
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ  นางอมรัตน์  แสงศรีจันทร์ 

ต าแหน่ง  พนักงานธุรการ   ระดับ ส 4 

กลุ่มงาน  บ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

งานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 

1. การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา 

2. การเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจ าในสังกัด 

3. การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

4. การจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และ
ลูกจ้างประจ า 

5. โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และค่าจ้างประจ า 



 

มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
เรื่อง   การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 
 
 

6 
 
 

มีการก าหนดและจัดท าปฏิทินการด าเนินงานการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า 
แจ้งให้โรงเรียนด าเนินการตามปฏิทินการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ/ลกูจ้างประจ า 
 
 
ตรวจสอบ ข้อมลูประกอบการพิจารณาเลือ่นเงินเดือนระดับ
โรงเรียน และ สพป. 
 
เสนอขอความเห็นชอบตอ่ อกศจ. และ กศจ.ตามล าดับ 
 
 
ออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ โดยผูม้ีอ านาจตามมาตรา 
53 เป็นผูล้งนาม และค าสัง่เลื่อนค่าจ้างประจ า โดย
ผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัด 
 
จัดส่งค าสั่งเลือ่นเงินเดือน/ค่าจ้างประจ าให้กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์เพื่อเบิกจ่าย และกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 
และแจ้งค าสั่งให้ข้าราชการในสังกัดรับทราบเป็นรายบุคคล  
 

- จัดท าปฏิทินการด าเนินงานฯ ที่สอดคล้อง
กับ สพฐ.ก าหนด 
- โรงเรียนด าเนินการจัดส่งข้อมลู 
ประกอบการพจิารณาเลื่อนเงินเดอืน 
ข้าราชการ/ลกูจ้างประจ า ได้ถูกต้องและ
ตามก าหนดปฏิทิน 
- ข้อมูลประกอบการพจิารณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าถูกต้อง
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ สพฐ.ก าหนด 
- มีข้อมูลสารสนเทศ ประกอบการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ การพจิารณาที่
ถูกต้อง ชัดเจน ทันตามก าหนดปฏิทิน 
- การออกค าสั่งเลือ่นเงินเดือนข้าราชการ/
ลูกจ้างประจ าเป็นไปด้วยความถูกต้อง 
ภายใน 7 วัน หลักจาก กศจ.ให้ความ
เห็นชอบ 
- ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า ได้รบัเงินเดือน
ตามผลการพจิารณาเลื่อนเงินเดือน ภายใน 
1 เดือน หลังจากออกค าสัง่ฯ 

 
 



 

มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

เรื่อง  การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าในสังกัด 

 

ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 จัดท าปฏิทินการเลื่อนข้ันค่าจ้างลกูจ้างประจ าให้ สอดคลอ้งกับ 
สพฐ. ก าหนด 

ภายใน 1 วัน 

2 แจ้งโรงเรียนให้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติฯ และ ปฏิทินที่
ก าหนด 

ภายใน 1 วัน 

3 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัตงิาน ของ
ลูกจ้างประจ าในสังกัด 

ภายใน 5 วัน 

4 จัดเตรียมข้อมลูเอกสารประกอบการด าเนินการพิจารณาฯ เพื่อ
มอบให้คณะกรรมการฯ ในวัน ประชุม 

หลงัจากไดร้ับรายละเอียดต่าง ๆ จาก
โรงเรียน ก่อนการประชุมคณะกรรมการฯ 
ภายใน 3 วัน 

5 แต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาเลื่อนข้ันค่าจ้าง ลูกจ้างประจ า ภายใน 3 วัน 
6 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันค่าจ้าง ลกูจ้างประจ า  
7 เมื่อประชุมเสร็จเรียบรอ้ยแล้ว ตรวจสอบความถูก ต้องของ

ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ อีกครัง้ก่อน ออกค าสั่ง 
หลงัจากประชุมเรียบร้อยแล้ว 

