คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
การจัดทาบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจาปี

นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการปฏิบัติงาน
งานจัดทาบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจาปี
1. ชื่องาน
งานจัดทาบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจาปี
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวการปฏิบัติงานการจัดทาบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจาปี
3. ขอบเขตของงาน
ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
พ.ศ. 2535 การจ่ายเงินเดือนแต่ละปี ให้กระทรวง ทบวง กรม จ่ายตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจาปี
ที่ก รมบัญ ชีก ลางอนุมั ติ การจัดท าบัญชีถือจ่ายประจ าปีจึง เป็นเอกสารประกอบการเบิก จ่ายเงินเดือน
เงิ นค่าจ้างและยัง มีฐานในการตั้ง งบประมาณของ สพฐ. ในปีง บประมาณต่อไปเท่ าใด การดาเนิ นการ
เกี่ยวกับการจัดทาบัญชีถือจ่ายประจาปี แยกการจัดทาเป็น 2 ประเภท คือ การจัดทาบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
ข้าราชการและการจัดทาบัญชีถือจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจา
4. คาจากัดความ
5. ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
การจัดทาบัญชีขอถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการประจาปี
ขั้นตอนที่ 1
1.1 สารวจข้อมูลการตัดโอนอัตราเงินเดือนจากทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
ประจาปีงบประมาณ... ซึ่งได้ปรับข้อมูลตามคาสั่งต่างๆ จนถึงวันที่ 30 ก.ย.
1.2 จัดทาบัญชีรายละเอียดการตัดโอนอัตราเงินเดือนข้ามหน่วยเบิก
1.3 บัญชีสรุปการตัดโอนอัตรเงินเดือนข้ามหน่วยเบิก
ขั้นตอนที่ 2 สรุปยอดอัตราคงเหลือ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ที่ผ่านมา
ขั้นตอนที่ 3 ร่างทะเบียบควบคุมบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจาปี
1. เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐาน
1.1 คาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
1.2 บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ขอกันเงิน
1.3 บัญชีรายชื่อข้าราชการที่งดเลื่อนขั้นเงินเดือน
1.4 บัญชีรายละเอียดตาแหน่งที่ยุบเลิก
2. หลักเกณฑ์
2.1 ต าแหน่ ง ที่ มี ค นครองตั้ ง เงิ น ถื อ จ่ า ยตามหลั ก ฐานข้ อ 1.1 – 1.3 กรณี
ข้าราชการได้เลื่อนขั้นเงินเดือน และได้เลื่อนอันดับ คศ. ให้ตั้งเงินถือจ่ายเฉพาะการเลื่อนขั้นเงินเดือนเท่านั้น

