
 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 

 
 

ชื่อ  นางบัวลอง  หอมยา 

ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล  ระดับ ช านาญการ 

กลุ่มงาน  บ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
         1. งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 2. งานขอเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจ า  
 3. งานด าเนินการเพ่ิมค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
          4. งานจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 
 4. การจัดท าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า (E-Payroll)  
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 
 

2 
 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 

 
   6 

 
 

มีการก าหนดและจัดท าปฏิทินการด าเนินงานการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า 
แจ้งให้โรงเรียนด าเนินการตามปฏิทินการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า 
 
 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
คณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ตรวจสอบ ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับ
โรงเรียน และ สพป. 
 
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
เสนอขอความเห็นชอบต่อ อกศจ. และ กศจ.ตามล าดับ 
 
 
 
ออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ โดยผู้มีอ านาจตามมาตรา 
53 เป็นผู้ลงนาม  
 
 
จัดส่งค าสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างประจ าให้กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์เพ่ือเบิกจ่าย และกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 
และแจ้งค าสั่งให้ข้าราชการในสังกัดรับทราบเป็นรายบุคคล  
 

- จัดท าปฏิทินการด าเนินงานฯ ที่สอดคล้อง
กับ สพฐ.ก าหนด 
- โรงเรียนด าเนินการจัดส่งข้อมูล 
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า ได้ถูกต้องและ
ตามก าหนดปฏิทิน 
-ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และแจ้งให้ผู้รับการประเมินรับทราบเพ่ือ
จะได้มีการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 
- ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สพฐ.ก าหนด 
-ข้อมูลรายละเอียดประกอบการพิจารณา
ต่อคณะกรรมการต้องถูกต้องชัดเจนทัน
ตามก าหนดเพ่ือเข้าประชุมอกศจ.และกศจ. 
-มีวาระการประชุมและข้อมูลรายละเอียด
เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ ที่ถูกต้อง ชัดเจน ทันตาม
ก าหนดปฏิทิน 
- การออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ลูกจ้างประจ าเป็นไปด้วยความถูกต้อง 
ภายใน 7 วัน หลังจาก กศจ.ให้ความ
เห็นชอบ 
- ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า ได้รับเงินเดือน
ตามผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ภายใน 
1 เดือน หลังจากออกค าสั่งฯ 



 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง  การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. 
 

2 
 
 
 

3. 
 

4. 
 
 

5. 
 

6.  
 

7. 
 

8. 
 
 

9. 
 
 

 

จัดท าปฏิทินการเลื่อนขั้นค่าจ้างลุกจ้างประจ า 
ให้สอดคล้องกับ สพฐ.ก าหนด 
แจ้งโรงเรียนให้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติฯและ
ปฏิทินก าหนด 
 
 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างประจ าในสังกัด 
จัดเตรียมข้อมูลเอกสารประกอบการด าเนินการ
พิจารณาเพ่ือมอบให้คณะกรรมการฯในวัน
ประชุม 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า   
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและ
รายละเอียดต่างๆก่อนออกค าสั่ง 
จัดท าค าสั่งในส่วนที่เป็นอ านาจของผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
พะเยา  เขต 1 
แจ้งโรงเรียนให้ด าเนินการจัดท าค าสั่งเลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจ าในส่วนของโรงเรียนแล้ว
จัดส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 3 ชุด 
เพ่ือมอบให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ด าเนินการต่อไปและแจ้งงานที่เก่ียวข้อง 

-จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ 
สพฐ.ก าหนด  ภายใน 1 วัน 
-โรงเรียนด าเนินการจัดส่งข้อมูลประกอบการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/
ลูกจ้างประจ าได้อย่างถูกต้องตรงก าหนด 
ตามปฏิทิน 
ภายใน 5 วัน 
 
หลังจากได้รับรายละเอียดต่างๆจากโรงเรียน  
ก่อนการประชุมคณะกรรมการ  ภายใน 3 วัน 
 
ภายใน 3 วัน 
 
ภายใน 1 วัน 
 
หลังจากประชุมเสร็จ  ภายใน 2 วัน 
 
ภายใน 2 วัน 
 
 
- โรงเรียนด าเนินการภายใน 7 วันและ 
ลูกจ้างประจ า ได้รับเงินเดือนตามผลการ
พิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างประจ า ภายใน 1 เดือน 
หลังจากออกค าสั่งฯ 
 

 

 

 



 

 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง  การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 แจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรพนักงานราชการ ส่งผลงาน
หรือรายงานผลการปฏิบัติงานและแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามแบบที่ สพฐ.ก าหนด 

ด าเนินการท าหนังสือแจ้ง ภายใน 7 วัน 
นับจากได้รับ หนังสือแจ้งจาก สพฐ. 

2 รวบรวมผลงานหรือรายงานผลการปฏิบัติงานและแบบประเมิน 
เพ่ือจัดท าข้อมูลเพ่ือเตรียมเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

แล้วเสร็จภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับ
ข้อมูลจากโรงเรียน 

3 สพป.พะเยา เขต 2 จัดท าบัญชีจ านวนพนักงานราชการที่มีตัว
อยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน ของทุก ปี (เอกสารหมายเลข 1) 
ให้สพฐ. 