8 จัดท าค าสัง่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 

ภายใน 2 วัน 

9 แจ้งโรงเรียนให้ด าเนินการจัดท าค าสั่งเลื่อนข้ันค่าจ้างของ
โรงเรียน สง่ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา จ านวน 5 ชุด เพื่อ
มอบกลุ่มบรหิารงาน การเงินและสินทรัพย์ ด าเนินการต่อไป 
และงานทีเ่กี่ยวข้อง 

ภายใน 10 วัน หลังจากตรวจสอบความ
ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 



 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 

เรื่อง  การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าในสังกัด 

ตัวชี้วัดผลงาน  ลูกจ้างประจ าในสังกัดได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนทุกคนเรื่อง   

 

รายการประเมิน 

ระดับค่าคะแนน 
จ าเป็นต้องได้ 

รับการปรับปรุง  
อย่างยิ่ง 

ไม่สามารถ 
ประเมินได้)  

ปรับปรุง 
(ท าได้ 
ไม่ถึง 

1 ใน 4) 
 

พอใช้ 
(ท าได้น้อย 
 กว่าครึ่ง  

แต่มากกว่า 
1 ใน 4) 

ดี 
(ท าได้  

มากกว่า  
ครึ่ง) 

ดีมาก 
(ท าได้  

 มากกว่า  
3 ใน 4  
แต่ยังไม่
ครบ 

 

ดีเยี่ยม 
(ท าได้
ครบ  

ทั้งหมด) 

1. ก าหนดและจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน 
พิจารณาเลื่อนข้ันค่าจ้างลกูจ้างประจ าใน
สังกัด 

      

2. แจ้งโรงเรียนให้ด าเนินการตามปฏิทินการเลื่อน 
ข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจ าในสงักัด 

      

3. ตรวจสอบและจัดท าข้อมูลประกอบการ 
พิจารณาเลื่อนข้ันค่าจ้างลกูจ้างประจ า 

      

4. แต่งตั้งคณะกรรมการระดบัเขตพื้นที่การศึกษา 
พิจารณาเลื่อนข้ันค่าจ้างฯ 

      

5. จัดประชุมคณะกรรมการพจิารณาเลื่อนข้ัน 
ค่าจ้างลูกจ้างประจ าในสังกัด 

      

6. จัดท ารายงานการประชุม เสนอผู้บงัคับบัญชา 
ทราบ และออกค าสั่งเลื่อนข้ันค่าจ้างลกูจ้าง 
ประจ าในสงักัด ลพป.พะเยา เขต 2 

      

7. แจ้งโรงเรียนด าเนินการออกค าสั่ง
ลูกจ้างประจ า ในสังกัด 

      

8. แจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ด าเนินการเบิกจ่ายต่อไป 

      

 



 

มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

เรื่อง  การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
 

ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 แจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรพนักงานราชการ สง่ผลงาน
หรือรายงานผลการปฏิบัติงานและแบบ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามแบบที่ สพฐ. 
ก าหนด 

ด าเนินการท าหนังสือแจ้ง ภายใน 7 จัน 
นับจากได้รบั หนังสือแจ้งจาก สพฐ. 

2 รวบรวมผลงานหรือรายงานผลการปฏิบัตงิานและ แบบ
ประเมิน เพือ่จัดท าข้อมูลเพื่อเตรียมเสนอต่อ ผู้บงัคับบัญชา 

แล้วเสร็จภายใน 5 จัน นับจากวันที่ไดร้ับ
ข้อมูลจาก โรงเรียน 

3 สพป.พะเยา เขต 2 จัดท าบัญชีจ านวนพนักงาน ราชการที่มตีัว
อยู่จรงิ ณ จันที่ 1 กันยายน ของทุก ปี (เอกสารหมายเลข 1) 
ให้สพฐ. 

