
รวมใจเปน ๑“ยุตธิรรม โปรงใส กายภาพ คูคุณภาพ” 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธกิาร 

คูมือปฏิบัติงานกลุมบริหารงานบุคคล 
การจัดทําบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการ
และคาจางลูกจางประจํา ประจําปงบประมาณ



งานจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
ประจ าปีงบประมาณ 

1. ชื่อกระบวนงาน
งานจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ 

2. วัตถุประสงค์
 เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติงานการจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 
3. ขอบเขตของงาน

ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ.2535 การจ่ายเงินเดือนแต่ละปี ให้กระทรวง ทบวง กรม จ่ายตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจ าปี
ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ การจัดท าบัญชีถือจ่ายประจ าปีจึงเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินเดือนของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษามีการเบิกจ่ายเงินเดือนเงินค่าจ้าง
และมีฐานในการตั้งงบประมาณของ สพฐ.ในปีงบประมาณถัดไป การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีถือจ่าย
ประจ าปี แยกการจัดท าเป็น 2 ประเภท คือ การจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการและการจัดท าบัญชีถือ
จ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจ า 

4. ค าจ ากัดความ
- 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ 

ขั้นตอนที่ 1 
1.1  ส ารวจข้อมูลการตัดโอนอัตราเงินเดือนจากทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ ายเงินเดือน

ประจ าปีงบประมาณ ซึ่งได้ปรับแก้ข้อมูลตามค าสั่งต่าง ๆ จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 
1.2  จัดท าบัญชีรายละเอียดการตัดโอนอัตราเงินเดือนข้ามหน่วยเบิก 
1.3  บัญชีสรุปการตัดโอนอัตราเงินเดือนข้ามหน่วยเบิก 

ขั้นตอนที่ 2 สรุปยอดอัตราคงเหลือ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.ที่ผ่านมา 
ขั้นตอนที่ 3 ร่างทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจ าปี 

1. เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐาน
1.1 ค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 
1.2 บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ขอกันเงิน 
1.3 บัญชีรายชื่อข้าราชการที่งดเลื่อนขั้นเงินเดือน 
1.4 บัญชีรายละเอียดต าแหน่งที่ยุบเลิก 



2. หลักเกณฑ์ 
2.1  ต าแหน่งที่มีคนครองตั้งเงินถือจ่ายตามหลักฐานข้อ 1.1-1.3 

กรณีข้าราชการได้เลื่อนขั้นเงินเดือนและได้เลื่อนอันดับ คศ. ให้ตั้งเงินถือจ่ายเฉพาะการเลื่อนขั้นเงินเดือน
เท่านั้น (ส าหรับการเลื่อนอันดับ คศ. และการปรับอัตราเงินเดือนต้องรอด าเนินการในลักษณะถือจ่ายอัตรา
เงินเดือนเพิ่มเติม) 

2.2  ต าแหน่งที่มีคนครองและอาศัยเบิกในอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าให้ปรับลดลงเหลือ 
เท่าที่จ่ายจริง (ยกเว้นกรณีคนเกษียณอายุราชการ และเกษียณก่อนก าหนด) แล้วจึงตั้งวงเงินถือจ่ายตาม
หลักฐาน ข้อ 1.1-1.3 หากการอาศัยเบิกเป็นเพราะมีการขอกันเงินส าหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนใน
ปีงบประมาณท่ีผ่ารนมาไม่ต้องปรับลดเงินลง 

2.3 ต าแหน่งว่าง ตั้งเงินถือจ่ายขั้นเดิม ต าแหน่งว่างเนื่องจากผู้ครองเดิมเกษียณอายุ 
ราชการปกติ และเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด ให้คงตั้งถือจ่ายไว้ก่อน 

2.4  ต าแหน่งที่ต้องยุบเลิก ได้แก่ 
-  ต าแหน่งว่างผลจากการเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. ตามท่ีส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แจ้งให้ยุบ 
- ต าแหน่งที่โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ต าแหน่งที่แจ้งให้ยุบเลิกตามมติของคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและ 

นโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ในช่อง “ถือจ่ายปีที่แล้ว” ให้ตั้งขั้นเดิมไว้ ส่วนในช่อง “ถือจ่ายปีนี้” ไม่ต้องตั้ง
เงิน 

2.5 จ านวนเงินปรับลดและเงินเลื่อนขั้นค านวณตามข้อเท็จจริงส าหรับต าแหน่งที่ต้อง 
ยุบเลิก ให้ใส่จ านวนเงินที่ยุบเลิกในช่องเงินปรับลดด้วย 

2.6 ตรวจสอบความถูกต้องของการตั้งเงินถือจ่ายด้วยสมการ 
  เงินถือจ่ายปีนี้ = เงินถือจ่ายปีที่แล้ว + เงินเลื่อนขั้น - เงินปรับลด 

ขั้นตอนที่ 4  พิมพ์ทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายตามร่างทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายซึ่งได้ด าเนินการไว้ 
ตามข้อ 2 
ขั้นตอนที่ 5  จัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจ าปี บัญชีถือจ่ายเงินเดือน หมายเลข 2 

5.1 นับจ านวนและค านวณ ดังนี้ 
        - จ านวนอัตราจากช่อง “ถือจ่ายปีที่แล้ว” ของทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายแยกเป็น

อันดับและขั้นเงินเดือน 
        - จ านวนอัตราจากช่อง “ถือจ่ายปีนี้” ของทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายแยกเป็นที่

