
 
 

 
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

 
1. การจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจ าปี 

2. การจัดท าบัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจ า 
และการจัดท าบัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนพนักงานราชการ 

 
 
 
 

นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
งานจัดท าบญัชีถือจ่ายเงนิเดือนข้าราชการประจ าปี 

 
1. ชื่องาน 
 งานจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจ าปี 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นแนวการปฏิบัติงานการจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจ าป ี
 
3. ขอบเขตของงาน 
  ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ. 2535 การจ่ายเงินเดือนแต่ละปี ให้กระทรวง ทบวง กรม จ่ายตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจ าปี      
ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ การจัดท าบัญชีถือจ่ายประจ าปีจึงเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินเดือน       
เงินค่าจ้างและยังมีฐานในการตั้งงบประมาณของ สพฐ. ในปีงบประมาณต่อไปเท่าใด การด าเนิ นการ
เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีถือจ่ายประจ าปี แยกการจัดท าเป็น 2 ประเภท คือ การจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
ข้าราชการและการจัดท าบัญชีถือจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
 
4. ค าจ ากัดความ 
 - 
 
5. ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

การจัดท าบัญชีขอถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการประจ าปี 
ข้ันตอนที่ 1 
 1.1 ส ารวจข้อมูลการตัดโอนอัตราเงินเดือนจากทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายเงินเดือน 
ประจ าปีงบประมาณ... ซึ่งได้ปรับข้อมูลตามค าสั่งต่างๆ จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 
 1.2 จัดท าบัญชีรายละเอียดการตัดโอนอัตราเงินเดือนข้ามหน่วยเบิก 
 1.3 บัญชีสรุปการตัดโอนอัตรเงินเดือนข้ามหน่วยเบิก 
ข้ันตอนที่ 2 สรุปยอดอัตราคงเหลือ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ที่ผ่านมา 
ข้ันตอนที่ 3 ร่างทะเบียบควบคุมบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจ าปี 
 1. เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐาน 
  1.1 ค าสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน 
  1.2 บัญชีรายช่ือข้าราชการที่ขอกันเงิน 
  1.3 บัญชีรายช่ือข้าราชการที่งดเลื่อนข้ันเงินเดือน 
  1.4 บัญชีรายละเอียดต าแหน่งที่ยุบเลิก 
 2. หลักเกณฑ์ 
  2.1 ต าแหน่งที่มีคนครองตั้ง เงินถือจ่ายตามหลักฐานข้อ 1.1 – 1.3 กรณี
ข้าราชการได้เลื่อนข้ันเงินเดือน และได้เลื่อนอันดับ คศ. ให้ตั้งเงินถือจ่ายเฉพาะการเลื่อนข้ันเงินเดือนเท่านั้น 



 

