กลุ่มบริหารงานบุคคล

ชื่อ นางอมรัตน์ แสงศรีจันทร์
ตาแหน่ง พนักงานธุรการ
ระดับ ส 4
กลุ่มงาน บาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
งานในหน้าที่รับผิดชอบ
1. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา
2. การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาในสังกัด
3. การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
4. การจัดทาบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และ
ลูกจ้างประจา
5. โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และค่าจ้างประจา

มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา
ที่
1
2

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
มีการกาหนดและจัดทาปฏิทินการดาเนินงานการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจา
แจ้งให้โรงเรียนดาเนินการตามปฏิทินการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา

3

ตรวจสอบ ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือ่ นเงินเดือนระดับ
โรงเรียน และ สพป.

4

เสนอขอความเห็นชอบต่อ อกศจ. และ กศจ.ตามลาดับ

5

ออกคาสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ โดยผูม้ ีอานาจตามมาตรา
53 เป็นผูล้ งนาม และคาสัง่ เลื่อนค่าจ้างประจา โดย
ผู้อานวยการสถานศึกษาในสังกัด

6

จัดส่งคาสั่งเลือ่ นเงินเดือน/ค่าจ้างประจาให้กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์เพื่อเบิกจ่าย และกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
และแจ้งคาสั่งให้ข้าราชการในสังกัดรับทราบเป็นรายบุคคล

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- จัดทาปฏิทินการดาเนินงานฯ ที่สอดคล้อง
กับ สพฐ.กาหนด
- โรงเรียนดาเนินการจัดส่งข้อมูล
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา ได้ถูกต้องและ
ตามกาหนดปฏิทิน
- ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจาถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สพฐ.กาหนด
- มีข้อมูลสารสนเทศ ประกอบการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ การพิจารณาที่
ถูกต้อง ชัดเจน ทันตามกาหนดปฏิทิน
- การออกคาสั่งเลือ่ นเงินเดือนข้าราชการ/
ลูกจ้างประจาเป็นไปด้วยความถูกต้อง
ภายใน 7 วัน หลักจาก กศจ.ให้ความ
เห็นชอบ
- ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา ได้รบั เงินเดือน
ตามผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ภายใน
1 เดือน หลังจากออกคาสัง่ ฯ

มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาในสังกัด
ที่
1
2
3
4

5
6
7
8
9

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
จัดทาปฏิทินการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาให้ สอดคล้องกับ
สพฐ. กาหนด
แจ้งโรงเรียนให้ดาเนินการตามแนวปฏิบัติฯ และ ปฏิทินที่
กาหนด
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน ของ
ลูกจ้างประจาในสังกัด
จัดเตรียมข้อมูลเอกสารประกอบการดาเนินการพิจารณาฯ เพื่อ
มอบให้คณะกรรมการฯ ในวัน ประชุม
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจา
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจา
เมื่อประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบความถูก ต้องของ
ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ อีกครัง้ ก่อน ออกคาสั่ง
จัดทาคาสัง่ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
พะเยา เขต 2
แจ้งโรงเรียนให้ดาเนินการจัดทาคาสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างของ
โรงเรียน ส่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 5 ชุด เพื่อ
มอบกลุ่มบริหารงาน การเงินและสินทรัพย์ ดาเนินการต่อไป
และงานทีเ่ กี่ยวข้อง

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ภายใน 1 วัน
ภายใน 1 วัน
ภายใน 5 วัน
หลังจากได้รับรายละเอียดต่าง ๆ จาก
โรงเรียน ก่อนการประชุมคณะกรรมการฯ
ภายใน 3 วัน
ภายใน 3 วัน
หลังจากประชุมเรียบร้อยแล้ว
ภายใน 2 วัน
ภายใน 10 วัน หลังจากตรวจสอบความ
ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาในสังกัด
ตัวชี้วัดผลงาน ลูกจ้างประจาในสังกัดได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนทุกคนเรื่อง

รายการประเมิน

1. กาหนดและจัดทาปฏิทินการดาเนินงาน
พิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาใน
2. แจ้
สังงกัโรงเรี
ด ยนให้ดาเนินการตามปฏิทินการเลื่อน
ขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาในสังกัด
3. ตรวจสอบและจัดทาข้อมูลประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา
4. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างฯ
5. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจาในสังกัด
6. จัดทารายงานการประชุม เสนอผู้บงั คับบัญชา
ทราบ และออกคาสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้าง
ประจาในสังกัด ลพป.พะเยา เขต 2
7. แจ้งโรงเรียนดาเนินการออกคาสั่ง
ลูกจ้างประจา ในสังกัด
8. แจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ดาเนินการเบิกจ่ายต่อไป