ทุกวันที่ 5 กันยายน ของทุกป ี

4 แต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาเลื่อนข้ัน ค่าตอบแทนประจ าปี แล้วเสร็จภายใน 5 วัน นับจากรวบรวม
ผลงานและแบบ ประเมินเสรจ็สิ้น 

5 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพจิารณาผลการ ปฏิบัติงานฯ และ
พิจารณาเลื่อนข้ันค่าตอบแทน พิเศษประจ าปีของพนกังาน
ราชการ 

ภายใน 1 วัน 

6 จัดท ารายงานผลการประชุมฯ เสนอผลการ พิจารณาต่อผู้มี
อ านาจ 

ภายใน 2 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม 

7 จัดท าตัวอย่างค าสัง่เลื่อนข้ันค่าตอบแทนประจ าปี ของพนักงาน
ราชการ สง่ให้โรงเรียนด าเนินการออก ค าสั่ง และรายงานให ้
สพป.พะเยา เขต 2 ทราบ ต่อไป 

ภายใน 7 วัน นับแต่วันทราบผลการ
พิจารณา 

8 สพป.พะเยา เขต 2 จัดท าบัญชีแสดงการเลือ่นข้ัน ค่าตอบแทน
ของพนักงานราชการ (เอกสาร หมายเลข 2) ส่ง สพฐ. ทราบ 

ด าเนินการให้แล้วเสรจ็ก่อนวันที่ 8 ตุลาคม 
ของทุกปี ตามที่ สพฐ. ก าหนด 

 

 



 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
เรื่อง  การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
ตัวชี้วัดผลงาน  พนักงานราชการในสังกัดได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนทุกคน 

รายการประเมิน 

ระดับค่าคะแนน 
จ าเป็นต้องได้ 

รับการปรับปรุง  
อย่างยิ่ง 

ไม่สามารถ 
ประเมินได้)  

ปรับปรุง 
(ท าได้ 
ไม่ถึง 

1 ใน 4) 
 

พอใช้ 
(ท าได้น้อย 
 กว่าครึ่ง  

แต่มากกว่า 
1 ใน 4) 

ดี 
(ท าได้  

มากกว่า  
ครึ่ง) 

ดีมาก 
(ท าได้  

 มากกว่า  
3 ใน 4  
แต่ยังไม่
ครบ 

 

ดีเยี่ยม 
(ท าได้
ครบ  

ทั้งหมด) 

1. แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานให้โรงเรียนที่ได้รับ          
การจัดสรรพนักงานราชการ ด าเนินการ 

      

2. จัดท าบญัชีจ านวนพนักงานราชการทีม่ีตัวอยู่ 
จริง ณ จันที่ 1 กันยายนของทุกปี                        
(เอกสาร หมายเลข 1) ให้สพฐ. 

      

3. รวบรวมผลงานหรือรายงานผลการปฏิบัตงิาน 
และแบบประเมิน เพื่อจัดท าข้อมลูและ 
รายละเอียดประกอบการพจิารณาเลื่อนค่า 
ตอบแทน 

      

4. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
ค่าตอบแทนฯ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
และพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนฯ 

      

5. เสนอผลการพจิารณาต่อผู้มีอ านาจ และจัดท า 
ค าสั่งเลื่อนค่าตอบแทนฯ ให้ผูบ้ังคับบัญชา      
ลงนาม และจัดส่งใหส้ถานศึกษา และมอบ
กลุ่มบรหิารงานและ สินทรพัย์ ด าเนินการ
ต่อไป 

      

6. จัดท าบญัชีแสดงการเลื่อนข้ันค่าตอบแทน 
(เอกสารหมายเลข 2) รายงาน สพฐ. ต่อไป 

      

7. แจ้งโรงเรียนด าเนินการออกค าสั่ง
ลูกจ้างประจ า ในสังกัด 

      

8. แจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ด าเนินการเบิกจ่ายต่อไป 

      

 
 
 



 

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

และลูกจ้างประจ า 

ท่ี กิจกรรม/วิธีการปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 
 
 
 
 
 
 

2 
 

3 
 
 
 

4 
 

รวบรวม/ตรวจสอบค าสั่งทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ค าสั่งบรรจุใหม่ 
แต่งตั้ง/เลื่อนต าแหนง่ใหสู้งข้ึน ค าสั่งย้าย ค าสั่งตัดโอนอัตรา
และเงินเดือนภายในหน่วยเบิกเดียวกัน และข้ามหน่วยเบิก 
ฯลฯ ตามห้วงเวลาที่ก าหนด เพื่อเตรียมจัดท าบัญชีถือจ่าย
ประจ าปีถัดไป โดยก าหนด ดังนี้ ครั้งที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 
31 มีนาคม  , ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 กันยายน ของ
ทุกป ี
จัดท าทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายของปงีบประมาณใหม่ และ
รายงาน สพฐ. 
ประมวลผลข้อมลูและจัดท าบัญชีถือจ่าย บัญชีรายละเอียด
ประกอบบัญชีถือจ่ายตามรูปแบบที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดและรายงาน สพฐ. 
 