ทุกวันที่ 5 กันยายน ของทุกปี 

4 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี แล้วเสร็จภายใน 5 วัน นับจากรวบรวม
ผลงานและแบบประเมินเสร็จสิ้น 

5 ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาผลการปฏิบัติงานฯ และ
พิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพิเศษประจ าปีของพนักงาน
ราชการ 

ภายใน 1 วัน 

6 จดัท ารายงานผลการประชุมฯ เสนอผลการพิจารณาต่อผู้มี
อ านาจ 

ภายใน 2 วัน หลังจากเสร็จสิน้การประชุม 

7 จัดท าตัวอย่างค าสั่งเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจ าปี ของพนักงาน
ราชการ ส่งให้โรงเรียนด าเนินการออกค าสั่ง และรายงานให้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  
ทราบต่อไป 

ภายใน 7 วัน นับแต่วันทราบผลการ
พิจารณา 

8 จัดท าบัญชีแสดงการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 
(เอกสาร หมายเลข 2) ส่ง สพฐ. ทราบ 

ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 8 ตุลาคม 
ของทุกปี ตามที่ สพฐ. ก าหนด 

 

 
 
 
 



 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  การจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)        

และลูกจ้างประจ า 

ที ่ กิจกรรม/วิธีการปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 
 
 
 
 
 
 

2 
 

3 
 
 
 

4 
 

รวบรวม/ตรวจสอบค าสั่งที่เก่ียวข้อง เช่น ค าสั่งบรรจุใหม่ 
แต่งตั้ง/เลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น ค าสั่งย้าย ค าสั่งตัดโอนอัตรา
และเงินเดือนภายในหน่วยเบิกเดียวกัน และข้ามหน่วยเบิก 
ฯลฯ ตามห้วงเวลาที่ก าหนด เพ่ือเตรียมจัดท าบัญชีถือจ่าย
ประจ าปีถัดไป โดยก าหนด ดังนี้ ครั้งที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 
31 มีนาคม  , ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 กันยายน ของ
ทุกปี 
จัดท าทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายของปีงบประมาณใหม่ และ
รายงาน สพฐ. 
ประมวลผลข้อมูลและจัดท าบัญชีถือจ่าย บัญชีรายละเอียด
ประกอบบัญชีถือจ่ายตามรูปแบบที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนดและรายงาน สพฐ. 
 
ตรวจสอบความถูกต้อง ความต่อเนื่องของจ านวนอัตรา 
ที่ถือจ่าย ปีงบประมาณเดิมและปีงบประมาณใหม่เป็น 
รายอัตรา/ความสอดคล้องของข้อมูล เงินถือจ่ายปีที่แล้ว  
เงินถือจ่ายปีนี้ เงินปรับลด และเงินเลื่อนขั้น 

- ด าเนินการหลังจากการเลื่อนเงินเดือน 
ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม  - 31 มีนาคม) 
และครั้งที่ 2 ( 1 เมษายน – 30 
กันยายน) ของทุกปี 

 
 
 
- มีทะเบียนคุมบัญชีถือจ่ายถูกต้องเป็น

ปัจจุบัน 
- มีบัญชีถือจ่าย บัญชีรายละเอียด

ถูกต้องตามรูปแบบที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด 

- มีข้อมูลจ านวนอัตราที่ถือจ่าย ถูกต้อง
ตรงกับ สพฐ. สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนอัตราก าลัง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง   โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และค่าจ้างประจ า 

ที ่ กิจกรรม/วิธีการปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 
 
 
 
 

2 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

5 

โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้างประจ า เป็นโครงการระหว่างกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มด าเนินงานตั้งแต่เดือน
มกราคม 2560 
กรมบัญชีกลางแจ้งปฏิทินการการปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรง
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า ประจ าปี ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล
ทราบและถือปฏิบัติ 
รวบรวมค าสั่งที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนไหวข้อมูลประจ าเดือน 
เช่น ค าสั่งย้าย บรรจุใหม่ เลื่อนเงินเดือน แต่งตั้ง/เลื่อนต าแหน่ง
ให้สูงขึ้น เปลี่ยนต าแหน่ง และตัดโอนภายใน/ข้ามหน่วยเบิก 
การเปลี่ยนชื่อ – สกุล เป็นต้น 
ด าเนินการเคลื่อนไหวข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ าตามปฏิทินก าหนด โดยด าเนินการผ่านระบบ 
http://epayroll.cgd.go.th/CGDREG/CGDWEB/index.jsp 
ของกรมบัญชีกลาง มีการประสานการด าเนินงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
แจ้งรายละเอียดกรอบอัตราเงินเดือนที่จะเบิกจ่ายเงิน
ประจ าเดือนพร้อมทั้งสรุปรายการเปลี่ยนแปลงการเบิกจ่าย
เงินเดือนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทุกเดือน  ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
และแจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ทราบ 
เพ่ือด าเนินการในส่วนของการเบิกจ่ายต่อไป  

-  กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเดือน
โดยตรงให้ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า ตามปฏิทินที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

 
- กลุ่มบริหารงานบุคคลปฏิบัติงาน
ตามปฏิทิน ให้ทันก าหนดเวลา  
 
- ตรวจสอบความถูกต้องของค าสั่ง 

หากพบข้อผิดพลาดรีบแจ้ง
ผู้รับผิดชอบแก้ไขก่อนด าเนินการ
ทุกครั้ง 

- ด าเนินการตามปฏิทินทุกเดือน 
 
 
 
 
 
- จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ไดเ้คลื่อนไหวข้อมูลทุกเดือน 
สามารถตรวจสอบได้ 
 

 
 