(ส าหรับการเลื่อนอนัดับ คศ. และการปรับอัตราเงินเดือนต้องรอด าเนินการในลกัษณะถือจ่ายอตัราเงนิเดือน
เพิ่มเติม) 
  2.2 ต าแหน่งที่มีคนครองและอาศัยเบิกในอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าให้ปรับลดลง
เหลือเท่าที่จ่ายจริง (ยกเว้นกรณีคนเกษียณอายุราชการ และเกษียณก่อนก าหนด) แล้วจึงตั้งวงเงินถือจ่าย
ตามหลักฐาน ข้อ 1.1 – 1.3 หากการอาศัยเบิกเป็นเพราะมีการขอกันเงินส าหรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่ต้องปรับลดเงินลง 
  2.3 ต าแหน่งว่าง ตั้ งเงินถือจ่ายข้ันเดิม ต าแหน่งว่างเนื่องจากผู้ครองเดิม
เกษียณอายุราชการปกติ และเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด ให้คงตั้งคือจ่ายไว้ก่อน 
  2.4 ต าแหน่งที่ต้องยุบเลิก ได้แก่ 
   - ต าแหน่งว่างผลจากการเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แจ้งให้ยุบ 
   - ต าแหน่งที่โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
   - ต าแหน่งที่แจ้งให้ยุบเลิกตามมติของคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและ
นโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ในช่อง “ถือจ่ายปีที่แล้ว” ให้ตั้งข้ันเดิมไว้ ส่วนในช่อง “ถือจ่ายปีนี”้ ไม่ต้อง
ตั้งเงิน 
  2.5 จ านวนเงินรับลดและเงินเลื่อนข้ันค านวณตามข้อเท็จจริงส าหรบัต าแหน่งที่ตอ้ง
ยุบเลิก ให้ใส่จ านวนเงินปรับลดด้วย 
  2.6 ตรวจสอบความถูกต้องของการตั้งเงินถือจ่ายด้วยสมการ 
    เงินถือจ่ายปีนี้ = เงินถือจ่ายปีที่แล้ว + เงินเลื่อนข้ัน – เงินปรับลด 
ข้ันตอนที่ 4 พิมพ์ทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายตามร่างทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายซึ่งได้ด าเนินการไว้ตาม
ข้อ 2 
ข้ันตอนที่ 5 จัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจ าปี บัญชีถือจ่ายเงินเดือน หมายเลข 2 
  5.1 นับจ านวนและค านวณ ดังนี้ 
   - จ านวนอัตราจากช่อง “ถือจ่ายปีที่แล้ว” ของทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายแยก
เป็นอันดับและข้ันเงินเดือน 
   - จ านวนอัตราจากช่อง “ถือจ่ายปีนี้” ของทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายแยกเป็น
ที่ขอถือจ่ายในปีงบประมาณนี้เป็นอันดับและข้ันเงินเดือน 
   - จ านวนเงินที่ถือจ่ายในช่อง “ถือจ่ายปีที่แล้ว” ค านวณเต็มปีงบประมาณ 
   - จ านวนเงินที่ถือจ่ายในช่อง “ถือจ่ายปีนี”้ ค านวณเต็มปีงบประมาณ 
   - จ านวนเงินปรับลด เงินเลื่อนข้ัน ค านวณเต็มปีงบประมาณ 
   - จ านวนเงินเพิ่มพิเศษต่างๆ ได้แก่ เงิน พ.ส.ร. เงิน “พ.ค.ศ.”  ค านวณเต็ม
ปีงบประมาณ 
  5.2 บัญชีรายละเอียดเงิน “พ.ค.ศ.” เงิน พ.ส.ร. ค านวณเต็มปีงบประมาณ     
พิมพ์ตามแบบที่ก าหนด 
  5.3 บัญชีขอกันเงินส าหรับเลื่อนข้ันข้าราชการ พิมพ์ตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 
  5.4 จัดท าบัญชีรายละเอียดต าแหน่งข้าราชการที่ยุบเลิก 
 
 



 

ข้ันตอนที่ 6 จัดเอกสารส่ง สพฐ. 
  6.1 บัญชีรายละเอียดการตัดโอนอัตราเงินเดือนข้ามหน่วยเบิก จ านวน 2 ชุด 
พร้อมค าสั่ง 
  6.2 บัญชีสรุปการตัดโอนอัตราเงินเดือน จ านวน 2 ชุด 
  6.3 บัญชีถือจ่ายเงินเดือน หมายเลข 2 จ านวน 4 ชุด 
  6.4 บัญชีรายละเอียดเงิน “พ.ค.ศ.” จ านวน 4 ชุด 
  6.5 บัญชีรายละเอียดเงิน พ.ส.ร. จ านวน 4 ชุด 
  6.6 บัญชีรายละเอียดต าแหน่งข้าราชการที่ยุบเลิก จ านวน 4 ชุด 
  6.7 บัญชีขอกันเงินส าหรับเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ จ านวน 4 ชุด 
  6.8 บัญชีสรุปจ านวนเงินและจ านวนผุ้ที่ได้รับการเลื่อนข้ันเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า 
จ านวน 1 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Flow Chat การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

ส ารวจและจัดท าบัญชีรายละเอียดตัดโอนอัตรา 
เงินเดือนข้ามหน่วยเบิก 

ร่างทะเบียนคุมบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจ าปี 

ตรวจสอบความถูกต้องของการตั้งเงินถือจ่าย 

พิมพท์ะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่าย 

จัดท าบัญชีหน้างบของถือจ่ายอัตราเงินเดือน บัญชีหมายเลข 2 (นับอัตรา) 

จัดเอกสารส่ง สพฐ. 

ข้อสังเกตในระดบัการปฏิบัต ิ
 ในการตั้งเงินขอถือจ่ายอัตราเงินเดือนแตล่ะเขตพื้นที่การศึกษา จะตั้งเงินขอถือจ่ายเฉพาะผู้ทีม่ี
ค าสั่งย้ายและแต่งตั้งแล้วเท่านั้น ผู้ทีม่ีค าสั่งให้รกัษาการหรือสั่งให้ช่วยราชการ ให้ตั้งถือจ่ายไว้ที่โรงเรียน
หรือเขตพื้นที่การศึกษาต้นสงักัด 
 การจัดท าบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดอืน เป็นการควบคุมจ านวนรายอัตรา การด าเนินการแต่ละ
ข้ันตอนต้องตรวจสอบความถูกต้องเพื่อไม่ใหม้ีการเบิกจ่ายเงนิผิดพลาดเกิดข้ึน 



