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มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

เรื่องท่ี 1 กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ 
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

1 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมส่งตัวอย่างบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับ ภายใน 1 วัน 

  ผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมินฯ   

2 จัดท าปฏิทินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ สพท. ภายใน 1 วัน 

  สอดคล้องกับปฏิทินของสพฐ.ที่ก าหนด   

3 แจ้งโรงเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามแนวปฏิบัติและปฏิทินที่ก าหนด ภายใน 1 วัน 

  ทราบและถือปฏิบัติ   

4 แต่งตั้งคณะกรรมการออกประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ภายใน 1 วัน 

5 จัดเตรียมและตรวจสอบข้อมูลการมีตัวข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มี.ค./1 ก.ย. ภายใน 1 อาทิตย์ 

6 แจ้งข้อมูลข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มี.ค./1 ก.ย.โดยเปลี่ยนไฟล์ Excel  ภายใน 5 วัน 

  เป็นไฟล์ PDF ให้โรงเรียนรายโรงตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งและรับรองข้อมูล   

  ส่งกลับให้ สพท.   

7 รายงานข้อมูลข้าราชการที่มีตัว ณ วันที่ 1 มี.ค./1 ก.ย. ไปยัง สพฐ.และจัดส่งบัญชีรายชื่อ ภายใน  2 วัน 

  ข้าราชการในสังกัดท่ีไปช่วยราชการต่าง สพท.ไปยัง สพท.ที่เก่ียวข้อง   

8 กรอกข้อมูลการนับมีตัว ณ วันที่ 1 มี.ค./1 ก.ย.แยกต าแหน่งลงในโปรแกรม สพฐ.ในหน้าเว็ป สพร. ภายใน 1 วัน 

9 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับ สพท.และแจ้งให้โรงเรียน ภายใน 1 วัน 

10 ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ ผอ.สพท. ภายใน 1 วัน 

11 นัดประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินและจัดท าวาระการประชุม ภายใน 2 วัน 

12 สพท.โดยคณะกรรมการบริหารวงเงินระดับ สพท.แจ้งการจัดสรรวงเงินให้ทุกโรงเรียนทราบ  หลังจากประชุม 

  โดยท าเป็นประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงิน และแจ้งให้โรงเรียนจัดท าบัญชีรายละเอียดข้อมูล ภายใน 3 วัน 

  ข้าราชการ เสนอคณะกรรมการระดับสถานศึกษาและรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณา 
   เลื่อนเงินเดือนข้าราชการต่อ สพท.   

13 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในสพท.และระดับสพท.และนัดประชุม ภายใน 1 วัน 

14 ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการในสพท.และผู้อ านวยการสถานศึกษาและจัดท าบัญชีรายละเอียด ภายใน 5 วัน 

  ข้อมูลข้าราชการดังกล่าว และจัดท าวาระการประชุมเตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา   

  เลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสพท.และผู้อ านวยการสถานศึกษา   

15 นัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสพท.และผู้อ านวยการสถานศึกษา ภายใน 1 วัน 



16 ตรวจสอบบัญชีรายละเอียดข้อมูลที่สถานศึกษาเสนอเป็นไปตามวงเงินที่จัดสรร ภายใน 2 อาทิตย์ 

17 จัดท าบัญชีรายละเอียดเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในภาพรวมของสพท.เพ่ือเสนอต่อ ภายใน 2 อาทิตย์ 

  คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับ สพท. และจัดท าวาระการประชุม   

18 ตรวจสอบแก้ไขบัญชีรายละเอียดข้อมูลเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่คณะกรรมการ ภายใน 2 อาทิตย์ 

  พิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับ สพท.เห็นชอบ  เสนอขอความเห็นชอบต่อ กศจ.   

19 จัดท าบัญชีแนบท้ายค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน) หรือ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม) ภายใน 1 อาทิตย์ 

  ที่ กศจ.ให้ความเห็นชอบ เสนอ ศธจ.ออกค าสั่ง หลังจากประชุม กศจ. 

