
รวมใจเปน ๑“ยุตธิรรม โปรงใส กายภาพ คูคุณภาพ” 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธกิาร 

คูมือปฏิบัติงานกลุมบริหารงานบุคคล 
การจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ



งานจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

1. ชื่อกระบวนงาน
งานจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย
2. เพ่ือควบคุมอัตราก าลัง
3. เพ่ือเป็นฐานในการตั้งงบประมาณ

3. ขอบเขตของงาน
บันทึกค าสั่งที่มีผลต่อประวัติและเงินเดือน ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ

ลูกจ้างประจ าในสังกัด เพ่ือเป็นฐานข้อมูลและประกอบการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจ า
ต าแหน่ง และเงินพิเศษต่าง ๆ โดยผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ( e-Peyroll) ของ
กรมบัญชีกลาง 

4. ค าจ ากัดความ
- 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. การบันทึกค าสั่ง
1.1 ค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

คือ การบันทึกค าสั่งของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้
เข้ารับราชการ 

1.2 ค าสั่งย้ายภายในและข้ามหน่วยงาน ในสังกัดส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คือ การบันทึกค าสั่งของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ที่ย้ายเข้า

หรือออกในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ ภายใต้สังกัดส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการตั้ง
เบิกจ่ายเงิน 

1.3ค าสั่งให้ – รับ โอนข้าราชการในสังกัดอ่ืน (ท่ีไม่ได้สังกัดส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ีนฐาน) 
คือ การบันทึกค าสั่งของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ที่โอนออก

จากสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ โดยไม่ได้สังกัดส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการตั้งเบิก
จ่ายเงิน 

1.4 ค าสั่งเงินเดือน เงินพิเศษ 
คือ การบันทึกค าสั่งของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ที่ได้รับเงิน

พิเศษที่นอกเหนือจากเงินเดือน (ไม่รวมเงินวิทยฐานะ) 
1.5 ค าสั่งวิทยฐานะ 

คือ การบันทึกค าสั่งของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ 
เพ่ือใช้ในการเบิกจ่ายเงินค่าวิทยฐานะ และค่าตอบแทน 



1.6 ค าสั่งลาออก 
คือ การบันทึกค าสั่งของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า  ที่ลาออก 

เพ่ือน าชื่อออกจากระบบแล้วน า 
1.7 แก้ไขค าสั่ง 

คือ การบันทึกค าสั่งของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า  ที่มีความ
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงให้ถูกต้อง โดยยึดจากตัวค าสั่งแก้ไขค าสั่งเป็นหลัก 

  2. สรุปรายละเอียดบัญชีการจ่ายเงินเดือน 
  คือ การเก็บข้อมูลในแต่การตั้งเบิกจ่ายในแต่ละเดือนไว้เป็นหลักฐาน และเพ่ือท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนการถัดไป 

  3. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกค าสั่ง 
 3.1 ค าสั่งที่บันทึกถูกต้อง 
  พิมพ์เอกสารบัญชีรายละเอียดส่งกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์เพ่ือด าเนินการในส่วน
ต่อไป 
 3.2 ค าสั่งที่บันทึกไม่ถูกต้อง (กรณีบันทึกผิด) 
  ตรวจสอบและแก้ไขในขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และข้ันตอนที่ 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังขัน้ตอนการท างานในระบบจ่ายตรงเงนิเดือนและค่าจ้างประจ า 

ค าสั่งภายในเขต/    
นอกเขต 

บันทึกข้อมูลของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า 
- บันทึก/แก้ไขข้อมลูค าสั่ง 
- บรรจุ/ลาออก/เลื่อนขั้น 
- ย้าย/วิทยะฐานะ 

รายงาน
หมายเลข4,
รายงานอื่นๆ 

ตรวจสอบการบันทึกค าสั่ง ถูกต้อง 

ปร้ินรายงานกลุ่ม 1    
สรุปรายละเอียดบัญชีการจ่าย
เงินเดือน ส่งให้การเงิน 

ไม่ถูกต้อง 

ผู้รับผิดชอบงาน 
นางสาวประภาเพชร  ยงเพชร 



7.แบบฟอร์มท่ีใช้ 
  - 
8.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 คู่มือการใช้งานระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า (e-Payroll) ส าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ของกรมบัญชีกลาง 

9. สรุปมาตรฐานงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อกระบวนงาน  งานจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจ าปี 
ชื่องาน  บ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล รหัสเอกสาร 
ตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระบวนการ  :ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 การจ่ายเงินเดือนแต่ละปี ให้กระทรวง ทบวง 
กรม จ่ายตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจ าปีที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ การจัดท าบัญชีถือจ่ายประจ าปีจึงเป็นเอกสารประกอบกาเบิกจ่ายเงินเดื อนของข้าราชการและลูกจ้างประจ า ประจ าปี
งบประมาณแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษามีการเบิกจ่ายเงินเดือนเงินค่าจ้างและยังมีฐานในการตั้งงบประมาณของ สพฐ.ในปีงบประมาณต่อไปเท่าใด การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีถือจ่าย
ประจ าปี แยกการจัดท าเป็น 2 ประเภท คือ การจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการและการจัดท าบัญชีถือจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
วัตถุประสงค์  :  เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติงานการจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจ าปี 

ล าดับที่ ผังขั้นตอนการท างาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพ

งาน 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส ารวจข้อมูลการตัดโอนอัตราเงินเดือนจากทะเบียนควบคุม
บัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจ าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  สพป./สพม.  

2 
 

สรุปยอดอัตราคงเหลือ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ   สพป./สพม.  

3 
 

  ร่างทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจ าปี   สพป./สพม.  

4 ตรวจสอบความถูกต้องของการตั้งเงินถือจ่าย 
 

  สพป./สพม.  

5 
 

จัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจ าปี บัญชีถือจ่ายเงินเดือน   สพป./สพม.  

6 จัดเอกสารส่ง สพฐ. 
 

  สพป./สพม.  

7 เมือได้รับอนุมัติแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ   สพป./สพม.  
 

 

   
 

 

 

 

 

 