 

7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
   - การควบคุมทะเบียนถือจ่ายประจ าปี 
   - การเก็บค าสั่ง เลื่อน แต่งตั้ง ย้าย ตัดโอนต าแหน่งทุกกรณี 
   - การควบคุม การงด, การเลื่อน, การยุบต าแหน่ง, การกินเงินทุกรณี 
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการขอถือจ่ายเงินเดือน
ข้าราชการ พ.ศ. 2518 
 3. หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติบัญชีถือจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า
และการเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างประจ า ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0430.3/ว 84   
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2548 
 4. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่านมาก ที่ ศธ 04009/ว 
11520 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง การจัดท าบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนและบัญชีถือจ่ายอัตรา
ค่าจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

 
การจัดท าบัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจ า 

และการจัดท าบัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนพนักงานราชการ 
 
 
 
 

นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
การจัดท าบัญชแีสดงรายช่ือและอตัราเงินเดอืนลกูจ้างประจ า  

และการจัดท าบัญชแีสดงรายช่ือและอตัราเงินเดอืนพนกังานราชการ 
 
1. ชื่องาน 
 การจัดท าบัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจ า และการจัดท าบัญชีแสดง
รายชื่อและอัตราเงินเดือนพนักงานราชการ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นแนวการปฏิบัติงานการจัดท าบัญชีแสดงรายช่ือและอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจ า และ
การจัดท าบัญชีแสดงรายช่ือและอัตราเงินเดือนพนักงานราชการ 
 
3. ขอบเขตของงาน 
  การจัดท าบญัชีแสดงรายช่ือและอตัราเงินเดือนลูกจา้งประจ า และการจัดท าบัญชีแสดงรายช่ือและ
อัตราเงินเดือนพนักงานราชการ โดยแยกการจัดท าเป็น 2 ประเภท คือ บัญชีแสดงรายช่ือและอัตรา
เงินเดือนลูกจ้างประจ า และการจัดท าบัญชีแสดงรายช่ือและอัตราเงินเดือนพนักงานราชการ 
 
4. ค าจ ากัดความ 
 - 
 
5. ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

1. ส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าบญัชีแสดงรายช่ือและอัตราเงินเดอืนลูกจ้างประจ า และการจัดท าบัญชี
แสดงรายช่ือและอัตราเงินเดือนพนักงานราชการ 

2. ร่างบญัชีแสดงรายช่ือและอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจ า และการจัดท าบัญชีแสดงรายช่ือและ
อัตราเงินเดือนพนกังานราชการ 

3. จัดท าบญัชีแสดงรายช่ือและอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจ า และการจัดท าบญัชีแสดงรายช่ือและ
อัตราเงินเดือนพนกังานราชการ 

4. พิมพ์บัญชีแสดงรายช่ือและอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจ า และการจัดท าบัญชีแสดงรายช่ือและ
อัตราเงินเดือนพนักงานราชการ  

5. จัดท ารูปเล่มบัญชีแสดงรายช่ือและอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจ า และการจัดท าบัญชีแสดง
รายช่ือและอัตราเงินเดือนพนักงานราชการ 
 
 
 
 
 
 



 

 
6. Flow Chat การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

ส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าบัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือน
ลูกจ้างประจ า และการจัดท าบัญชีแสดงรายชื่อและอัตรา

เงินเดือนพนักงานราชการ 

ร่างบัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจ า  
และการจัดท าบัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนพนักงานราชการ 

จัดท าบัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจ า  
และการจัดท าบัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนพนักงานราชการ 

พิมพ์บัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจ า  
และการจัดท าบัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนพนักงานราชการ 

จัดท ารูปเล่มบัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจ า  
และการจัดท าบัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนพนักงานราชการ 



 

7. ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง 
  เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัตงิานสามารถควบคุมรายช่ือ, เงินเดือน และข้อมลูทีส่ าคัญของลูกจ้างประจ า 

และพนักงานราชการ   
 
8. กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เรื่อง ให้ลูกจ้างประจ าได้รับการเลื่อน
ค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ 

2. ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เรื่อง เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
  3. ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชัยภูมิ เรื่อง กำรจ้ำงพนักงำนรำชกำร กลุ่มงำน

บรหิำรทั่วไป  
  4. ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำชัยภูมิ เรื่อง กำรเลิกจ้ำงพนักงำนรำชกำร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


