จัดทำโดย

นำงสำวสมจิตร มำตรทอง
ตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร

การจัดทาบัญชีถือจ่ายอัตราเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
..................
ชื่อชิ้นงาน การจัดทาบัญชีถือจ่ายอัตราเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสมจิตร มาตรทอง ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กลุ่ม
บริหารงานบุคคล
ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
หลักการและเหตุผล
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินวิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่งตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาศัยอานาจ
ตามมาตรา 19 (4) มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 ก.ค.ศ. จึงออกระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน และเงินประจาตาแหน่งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550” ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2547 เป็นต้นไป
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 5 กาหนดว่าเมื่อผู้มีอานาจ ตามมาตรา 53 ออกคาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่มีหรือเลื่อนวิทยฐานะแล้ว ให้จัดทาสรุปทะเบียนตาแหน่ง
และวิทยฐานะ และบัญชีรายละเอียดทะเบียนตาแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครู
( แบบ ง.1/แบบ ง.2) เพื่อดาเนินการเบิกจ่ายและให้ส่ง แบบ ง.1/แบบ ง.2 รายงานกระทรวงการคลัง/
สานักงบประมาณ/สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานละ 1 ชุด
วัตถุประสงค์
1.
เพื่อให้สานักงบประมาณ/กรมบัญชีกลางใช้แบบรายงาน สรุปทะเบียนตาแหน่งและเงินวิทย
ฐานะ/บัญชีรายละเอียดทะเบียนตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(แบบ ง.1/แบบ ง.2) เป็นเอกสารประกอบการจัดตั้งงบประมาณเงินวิทยฐานะ ในปีงบประมาณต่อไป
2.
เพื่อให้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้แบบรายงานสรุปทะเบียนตาแหน่ง
และเงินวิทยฐานะ/บัญชีรายละเอียดทะเบียนตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(แบบ ง.1/แบบ ง.2) เป็นฐานในการจัดตั้งงบประมาณเงินวิทยฐานะ ในปีงบประมาณต่อไป
3. เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบการขอถือจ่ายอัตราเงินวิทยฐานะ
ประจาปีงบประมาณ/ปีงบประมาณ ต่อไป
เป้าหมาย
1.
สานักงบประมาณ/กรมบัญชีกลาง ได้รับข้อมูลจานวนผู้ได้รับเงินวิทยฐานะที่ถูกต้องสามารถ
นาไปประกอบการพิจารณา การจัดตั้งงบประมาณเงินวิทยฐานะ ในปีงบประมาณต่อไป

-22. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับข้อมูลจานวนผู้ได้รับเงินวิทยฐานะ
ที่ถูกต้อง/ครบถ้วน สามารถนาไปเป็นฐาน การจัดตั้งงบประมาณเงินวิทยฐานะ ในปีงบประมาณต่อไป
3. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับวิทยฐานะ ชานาญการ/
ชานาญการพิเศษ/ เชี่ยวชาญ ได้รับเงินค่าตอบแทน/เงินวิทยฐานะครบถ้วน ทุกราย
วิธีดาเนินงาน
1. จัดทาสรุปทะเบียนตาแหน่งและเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสิทธิ์
ได้รับเงินวิทยฐานะ (แบบ ง.1) รายงาน สานักงบประมาณ/กรมบัญชีกลาง/สานักงานคณะกรรมการ-การศึกษาขั้น
พื้นฐาน ทราบ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
2. จัดทาบัญชีรายละเอียดทะเบียนตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินวิทยฐานะ (แบบ ง.2) รายงาน สานักงบประมาณ/กรมบัญชีกลาง/สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ทราบ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
3. จัดทาบัญชีสรุปทะเบียนตาแหน่งตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง
พ.ศ. 2538 และพระราชกฤษฎีกาได้รับเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการและผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็น
ข้าราชการ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา พ.ศ. 2547 รายงานการเงิน (กลุ่มอานวยการ) เพื่อเป็นหลักฐาน
ในการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ
4. จัดทาบัญชีรายละเอียดทะเบียนตาแหน่งตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง
พ.ศ. 2538 และพระราชกฤษฎีกาได้รับเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการและผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็น
ข้าราชการ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา พ.ศ. 2547 รายงานการเงิน (กลุ่มอานวยการ) เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิก
จ่ายเงินวิทยฐานะ
5. จัดทาบัญชีถือจ่ายอัตราเงินประจาตาแหน่ง/เงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ......... รายงานการเงิน (กลุ่มอานวยการ) เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่าย
เงินวิทยฐานะ
6. จัดทาทะเบียนคุมบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยเรียงลาดับจากตาแหน่งเลขที่น้อยไปหาเลขที่มาก ทั้งเขตพื้นที่การศึกษา แยกเป็น 5 บัญชี ดังนี้.6.1 บัญชีตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/รองผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษา
6.2 บัญชีตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
6.3 บัญชีตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา
6.4 บัญชีตาแหน่งครู
6.5 บัญชีตาแหน่งศึกษานิเทศก์
6.6 จัดทาบัญชีสรุปการขอถือจ่ายอัตราเงินวิทยฐานะ จาก (ข้อ 6.1- ข้อ 6.5 ) รายงาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใน วันที่ 30 กันยายน ของปี