20 เสนอประกาศรายชื่อข้าราชการใน สพท.และผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินในระดับ ภายใน 3 วัน 

  ดีเด่นและดีมาก และแจ้งข้าราชการในสพท.และสถานศึกษาทราบ   

21 แจ้งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสพท. และผู้อ านวยการสถานศึกษา พร้อมทั้งแจ้ง ภายใน 1 อาทิตย์ 

  ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาแจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการสายงานการสอนและ   

  รองผู้อ านวยการสถานศึกษาตามบัญชีแจ้งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนที่ สพท.เป็นผู้จัดท า    

  ประกอบด้วย อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน ฐานในการค านวณ จ านวนเงินที่ได้รับการเลื่อน    

  และเงินเดือนที่ได้รับการเลื่อนตามผลการเลื่อนเงินเดือน   

22 แจ้งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการที่มาช่วยราชการให้ต้นสังกัดด าเนินการออกค าสั่ง ภายใน 1 วัน 

  ตามผลการพิจารณาท่ีไปช่วยราชการ   

23 เมื่อได้รับค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบและเสนอขอถ่ายเอกสารค าสั่ง ภายใน 3 วัน 

  เลื่อนเงินเดือน ให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง   

24 เสนอข้อมูลแจ้งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนไปยัง สพฐ. และกรอกข้อมูลในโปรแกรม สพฐ.ใน ภายใน 1 วัน 

  เว็บไชต์ สพฐ.   

      

      

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

เรื่องท่ี 2  งำนบันทึกข้อมูลโครงกำรระบบจ่ำยตรงเงินเดือนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ  

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ 
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

1 บันทึกข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบจ่ายตรงเงินเดือนตามปฏิทินที่ กรมบัญชีกลางและ   

  สพฐ.ก าหนด ประกอบด้วย   

  1.1 บันทึกค าสั่งบรรจุข้าราชการ ภายใน 10 นาที/คน 

  1.2 บันทึกค าสั่งเลื่อนระดับ และมีวิทยฐานะ ภายใน 10 นาที/คน 

  1.3 บันทึกค าสั่งย้าย เช่น ย้ายสับเปลี่ยน /ย้ายภายในเขต/ย้ายต่างเขต และปรับปรุงต าแหน่งว่าง ภายใน 10 นาที/คน 

  1.4 บันทึกค าสั่งย้อนหลัง กรณี ได้รับวิทยฐานะมีผลย้อนหลัง มีการแก้ไขค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ภายใน 7 นาที/คน 

  1.5 บันทึกค าสั่งให้โอน-รับโอนข้าราชการจากต่างสังกัด ภายใน 5 นาที/คน 

  1.6 บันทึกค าสั่งลาออกจากราชการ /พ้นจากราชการ เช่น เสียชีวิต , ปลดออก , ไล่ออก ภายใน 5 นาที/คน 

  1.7 บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น การเปลียนชื่อ-นามสกุล , เพ่ิมวุฒิ  ภายใน 10 นาที/คน 

  1.8 บันทึกระงับการเบิกเงินเพ่ิมพ้ืนที่พิเศษ ภายใน 7 นาที/คน 

  1.9 บันทึกเงินเพ่ิมพ้ืนที่พิเศษ ภายใน 7 นาที/คน 

2 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.)  หรือ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.) ภายใน 1 อาทิตย์ 

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 

 

 
 
 

 



มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

เรื่องท่ี 3   งำนบันทึกข้อมูลในโปรแกรม P -Obec  

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ 
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

1 บันทึกปรับปรุงข้อมูลที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตำมค ำสั่ง     

       1.1 กำรบันทึกค ำสั่งย้ำยไปต่ำง สพท. เข้ำไปท่ีหน้ำต่ำงงำนบ ำเหน็จควำมชอบ (เมนูนี้สำมำรถ ภายใน 10 นาที/คน 

  ด ำเนินกำรต ำแหน่งเกษียณ /ย้ำยไปต่ำงเขต/ตำย /ลำออก)   

            ขั้นตอนปฏิบัติ   

  1) เข้า งานบ าเหน็จความชอบ (จ.18) ป้อนรหัส ผู้ใช้ J รหัสผ่าน J คลิก ตกลง   

  2) เข้าจัดการต าแหน่งเกษียณ/ย้าย/ตาย/ลาออก   

  3) ป้อนเลขที่ต าแหน่งข้าราชการที่ย้ายออก   

  4) บันทึกข้อมูลปีงบประมาณ หน่วยงานที่ย้ายไป เลขที่ค าสั่ง ลงวันที่ วันที่มีผล   

  5) คลิกย้ายต่างจังหวัด คลิกตกลง   

  6) ป้อนจังหวัด/ อ าเภอ/ โรงเรียน ที่รับย้าย คลิกบันทึก   

  7) คลิกยืนยันการตัดโอน การย้ายต่างจังหวัด คลิก OK   

       1.2 กำรบันทึกค ำสั่งย้ำยภำยใน สพท.(สามารถจัดการย้ายได้ 4 กรณี คือ ย้ายสับเปลี่ยน ภายใน 10 นาที/คน 

