

