จาเป็นต้องได้
รับการปรับปรุง
อย่างยิ่ง
ไม่สามารถ
ประเมินได้)

ปรับปรุง
(ทาได้
ไม่ถึง
1 ใน 4)

ระดับค่าคะแนน
พอใช้
(ทาได้น้อย
กว่าครึ่ง
แต่มากกว่า
1 ใน 4)

ดี
(ทาได้
มากกว่า
ครึ่ง)

ดีมาก
(ทาได้
มากกว่า
3 ใน 4
แต่ยังไม่
ครบ

ดีเยี่ยม
(ทาได้
ครบ
ทั้งหมด)

มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
แจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรพนักงานราชการ ส่งผลงาน
1
หรือรายงานผลการปฏิบัติงานและแบบ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามแบบที่ สพฐ.
กาหนด
2 รวบรวมผลงานหรือรายงานผลการปฏิบัตงิ านและ แบบ
ประเมิน เพือ่ จัดทาข้อมูลเพื่อเตรียมเสนอต่อ ผู้บงั คับบัญชา
3 สพป.พะเยา เขต 2 จัดทาบัญชีจานวนพนักงาน ราชการที่มตี ัว
อยู่จริง ณ จันที่ 1 กันยายน ของทุก ปี (เอกสารหมายเลข 1)
ให้สพฐ.
4 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น ค่าตอบแทนประจาปี
5
6
7
8

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดาเนินการทาหนังสือแจ้ง ภายใน 7 จัน
นับจากได้รบั หนังสือแจ้งจาก สพฐ.
แล้วเสร็จภายใน 5 จัน นับจากวันที่ได้รับ
ข้อมูลจาก โรงเรียน
ทุกวันที่ 5 กันยายน ของทุกปี

แล้วเสร็จภายใน 5 วัน นับจากรวบรวม
ผลงานและแบบ ประเมินเสร็จสิ้น
ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาผลการ ปฏิบัติงานฯ และ ภายใน 1 วัน
พิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทน พิเศษประจาปีของพนักงาน
ราชการ
จัดทารายงานผลการประชุมฯ เสนอผลการ พิจารณาต่อผู้มี
ภายใน 2 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
อานาจ
จัดทาตัวอย่างคาสัง่ เลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจาปี ของพนักงาน ภายใน 7 วัน นับแต่วันทราบผลการ
ราชการ ส่งให้โรงเรียนดาเนินการออก คาสั่ง และรายงานให้
พิจารณา
สพป.พะเยา เขต 2 ทราบ ต่อไป
สพป.พะเยา เขต 2 จัดทาบัญชีแสดงการเลือ่ นขั้น ค่าตอบแทน ดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 8 ตุลาคม
ของพนักงานราชการ (เอกสาร หมายเลข 2) ส่ง สพฐ. ทราบ ของทุกปี ตามที่ สพฐ. กาหนด

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ตัวชี้วัดผลงาน พนักงานราชการในสังกัดได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนทุกคน

รายการประเมิน

1. แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานให้โรงเรียนที่ได้รับ
การจัดสรรพนักงานราชการ ดาเนินการ
2. จัดทาบัญชีจานวนพนักงานราชการทีม่ ีตัวอยู่
จริง ณ จันที่ 1 กันยายนของทุกปี
(เอกสาร หมายเลขอรายงานผลการปฏิ
1) ให้สพฐ.
3. รวบรวมผลงานหรื
บัตงิ าน
และแบบประเมิน เพื่อจัดทาข้อมูลและ
รายละเอี
ยดประกอบการพิ
จารณาเลื
4. แต่
งตั้งคณะกรรมการพิ
จารณาเลื
่อน ่อนค่า
ค่ตอบแทน
าตอบแทนฯ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ
และพิจารณาเลื
่อนค่าตอบแทนฯ
5. เสนอผลการพิ
จารณาต่
อผู้มีอานาจ และจัดทา
คาสั่งเลื่อนค่าตอบแทนฯ ให้ผบู้ ังคับบัญชา
ดส่งให้สถานศึ
และมอบ
6. จัลงนาม
ดทาบัญและจั
ชีแสดงการเลื
่อนขั้นกค่ษา
าตอบแทน
กลุ่มบริหารงานและ2)สินรายงาน
ทรัพย์ ดสพฐ.
าเนินต่การ
(เอกสารหมายเลข
อไป
ต่องไป
7. แจ้
โรงเรียนดาเนินการออกคาสั่ง
ลูกจ้างประจา ในสังกัด
8. แจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ดาเนินการเบิกจ่ายต่อไป

จาเป็นต้องได้
รับการปรับปรุง
อย่างยิ่ง
ไม่สามารถ
ประเมินได้)

ปรับปรุง
(ทาได้
ไม่ถึง
1 ใน 4)