  ย้ายตัดโอน , ย้ายเปลี่ยนต าแหน่ง    

            ขั้นตอนปฏิบัติ   

  1) เข้า งานบ าเหน็จความชอบ (จ.18) ป้อนรหัส ผู้ใช้ J รหัสผ่าน J คลิก ตกลง   

  2) ดับเบิลคลิกเลือกรายการที่ต้องการ จัดการย้ายภายใน สพท.ตามค าสั่งย้าย   

  3) บันทึกข้อมูลเลขท่ีค าสั่ง ลงวันที่ในค าสั่ง คลิกตกลง   

  4) บันทึกเลขท่ีต าแหน่งของบุคคลที่ย้าย คลิกปุ่มบุคคลนี้ย้าย คลิกปุ่มย้ายสับเปลี่ยน (เลือกตาม   

  ประเภทค าสั่งแล้วแต่กรณี เช่น ย้ายสับเปลี่ยน /ย้ายตัดโอน/ ย้ายเปลี่ยนต าแหน่ง/ย้ายขาด)   

  5) บันทึกเลขท่ีต าแหน่งที่รับย้าย /คลิกต าแหน่งรับย้าย/ คลิกในการย้ายรายการนี้ และคลิกปุ่ม   

  ต าแหน่งรับย้าย   

  6) คลิกปุ่มต าแหน่งรับย้าย คลิกปุ่มบันทึกการย้ายรายการนี้    

  

7) ยืนยันบันทึกการย้ายรายการนี้ คลิกปุ่ม OK 
 
 
   

  



ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ 
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

       1.3 การบันทึกค าสั่งย้ายตัดโอน ภายใน 10 นาที/คน 

            ขั้นตอนปฏิบัติ   

  1) เข้า งานบ าเหน็จความชอบ (จ.18) ป้อนรหัส ผู้ใช้ J รหัสผ่าน J คลิก ตกลง   

  2) ดับเบิลคลิกเลือกรายการที่ต้องการ จัดการย้ายภายใน สพท.ตามค าสั่งย้าย   

  3) กรอกเลขที่ค าสั่ง ลงวันที่ออกค าสั่งย้ายตัดโอน คลิก ตกลง   

  4) บันทึกเลขท่ีต าแหน่งที่จะตัดโอน คลิกท่ีปุ่มบุคคลนี้ย้าย คลิกย้ายตัดโอน   

  5) เลือกอ าเภอที่ต้องการย้ายตัดโอน   

  6) เลือกโรงเรียนที่ต้องการย้ายตัดโอน โดยดับเบิลคลิกท่ีโรงเรียนที่ต้องการตัดโอน   

  7) ตอบยืนยันเลือกโรงเรียนนี้ คลิกปุ่ม OK คลิกต าแหน่งที่รับย้าย คลิกบันทึกการย้ายรายการนี้   

  8) ตอบยืนยันบันทึกการย้ายรายการนี้ คลิก OK   

       1.4 การบันทึกการรับย้ายมาจากต่าง สพท. หรือต่างหน่วยงานและบันทึกครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ภายใน 30 นาที/คน 

            ขั้นตอนปฏิบัติ   

  1) เข้างานสรรหา  ป้อนรหัส ผู้ใช้ h รหัสผ่าน h คลิกตกลง   

  2) ดับเบิลคลิกรายการ บันทึกข้อมูลบุคคลใหม่(บรรจุ/ย้ายเข้า) เมนูนี้ใช้ได้ 2 กรณี คือ เพ่ิมข้อมูล   

  หรือแก้ไข   

  3) กรอกเลขที่ต าแหน่งที่รับย้าย ที่ช่อง ค้นหาเลขที่ต าแหน่ง คลิกแก้ไข   

  4) บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม ที่ช่อง ค าน าหน้า ชื่อ สกุล (ไทย-อังกฤษ) เลขประชาชน เงินเดือนปีปัจจุบัน   