ตรวจสอบความถูกต้อง ความต่อเนือ่งของจ านวนอัตราที่ถือ
จ่าย ปีงบประมาณเดิมและปีงบประมาณใหม่เป็นรายอัตรา/
ความสอดคล้องของข้อมลู เงินถือจ่ายปทีี่แล้ว เงินถือจ่ายปนีี้ 
เงินปรับลด และเงินเลื่อนข้ัน 

- ด าเนินการหลงัจากการเลือ่นเงินเดือน 
ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม  - 31 มีนาคม) 
และครั้งที่ 2 ( 1 เมษายน – 30 
กันยายน) ของทุกป ี

 
 
 
- มีทะเบียนคุมบัญชีถือจ่ายถูกต้องเป็น

ปัจจุบัน 
- มีบัญชีถือจ่าย บัญชีรายละเอียด

ถูกต้องตามรปูแบบทีส่ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ก าหนด 

- มีข้อมูลจ านวนอัตราที่ถือจ่าย ถูกต้อง
ตรงกบั สพฐ. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
เรื่อง   โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และค่าจ้างประจ า 

ท่ี กิจกรรม/วิธีการปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 
 
 
 
 

2 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

5 

โครงการจ่ายตรงเงินเดอืนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
และลกูจ้างประจ า เป็นโครงการระหว่างกรมบญัชีกลาง 
กระทรวงการคลงั และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มด าเนินงานตั้งแต่เดือน
มกราคม 2560 
กรมบัญชีกลางแจง้ปฏิทินการการปฏิบัตงิานในระบบจ่ายตรง
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า ประจ าปี ใหก้ลุ่มบรหิารงานบุคคล
ทราบและถือปฏิบัต ิ
รวบรวมค าสั่งทีเ่กี่ยวข้องในการเคลื่อนไหวข้อมลูประจ าเดือน 
เช่น ค าสั่งย้าย บรรจุใหม่ เลื่อนเงินเดือน แต่งตั้ง/เลือ่นต าแหน่ง
ให้สูงข้ึน เปลี่ยนต าแหน่ง และตัดโอนภายใน/ข้ามหน่วยเบกิ 
การเปลี่ยนช่ือ – สกุล เป็นต้น 
ด าเนินการเคลื่อนไหวข้อมลูในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ าตามปฏิทินก าหนด โดยด าเนินการผ่านระบบ 
http://epayroll.cgd.go.th/CGDREG/CGDWEB/index.jsp 
ของกรมบัญชีกลาง มกีารประสานการด าเนินงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  
สรปุการเคลื่อนไหวข้อมูลที่เกี่ยวข้องทุกเดือน  ให้ผู้บงัคับบญัชา
ทราบ และแจ้งกลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ทราบเพื่อ
ด าเนินการในส่วนของการเบกิจ่ายต่อไป  

-  กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเดือน
โดยตรงให้ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า ตามปฏิทินที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

 
 
- กลุ่มบรหิารงานบุคคลปฏิบัติงาน

ตามปฏิทิน ให้ทันก าหนดเวลา  
 
- ตรวจสอบความถูกต้องของค าสัง่ 

หากพบข้อผิดพลาดรบีแจ้ง
ผู้รบัผิดชอบแก้ไขก่อนด าเนินการ
ทุกครั้ง 

- ด าเนินการตามปฏิทินทกุเดือน 
 
 
 
 
 
- จัดเก็บข้อมลูทีเ่กี่ยวข้อง ที่กลุ่ม

บรหิารงานบุคคลได้เคลื่อนไหว
ข้อมูลทกุเดือน สามารถตรวจสอบ
ได ้

 



 

 
 