(สาหรับการเลื่อนอันดับ คศ. และการปรับอัตราเงินเดือนต้องรอดาเนินการในลักษณะถือจ่ายอัตราเงินเดือน
เพิ่มเติม)
2.2 ตาแหน่งที่ มีคนครองและอาศัยเบิกในอัตราเงินเดือนที่ สูงกว่าให้ ป รับลดลง
เหลือเท่าที่จ่ายจริง (ยกเว้นกรณีคนเกษียณอายุราชการ และเกษียณก่อนกาหนด) แล้วจึงตั้งวงเงินถือจ่าย
ตามหลักฐาน ข้อ 1.1 – 1.3 หากการอาศัยเบิกเป็นเพราะมีการขอกันเงินสาหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่ต้องปรับลดเงินลง
2.3 ต าแหน่ ง ว่ า ง ตั้ ง เงิ น ถื อ จ่ า ยขั้ น เดิ ม ต าแหน่ ง ว่ า งเนื่ อ งจากผู้ ค รองเดิ ม
เกษียณอายุราชการปกติ และเกษียณอายุราชการก่อนกาหนด ให้คงตั้งคือจ่ายไว้ก่อน
2.4 ตาแหน่งที่ต้องยุบเลิก ได้แก่
- ต าแหน่ ง ว่ า งผลจากการเกษีย ณอายุ ร าชการในปี พ.ศ. ตามที่ ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้ยุบ
- ตาแหน่งที่โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตาแหน่ง ที่ แจ้ง ให้ยุบ เลิก ตามมติของคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและ
นโยบายกาลังคนภาครัฐ (คปร.) ในช่อง “ถือจ่ายปีที่แล้ว” ให้ตั้งขั้นเดิมไว้ ส่วนในช่อง “ถือจ่ายปีน”ี้ ไม่ต้อง
ตั้งเงิน
2.5 จานวนเงินรับลดและเงินเลื่อนขั้นคานวณตามข้อเท็จจริงสาหรับตาแหน่งที่ตอ้ ง
ยุบเลิก ให้ใส่จานวนเงินปรับลดด้วย
2.6 ตรวจสอบความถูกต้องของการตั้งเงินถือจ่ายด้วยสมการ
เงินถือจ่ายปีนี้ = เงินถือจ่ายปีที่แล้ว + เงินเลื่อนขั้น – เงินปรับลด
ขั้นตอนที่ 4 พิมพ์ทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายตามร่างทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายซึ่งได้ดาเนินการไว้ตาม
ข้อ 2
ขั้นตอนที่ 5 จัดทาบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจาปี บัญชีถือจ่ายเงินเดือน หมายเลข 2
5.1 นับจานวนและคานวณ ดังนี้
- จานวนอัตราจากช่อง “ถือจ่ายปีที่แล้ว” ของทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายแยก
เป็นอันดับและขั้นเงินเดือน
- จานวนอัตราจากช่อง “ถือจ่ายปีนี้” ของทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายแยกเป็น
ที่ขอถือจ่ายในปีงบประมาณนี้เป็นอันดับและขั้นเงินเดือน
- จานวนเงินที่ถือจ่ายในช่อง “ถือจ่ายปีที่แล้ว” คานวณเต็มปีงบประมาณ
- จานวนเงินที่ถือจ่ายในช่อง “ถือจ่ายปีน”ี้ คานวณเต็มปีงบประมาณ
- จานวนเงินปรับลด เงินเลื่อนขั้น คานวณเต็มปีงบประมาณ
- จ านวนเงินเพิ่ม พิเ ศษต่างๆ ได้แก่ เงิน พ.ส.ร. เงิน “พ.ค.ศ.” คานวณเต็ม
ปีงบประมาณ
5.2 บัญ ชีร ายละเอี ย ดเงิน “พ.ค.ศ.” เงิน พ.ส.ร. คานวณเต็ ม ปี ง บประมาณ
พิมพ์ตามแบบที่กาหนด
5.3 บัญชีขอกั นเงินสาหรับ เลื่อนขั้นข้าราชการ พิมพ์ตามแบบที่ กรมบัญ ชีก ลาง
กาหนด
5.4 จัดทาบัญชีรายละเอียดตาแหน่งข้าราชการที่ยุบเลิก

ขั้นตอนที่ 6 จัดเอกสารส่ง สพฐ.
6.1 บัญชีร ายละเอียดการตัดโอนอัตราเงินเดือนข้ามหน่วยเบิก จ านวน 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 บัญชีสรุปจานวนเงินและจานวนผุ้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างประจา
จานวน 1 ชุด

6. Flow Chat การปฏิบัติงาน
สารวจและจัดทาบัญชีรายละเอียดตัดโอนอัตรา
เงินเดือนข้ามหน่วยเบิก

ร่างทะเบียนคุมบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจาปี

ตรวจสอบความถูกต้องของการตั้งเงินถือจ่าย

พิมพ์ทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่าย

จัดทาบัญชีหน้างบของถือจ่ายอัตราเงินเดือน บัญชีหมายเลข 2 (นับอัตรา)

จัดเอกสารส่ง สพฐ.

ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ
ในการตั้งเงินขอถือจ่ายอัตราเงินเดือนแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา จะตั้งเงินขอถือจ่ายเฉพาะผู้ทมี่ ี
คาสั่งย้ายและแต่งตั้งแล้วเท่านั้น ผู้ทมี่ ีคาสั่งให้รกั ษาการหรือสั่งให้ช่วยราชการ ให้ตั้งถือจ่ายไว้ที่โรงเรียน
หรือเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด
การจัดทาบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน เป็นการควบคุมจานวนรายอัตรา การดาเนินการแต่ละ
ขั้นตอนต้องตรวจสอบความถูกต้องเพื่อไม่ให้มีการเบิกจ่ายเงินผิดพลาดเกิดขึ้น

7. แบบฟอร์มที่ใช้
- การควบคุมทะเบียนถือจ่ายประจาปี
- การเก็บคาสั่ง เลื่อน แต่งตั้ง ย้าย ตัดโอนตาแหน่งทุกกรณี
- การควบคุม การงด, การเลื่อน, การยุบตาแหน่ง, การกินเงินทุกรณี
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535
2. ระเบี ย บกระทรวงการคลัง ว่ า ด้ว ยหลัก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารขอถื อ จ่ ายเงิ นเดื อ น
ข้าราชการ พ.ศ. 2518
3. หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติบัญชีถือจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจา
และการเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างประจา ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0430.3/ว 84
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2548
4. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่านมาก ที่ ศธ 04009/ว
11520 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง การจัดทาบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนและบัญชีถือจ่ายอัตรา
ค่าจ้างประจา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
การจัดทาบัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจา
และการจัดทาบัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนพนักงานราชการ

นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดทาบัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจา
และการจัดทาบัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนพนักงานราชการ
1. ชื่องาน
การจัดทาบัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจา และการจัดทาบัญชีแสดง
รายชื่อและอัตราเงินเดือนพนักงานราชการ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวการปฏิบัติงานการจัดทาบัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจา และ
การจัดทาบัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนพนักงานราชการ
3. ขอบเขตของงาน
การจัดทาบัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจา และการจัดทาบัญชีแสดงรายชื่อและ
อัตราเงินเดือ นพนัก งานราชการ โดยแยกการจัดท าเป็น 2 ประเภท คือ บัญ ชี แสดงรายชื่อและอัตรา
เงินเดือนลูกจ้างประจา และการจัดทาบัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนพนักงานราชการ
4. คาจากัดความ
5. ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. สารวจข้อมูลเพื่อจัดทาบัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจา และการจัดทาบัญชี
แสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนพนักงานราชการ
2. ร่างบัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจา และการจัดทาบัญชีแสดงรายชื่อและ
อัตราเงินเดือนพนักงานราชการ
3. จัดทาบัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจา และการจัดทาบัญชีแสดงรายชื่อและ
อัตราเงินเดือนพนักงานราชการ
4. พิมพ์บัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจา และการจัดทาบัญชีแสดงรายชื่อและ
อัตราเงินเดือนพนักงานราชการ
5. จัดทารูป เล่ม บัญ ชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจา และการจัดทาบัญ ชีแสดง
รายชื่อและอัตราเงินเดือนพนักงานราชการ

6. Flow Chat การปฏิบัติงาน
สารวจข้อมูลเพื่อจัดทาบัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือน
ลูกจ้างประจา และการจัดทาบัญชีแสดงรายชื่อและอัตรา
เงินเดือนพนักงานราชการ

ร่างบัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจา
และการจัดทาบัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนพนักงานราชการ

จัดทาบัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจา
และการจัดทาบัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนพนักงานราชการ

พิมพ์บัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจา
และการจัดทาบัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนพนักงานราชการ

จัดทารูปเล่มบัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจา
และการจัดทาบัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนพนักงานราชการ

7. ผลสาเร็จที่คาดหวัง
เจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัตงิ านสามารถควบคุมรายชื่อ, เงินเดือน และข้อมูลทีส่ าคัญของลูกจ้างประจา
และพนักงานราชการ
8. กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจาได้รับการเลื่อน
ค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ
2. คาสั่งสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษา เขต 30 เรื่อง เลื่อนค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ
3. คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 เรื่อง กำรจ้ำงพนักงำนรำชกำร กลุ่ม
งำนบริหำรทั่วไป
4. คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 เรื่อง กำรเลิกจ้ำงพนักงำนรำชกำร