  การได้รับวิทยฐานะ (กรณีมีวิทยฐานะ) เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว  คลิกยืนยันบันทึก   

  5) ตอบยืนยันแก้ไขเลขที่ต าแหน่ง คลิก OK    

      ด ำเนินกำรบันทึกเสร็จไป 1 รำยกำรในหน้ำต่ำงงำนสรรหำ ใน 1 คน  ขั้นตอนต่อไป   

  6) เข้างานทะเบียนประวัติ ป้อนรหัส ผู้ใช้ p รหัสผ่าน p คลิกตกลง เพ่ือกรอกข้อมูลบุคคล    

  7) ดับเบิลคลิกที่รายการ ปรับปรุงข้อมูลประวัติ   

  8) กรอกเลขที่ต าแหน่งที่รับย้ายขึ้นมา เพ่ือกรอกข้อมูล วดป.เกิด , วดป.รับราชการ , สมาชิก กบข.   

  กรุ๊ปเลือด , ศาสนา , ชื่อ-สกุลคู่สมรส (ถ้ามี)   

  9) กรอกข้อมูล วุฒิการศึกษา คลิกเพ่ิมใหม่ ตอบยืนยันเพ่ิม(ข้อมูลวุฒิการศึกษา) คลิก OK จากนั้น   

  กรอกข้อมูลวุฒิการศึกษา    

  10) ขั้นตอนต่อไปกรอกข้อมูลที่อยู่ กลับไปท่ีหน้าต่างเดิม ดับเบิลคลิกท่ีเมนูรายการ อื่น ๆ   

  11) คลิกท่ีปุ่ม บันทึกข้อมูลที่อยู่ คลิกบันทึก/แก้ไข ที่อยู่ และกรอกข้อมูลที่อยู่    



ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ 
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

  12) ตอบยืนยันเพิ่ม/แก้ไข (ข้อมูลที่อยู่) คลิก OK   

  13) ขั้นตอนต่อไปกรอกข้อมูบครอบครัว บิดา มารดา    

  14) กรอกเลขที่ต าแหน่ง คลิกปุ่มบันทึกใหม่ กรอกข้อมูลบิดา กรอกเสร็จคลิก Update   

  15) กรอกข้อมูลมารดา ขั้นตอนเหมือนกรอกข้อมูลบิดา   

       เสร็จขั้นตอนในงำนทะเบียนประวัติ คลิกออกจำกระบบ ขั้นตอนต่อไป   

  16) เข้างานบ าเหน็จ (จ.18) ไปเมนู อื่น ๆ และเข้าไปบันทึกใบประกอบวิชาชีพ ไปที่เมนู    

  จัดการข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ   

  17) กรอกข้อมูล เลขที่ต าแหน่งบุคคลที่ต้องการ กรอกข้อมูลเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพ คลิก   

  บันทึกรายการ ตอบยืนยันบันทึกใบประกอบวิชาชีพ คลิก OK   

       หลังจากนั้น สแกนรูปภาพเก็บไว้ในโปร์เดอร์ Picture (เข้า โฟร์เดอร์ Person คลิกโฟร์เดอร์   

  Picture ) ส าเร็จขั้นตอนรับย้ายครูมาจากต่างเขต หรือบรรจุใหม่ ไป 1 คน   

       1.5 การปรับปรุงข้อมูลวิทยฐานะ  ภายใน 10 นาที/คน 

  1) เข้างานบ าเหน็จ (จ.18) ป้อนรหัสผู้ใช้ J รหัสผ่าน J คลิกปุ่มตกลง   

  2) ดับเบิลคลิก อ่ืน ๆ คลิกแก้ไขวิทยฐานะ ครูและบุคลากรทางการศึกษา   

  3) กรอกเลขที่ต าแหน่งผู้ที่ได้รับวิทยฐานะ คลิกวิทยฐานะที่ได้รับ คลิกการได้รับเงินวิทยฐานะ   

  3500 บาท คลิก 1 เท่า กรณีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ คลิก 5600 บาท คลิก 2 เท่า    

  บันทึกมีผลตั้งแต่  เลขที่ค าสั่ง และลงวันที่ค าสั่ง   

  4) คลิกบันทึกวิทยฐานะ รับเงิน ตอบยืนยันการได้รับ(วิทยฐานะ/เงิน) ของ... คลิก OK   

  5) ขั้นตอนการบันทึกวิทยฐานะส าเร็จ ไป 1 คน หลังจากนั้น กลับไปเข้า เมนู แก้ไขข้อมูล ระดับ   