ระดับค่าคะแนน
พอใช้
(ทาได้น้อย
กว่าครึ่ง
แต่มากกว่า
1 ใน 4)

ดี
(ทาได้
มากกว่า
ครึ่ง)

ดีมาก
(ทาได้
มากกว่า
3 ใน 4
แต่ยังไม่
ครบ

ดีเยี่ยม
(ทาได้
ครบ
ทั้งหมด)

มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง การจัดทาบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
และลูกจ้างประจา
ที่
1

2
3

4

กิจกรรม/วิธีการปฏิบัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

รวบรวม/ตรวจสอบคาสั่งทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น คาสั่งบรรจุใหม่
- ดาเนินการหลังจากการเลือ่ นเงินเดือน
แต่งตั้ง/เลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้น คาสั่งย้าย คาสั่งตัดโอนอัตรา
ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม)
และเงินเดือนภายในหน่วยเบิกเดียวกัน และข้ามหน่วยเบิก
และครั้งที่ 2 ( 1 เมษายน – 30
ฯลฯ ตามห้วงเวลาที่กาหนด เพื่อเตรียมจัดทาบัญชีถือจ่าย
กันยายน) ของทุกปี
ประจาปีถัดไป โดยกาหนด ดังนี้ ครั้งที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม –
31 มีนาคม , ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 กันยายน ของ
ทุกปี
จัดทาทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายของปีงบประมาณใหม่ และ - มีทะเบียนคุมบัญชีถือจ่ายถูกต้องเป็น
รายงาน สพฐ.
ปัจจุบัน
ประมวลผลข้อมูลและจัดทาบัญชีถือจ่าย บัญชีรายละเอียด
- มีบัญชีถือจ่าย บัญชีรายละเอียด
ประกอบบัญชีถือจ่ายตามรูปแบบที่สานักงานคณะกรรมการ
ถูกต้องตามรูปแบบทีส่ านักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดและรายงาน สพฐ.
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนด
ตรวจสอบความถูกต้อง ความต่อเนือ่ งของจานวนอัตราที่ถือ
- มีข้อมูลจานวนอัตราที่ถือจ่าย ถูกต้อง
จ่าย ปีงบประมาณเดิมและปีงบประมาณใหม่เป็นรายอัตรา/
ตรงกับ สพฐ.
ความสอดคล้องของข้อมูล เงินถือจ่ายปีที่แล้ว เงินถือจ่ายปีนี้
เงินปรับลด และเงินเลื่อนขั้น

มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และค่าจ้างประจา
ที่
1

2
3

4

5

กิจกรรม/วิธีการปฏิบัติ
โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างประจา เป็นโครงการระหว่างกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มดาเนินงานตั้งแต่เดือน
มกราคม 2560
กรมบัญชีกลางแจ้งปฏิทินการการปฏิบัตงิ านในระบบจ่ายตรง
เงินเดือนและค่าจ้างประจา ประจาปี ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล
ทราบและถือปฏิบัติ
รวบรวมคาสั่งทีเ่ กี่ยวข้องในการเคลื่อนไหวข้อมูลประจาเดือน
เช่น คาสั่งย้าย บรรจุใหม่ เลื่อนเงินเดือน แต่งตั้ง/เลือ่ นตาแหน่ง
ให้สูงขึ้น เปลี่ยนตาแหน่ง และตัดโอนภายใน/ข้ามหน่วยเบิก
การเปลี่ยนชื่อ – สกุล เป็นต้น
ดาเนินการเคลื่อนไหวข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจาตามปฏิทินกาหนด โดยดาเนินการผ่านระบบ
http://epayroll.cgd.go.th/CGDREG/CGDWEB/index.jsp
ของกรมบัญชีกลาง มีการประสานการดาเนินงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน
สรุปการเคลื่อนไหวข้อมูลที่เกี่ยวข้องทุกเดือน ให้ผู้บงั คับบัญชา
ทราบ และแจ้งกลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ทราบเพื่อ
ดาเนินการในส่วนของการเบิกจ่ายต่อไป

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเดือน
โดยตรงให้ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจา ตามปฏิทินที่
กรมบัญชีกลางกาหนด
- กลุ่มบริหารงานบุคคลปฏิบัติงาน
ตามปฏิทิน ให้ทันกาหนดเวลา
- ตรวจสอบความถูกต้องของคาสัง่
หากพบข้อผิดพลาดรีบแจ้ง
ผู้รบั ผิดชอบแก้ไขก่อนดาเนินการ
ทุกครั้ง
- ดาเนินการตามปฏิทินทุกเดือน

- จัดเก็บข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง ที่กลุ่ม
บริหารงานบุคคลได้เคลื่อนไหว
ข้อมูลทุกเดือน สามารถตรวจสอบ
ได้