-37. จัดทาบัญชีสรุปจานวนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินวิทยฐานะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ปีงบประมาณ 2562 ประจาเดือน มิถุนายน 2562
รายงาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน รายละเอียดดังนี้.-

ลาดับ
ชื่อตาแหน่ง
ที่
1 ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
2 ผู้อานวยการสานักงาน

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

เขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการสถานศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
ครู
ครู
ครู

อันดับ
คศ.4

วิทยฐานะ

คศ.3

ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
รองผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชานาญการ
พิเศษ
รองผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
รองผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชานาญการ
พิเศษ
ผู้อานวยการชานาญการ

คศ.2
คศ.4
คศ.3
คศ.2
คศ.4
คศ.3
คศ.2
คศ.4
คศ.3
คศ.2
คศ.4
คศ.3
คศ.2

ผู้อานวยการชานาญการ
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการชานาญการ
รองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
รองผู้อานวยการชานาญการ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ

คศ.4

คศ.4
คศ.3

จานวน
อัตราเงิน รวม หมาย
เหตุ
วิทยฐานะ ทั้งสิ้น
9,900
5,600

1

9,900

-

5,600

4

3,500

-

3,500
9,900
5,600
3,500
9,900
5,600
3,500
9,900
5,600
3,500
9,900
5,600
3,500

35
7
4
3
95
35
1
1
481
241

รวม

873

-48. ออกคาสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน/เมื่อได้รับอนุมัติแล้วแจ้ง
โรงเรียนทราบ
9. จัดทาสรุปทะเบียนตาแหน่งและเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสิทธิ์
ได้รับเงินวิทยฐานะ (แบบ ง.1) รายงาน สานักงานคณะกรรมกากรศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ในกรณีที่มีข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ย้ายเข้า/ย้ายออก
10. จัดทาบัญชีรายละเอียดทะเบียนตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินวิทยฐานะ (แบบ ง.2) รายงาน สานักงานคณะกรรมกากรศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ในกรณีที่มีข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายเข้า/ย้ายออก
11. จัดทาบัญชีรายละเอียดยกเลิกวิทยฐานะ ในกรณี ตาย/ลาออก/เกษียณอายุราชการ/เกษียณอายุ
ราชการก่อนกาหนด/ย้ายต่างเขตพื้นที่การศึกษา รายงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบ
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
12. รายงานข้อมูลเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาแนกตามตาแหน่ง
และเงินวิทยฐานะ รายงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
งบประมาณ
- ไม่มี
ค่าใช้จ่าย
- ไม่มี
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.สานักงบประมาณ/กรมบัญชีกลาง สามารถนาข้อมูลจานวนผู้ที่ได้รับเงินวิทยฐานะไปประกอบการ
พิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ในปีงบประมาณต่อไป
2. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถนาข้อมูลจานวนผู้ที่ได้รับ
เงินวิทยฐานะ เป็นฐานในการจัดตั้งงบประมาณเงินวิทยฐานะ ในปีงบประมาณต่อไป
3. เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบการขอถือจ่ายอัตราเงินวิทยฐานะประจาปีงบประมาณ/
ปีงบประมาณ ต่อไป
4. ทาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับวิทยฐานะ มีขวัญ/กาลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินวิทยฐานะครบถ้วน ทุกราย
6. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความภาคภูมิใจ ในการประกอบวิชาชีพครู
ตัวชี้วัดความสาเร็จของชิ้นงาน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาแนกตามตาแหน่งและวิทยฐานะ จานวน 873 ราย
ได้รับเงินวิทยฐานะครบถ้วน ทุกราย
Ssssssssssssssssssssssssssss

FLOW GHART การปฏิบัติงาน
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
เรื่อง ให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการ
จัดทาทะเบียนคุมบัญชีถือจ่ายวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเป็น 6 บัญชี
1. บัญชีตาแหน่ง ผอ.เขต
2. บัญชีตาแหน่ง รอง ผอ.เขต
3. บัญชีตาแหน่ง ผอ.สถานศึกษา
4. บัญชีตาแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา
5. บัญชีตาแหน่ง ครู
6. บัญชีตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์
พิมพ์ทะเบียนคุม บัญชีถือจ่าย แยกเป็น 6 บัญชี
จัดทาบัญชีสรุปทะเบียนตาแหน่งเงินวิทยฐานะผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินวิทยฐานะ (แบบ ง.1/แบบ ง.2)
- จัดทาบัญชีสรุปทะเบียนตาแหน่ง (คิดเงินวิทยฐานะ)
- จัดทาบัญชีรายละเอียดทะเบียนตาแหน่ง
จัดทาบัญชีถือจ่ายอัตราเงินประจาตาแหน่ง/เงินวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ.............
จัดส่ง (แบบ ง.1/แบบ ง.2/ บัญชีสรุป/บัญชีรายละเอียด/บัญชีถือจ่าย ประจาปจาประมาณ...
ให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)
บันทึกเสนอ ผอ.ออกคาสั่งให้ข้าราชการครูได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน (5,600 บาท)
แจ้งโรงเรียน/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เสนอ ผอ. จัดส่งงบหน้าสรุปทะเบียนตาแหน่งเงินวิทยฐานะ (แบบ ง.1/แบบ ง.2)/คาสั่ง/หนังสือนาส่ง
รายงานสานักงานงบประมาณ/รายงานกรมบัญชีกลาง/รายงาน สพฐ