  เงินเดือน   

  6) กรอกเลขที่ต าแหน่งคนเดิมที่จะแก้ไขระดับ และข้ันเงินเดือนตามค าสั่งที่ได้รับวิทยฐานะ แก้ไข   

  เงินเดือน ครั้งที่แล้ว ครั้งปัจจุบัน  คลิก Update ปรับปรุงข้อมูลวิทยฐานะช านาญการเรียบร้อย   

2 กำรเปลี่ยนชื่อโรงเรียน ภายใน 5 นาท ี

            ขั้นตอนปฏิบัติ   

  1) เข้างานบ าเหน็จ (จ.18) ดับเบิลคลิกไปที่รายการ จัดการระบบ   

  2) คลิกก าหนดรหัส เลือกรายการคลิกเมนูรหัสโรงเรียน เลื่อนหาโรงเรียนที่แก้ไขชื่อโรงเรียน คลิก   

  แก้ไขชื่อโรงเรียนที่เปลี่ยนชื่อโรงเรียน คลิก UPDATE คลิกเลิกงาน และคลิกเลิกงานอีกครั้ง เสร็จ   

  เรียบร้อย ก่อนด าเนินการให้คลิกปรับแฟ้มข้อมูล คลิกตกลง ตอบยืนยันปรับแฟ้มดัชนี คลิก OK   



  คลิก OK อีกครั้ง    

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ 
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

3 กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรในโปรแกรม ภายใน 5 วัน 

            ขั้นตอนปฏิบัติ   

       ก่อนที่จะด าเนินการเลื่อนเงินเดือน ส าคัญที่สุดคือการส ารองข้อมูลก่อนเลื่อน    

  1) เข้างานบ าเหน็จฯ (จ.18) ป้อนรหัสผู้ใช้ J คลิกตกลง ดับเบิลคลิกเมนู จัดการระบบ   

  2) คลิกส ารองข้อมูล คลิกทุกต าแหน่งใน สพท. คลิกตกลง   

  
3) ส ารองข้อมูลไว้ ไดร์ C คลิก zipdata คลิก Select  ตอบต้องการส ารองข้อมูล โปรดยืนยันคลิกตก
ลง   

         ด าเนินการเลื่อนเงินเดือน   

  1) เข้างานบ าเหน็จฯ (จ.18) ดับเบิลคลิกเมนูจัดการเลื่อนขั้นข้าราชการครู พลเรือน   

  2) จัดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 38 ค   

  UserName  = suchatb   

  PassWord   = prima   

  คลิก ตกลง   

  3) คลิกเตรียมข้อมูลครั้งแรก (เม.ย./ต.ค.)   

  4) คลิกเมษายน หรือ ตุลาคม (แล้วแต่กรณี)   

       เมษายน (ก าหนดให้ 0.5 ขั้นทุกคน)   

       ตุลาคม  (ก าหนดให้ 1 ขั้นทุกคน)   

  5) คลิกยืนยัน  ตอบข้อมูลส าคัญ ปรับครั้งเดียวเมื่อเริ่มบันทึก ต้องการปรับ คลิก OK   

  6) ตอบข้อมูลส าคัญ โปรดยืนยันอีกครั้ง คลิก OK   

  7) โปรแกรมกลับไปหน้าเดิม คลิกบันทึกการเลื่อนขั้นครู   

  8) คลิกบันทึกการเลื่อนขั้น จากนั้นให้คลิกเลขที่ต าแหน่งของคนที่เลื่อน 1 ขั้น และไม่ได้เดือน (กรณี   

  เม.ย.) และของคนท่ีเลื่อน 0.5 ขั้น 1.5 ขั้น และไม่ได้เลื่อน(กรณี ต.ค.) จากนั้นคลิกบันทึกเลื่อนขั้น   

  บุคคลนี้   

  9) ตอบยืนยันบันทึกเลื่อนขั้นบุคคลนี้ คลิกปุ่ม OK   

  10) ท ารายอ่ืน ๆ จนครบทุกคนแล้ว เลิกงานกลับไปหน้าเดิม คลิกค านวณปรับเงินเดือนประจ าปี   