ขอถือจ่ายในปีงบประมาณนี้เป็นรายอันดับและขั้นเงินเดือน 
      - จ านวนเงินที่ถือจ่ายในช่อง “ถือจ่ายปีที่แล้ว” ค านวณเต็มปีงบประมาณ 
        - จ านวนเงินที่ถือจ่ายในช่อง “ถือจ่ายปีนี้” ค านวณเต็มปีงบประมาณ 
        - จ านวนเงินปรับลด เงินเลื่อนขั้น ค านวณเต็มปีงบประมาณ 
        - จ านวนเงินเพ่ิมพิเศษต่าง ๆ ได้แก่ เงิน พ.ส.ร.เงิน “พ.ค.ศ.” ค านวณเต็ม

ปีงบประมาณ 



5.2 บัญชีรายละเอียดเงิน “พ.ค.ศ.” เงิน พ.ส.ร. ค านวณเต็มปีงบประมาณ พิมพ์ตาม 
แบบที่ก าหนด 

5.3 บัญชีขอกันเงินส าหรับเลื่อนขั้นข้าราชการ พิมพ์ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลาง 
ก าหนด 

5.4 จัดท าบัญชีรายละเอียดต าแหน่งข้าราชการที่ยุบเลิก 
ขั้นตอนที่ 6  จัดเอกสารส่ง สพฐ. 

                   6.1 บัญชีรายละเอียดการตัดโอนอัตราเงินเดือนข้ามหน่วยเบิก จ านวน 2 ชุด พร้อม
ค 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 าหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ จ านวน 4 ชุด 
                   6.8 บัญชีสรุปจ านวนเงินและจ านวนผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า 

จ านวน 1 ชุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอนและวิธีการจัดท าบัญชีขอถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการประจ าปี 
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การจัดท าบัญชีถอื
จ่ายเงนิเดือน 

จดัท ำบญัชีถือจำ่ยเงินเดือน
ข้ำรำชกำร 

จดัท ำบญัชีถือจำ่ยประจ ำปี
งบประมำณ 

ส ำรวจข้อมลูกำรตดัโอน
ต ำแหนง่และอตัรำเงินเดือน ทัง้
ภำยในหนว่ยเบกิ และข้ำม

หนว่ยเบกิ 
 

สรุปยอดอตัรำคงเหลอื 

พิมพ์ทะเบียนถือจ่ำย 

ส ำรวจข้อมลูกำรตดัโอน
ต ำแหนง่และอตัรำเงินเดือน ทัง้
ภำยในหนว่ยเบกิ และข้ำม

หนว่ยเบกิ 
 

จดัท ำบญัชีถือจำ่ยเงินเดือน
ลกูจ้ำงประจ ำ 

 

สรุปยอดอตัรำคงเหลอื 

จดัท ำบญัชีถือจำ่ยประจ ำปี
งบประมำณ 

 

พิมพ์ทะเบียนถือจ่ำย 

จดัสง่ข้อมลูไปยงั 
สพฐ. 

จดัสง่ข้อมลูไปยงั 
สพฐ. 

จดัท ำบญัชีถือจำ่ยเงินเดือน
บคุลำกรทำงกำรศกึษำอื่น 

 

ส ำรวจข้อมลูกำรตดัโอน
ต ำแหนง่และอตัรำเงินเดือน ทัง้
ภำยในหนว่ยเบกิ และข้ำม

หนว่ยเบกิ 
 

สรุปยอดอตัรำคงเหลอื 

จดัท ำบญัชีถือจำ่ยประจ ำปี
งบประมำณ 

 

พิมพ์ทะเบียนถือจ่ำย 

จดัสง่ข้อมลูไปยงั 
สพฐ. 

ชื่องาน  กำรจดัท ำบญัชีถือจำ่ยเงินเดือน 
 

ตัวชีว้ัดของกระบวนการ 
บญัชีถือจำ่ย คือบญัชีที่จดัท ำขึน้เพื่อเป็นฐำน
ในกำรควบคมุกำรเบิกจ่ำยอตัรำคำ่จ้ำงและ
เงินเดือน ควบคมุอตัรำตำมกรอบอตัรำก ำลงั
สว่นรำชกำร 
 



ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ 
  ในการตั้งเงินขอถือจ่ายอัตราเงินเดือนแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาจะตั้งเงินขอถือจ่ายเฉพาะผู้ที่
มีค าสั่งย้ายและแต่งตั้งแล้วเท่านั้น ผู้ที่มีค าสั่งให้รักษาการหรือสั่งให้ช่วยราชการ ให้ตั้งถือจ่ายไว้ที่โรงเรียนหรือ
เขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด 
  การจัดท าบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน เป็นการควบคุมจ านวนรายอัตรา การด าเนินการแต่ละ
ขั้นตอนต้องตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือไม่ให้มีการเบิกจ่ายผิดพลาดเกิดขึ้น 

7.แบบฟอร์มท่ีใช้ 
                  - การควบคุมทะเบียนถือจ่ายประจ าปี 
                  - การเก็บค าสั่ง เลื่อน แต่งตั้ง ย้าย ตัดโอนต าแหน่งทุกกรณี 
                  - การควบคุม การงด,การเลื่อน,การยุบต าแหน่ง,การกินเงินทุกกรณี 
 
8.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

1. พระราชกฤษฎีการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการขอถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ.2518 
3. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติบัญชีถือจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจ าและการ

เบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างประจ า ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0430.3/ว 84 ลงวันที่ 25 
พฤษภาคม 2548 

4. หนังสือส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 11520 ลงวันที่       
4 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง การจัดท าบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนและบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างประจ า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 

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 าปีจึงเป็นเอกสารประกอบกาเบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ า ประจ าปี
งบประมาณแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษามีการเบิกจ่ายเงินเดือนเงินค่าจ้างและยังมีฐานในการตั้งงบประมาณของ สพฐ.ในปีงบประมาณต่อไปเท่าใด ก ารด 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.  
 

 

   
 

 

 

 

 

 