  11) ขั้นตอนนี้ส าคัญมาก   

                  ใส่  UserName = suchatb   



                       PassWord  = tungtae    

  12) เลื่อนปีงบประมาณ คลิก ครั้งที่ 1 (เม.ย.) หรือ คลิก ครั้งที่ 2 (ต.ค.) คลิกตกลง   

  
13)ตอบกรุณายืนยันค านวณเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ...คลิก OK ค านวณเสร็จแล้ว คลิก 
OK   

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ 
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

4 กำรเลื่อนค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ภายใน 2 วัน 

            ขั้นตอนปฏิบัติ   

  1) เข้างาน บ าเหน็จฯ (จ.18) ดับเบิลคลิกเมนู จัดการเลื่อนขั้นลูกจ้างประจ า   

  2) ใส่ Username = suchatb   และ  Passwork = tantai คลิกตกลง   

  3) กลับไปหน้าเดิม คลิก เมนูเตรียมข้อมูลครั้งแรก คลิก เมษายน (ก าหนดให้ 0.5 ขั้น ทุกคน)   

  หรือ คลิก ตุลาคม (ก าหนดให้ 1 ขั้น ทุกคน) กลับไปหน้าเดิม คลิกบันทึกการเลื่อนขั้น   

  4) กรอกเลขที่ต าแหน่งคนที่แก้ไข รายที่ ได้ 1 ขั้น  (กรณีเม.ย.) และ แก้ไขรายที่ได้ 0.5 ขั้น    

  หรือ 1.5 ขั้น (กรณี ต.ค.)   

  5) คลิกบันทึกการเลื่อนขั้น   

  6) ตอบยืนยันบันทึกเลื่อนขั้นบุคคลนี้  คลิก OK แก้ไขจนครบทุกราย   

  7) เสร็จแล้ว คลิกเลิกงาน กลับไปหน้าเดิม คลิกค านวณปรับเงินเดือนประจ าปี   

  8) ใส่ UserName = suchatb  และ  PassWord = tantai   

          เลือก  ครั้งที่ 1 (เมษายน) หรือ ครั้งที่ 2 (ตุลาคม) แล้วแต่กรณี  คลิกตกลง   

  9) ต้องการค านวณปรับเงินเดือนลูกจ้างประจ า คลิก OK ยืนยันต้องการค านวณปรับเงินเดือน   

  ข้าราชการอีกครั้ง คลิก OK ตอบค านวณปรับเสร็จแล้ว OK   

      

   

   

   

   

   

   

   

   



มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

เรื่องท่ี 4  งำนจัดท ำบัญชีถือจ่ำยเงินเดือนข้ำรำชกำรประจ ำปี  

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ 
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

1 ส ารวจข้อมูลการตัดโอนอัตราเงินเดือนจากทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจ าปี.. ซึ่งได้ ภายใน 5 นาที/คน 

  ปรับปรุงข้อมูลตามค าสั่งต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน จนถึง 30 ก.ย.   

2 จัดท าบัญชีรายละเอียดการตัดโอนอัตราเงินเดือนข้ามหน่วยเบิก และบัญชีสรุปการตัดโอนอัตรา ภายใน 5 นาที/คน 

  เงินเดือนข้ามหน่วยเบิก   

3 สรุปยอดอัตราคงเหลือ ทั้งต าแหน่งที่มีคนครอง และต าแหน่งว่าง ที่มีเงิน เมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ ภายใน 5 วัน 

  ผ่านมา   

4 ส่งไฟล์ทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจ าปี (จ.18) ให้ สพฐ.ตรวจสอบ ภายใน 1 วัน 

      

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

เรื่องท่ี 4  งำนจัดท ำบัญชีถือจ่ำยเงินวิทยฐำนะ ประจ ำปี  

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ 
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

1 ตรวจสอบข้อมูลตามทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายเงินเดือนที่มีการปรับปรุงเป็นปัจจุบัน ภายใน 1 วัน 

2 จัดท าข้อมูลข้าราชการที่มีวิทยฐานะ แยกตามชื่อวิทยฐานะ ลงในแบบ ง. 1 แบบ ง.2  ภายใน 5 วัน 

3 จัดส่งข้อมูลไปยัง สพฐ. กระทรวงการคลัง และส านักงบประมาณ ภายใน 1 วัน 

      

      
 

 


