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โรงเรยีนวัดตาล 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษานนทบุร ีเขต 2 

 

 

 

 

 

 



 

 

กลุมบรหิารงานบุคคล 

 

แนวคิด  

การบรหิารงานบคุคลในเขตพื้นทีก่ารศกึษาเปนมาตรการจูงใจใหขาราชการครูและบคุลากร

ทางการศกึษาปฏบิัตงิานเพื่อตอบสนองภารกจิของหนวยงานโดยยดึหลักการกระจายอํานาจ ระบบ

คณุธรรมและหลกัธรรมาภิบาล เพือ่ใหการบรหิารจัดการมคีวามคลองตวั เกดิความอสิระในการ

ปฏบิตังิานภายใตกฎหมาย ระเบยีบปฏบิัติ ผูปฏบิัตงิานไดรับการพัฒนา มคีวามรูความสามารถ      

มขีวัญกาลังใจ นาไปสูการบรกิารครูและบุคลากรทางการศกึษาตามหลัก การบรหิารแบบมุง

ผลสัมฤทธิ ์ซึง่จะสงผลตอคณุภาพการศึกษาของผูเรยีนตอไป  

วตัถุประสงค  

๑. เพือ่ใหการดาเนนิงานดานการบรหิารงานบคุคล ถูกตอง รวดเร็ว เปนไปตามหลัก 

ธรรมาภิบาล สนองตอบความตองการของหนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา  

๒. เพือ่สงเสรมิบคุลากรใหมคีวามรูความสามารถและมจิีตสานกึในการปฏบิตัภิารกจิ        

ที่รับผิดชอบ ใหเกดิผลสําเร็จตามหลกัการบรหิารแบบมุงผลสมัฤทธิ์  

๓. เพือ่สงเสรมิใหครูและบคุลากรทางการศกึษาปฏบิตังิานเตม็ตามศักยภาพ โดย ยดึม่ัน   

ในระเบยีบวนัิย จรรยาบรรณ อยางมมีาตรฐานแหงวชิาชีพ  

   ๔. เพือ่ใหครูและบคุลากรทางการศกึษาทีป่ฏบิตังิานไดตามมาตรฐานวชิาชีพไดรับ การยก

ยองเชิดชูเกยีรติ มคีวามม่ันคงและความกาวหนาในวชิาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนา คุณภาพ

การศกึษาของผูเรยีนเปนสําคัญ  

ขอบขาย/ภารกจิ  

๑. งานธรุการ  

๒. กลุมงานวางแผนอัตรากาลังและกําหนดตําแหนง  

๒.๑ งานวเิคราะหและวางแผนอตัรากาลงัคน  

  ๒.๑.๑ การวเิคราะหและวางแผนอตัรากาลงัคน  

  ๒.๑.๒ การเกลี่ยอัตรากาลัง การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดอืน  

๒.๒ งานกําหนดตําแหนงและวทิยฐานะ  

 

 

 

 

 

 



๓. กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  

๓.๑ งานสรรหาและบรรจุ  

  ๓.๑.๑ การสอบแขงขัน การสอบคัดเลอืก การคัดเลอืก  

  ๓.๑.๒ การบรรจุเขารับราชการใหม  

๓.๒ งานแตงต้ัง ยาย โอนขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  

  ๓.๒.๑ การแตงตั้งขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  

  ๓.๒.๒ การยายขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา  

  ๓.๒.๓ การโอนขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา  

  ๓.๒.๔ การบรรจุกลบัเขารับราชการ  

  ๓.๒.๕ การรักษาราชการแทน  

๓.๓ งานออกจากราชการ  

  ๓.๓.๑ การเกษยีณอายรุาชการ  

  ๓.๓.๒ การลาออกจากราชการ  

  ๓.๓.๓ การใหออกจากราชการกรณอีืน่ ๆ(ขาดคุณสมบัติ,ทุพพลภาพ,)  

  ๓.๓.๔ การออกจากราชการกรณถีูกเพกิถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ  

๔. กลุมงานบําเหน็จความชอบและทะเบยีนประวัติ  

๔.๑ งานบําเหนจ็ความชอบ  

๔.๒ งานทะเบยีนประวัติ  

๔.๓ งานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ  

๔.๔ งานบรกิารบุคลากร  

  ๔.๔.๑ การขอยกเวนการเกณฑทหาร  

  ๔.๔.๒ การขอมบีัตรประจาตัวเจาหนาที่ของรัฐ  

  ๔.๔.๓ การขอหนังสอืรับรอง  

  ๔.๔.๔ การขออนญุาตใหขาราชการไปตางประเทศ  

  ๔.๔.๕ การขออนุญาตลาอุปสมบท  

  ๔.๔.๖ การลาไปประกอบพธิฮีัจย  

  ๔.๔.๗ การขอพระราชทานเพลงิศพ  

๕. กลุมงานพัฒนาบุคลากร  

๕.๑ งานฝกอบรมและลาศกึษาตอ  

  ๕.๑.๑ การฝกอบรม  

  ๕.๑.๒ การศกึษาตอ  

๕.๒ งานสงเสรมิและยกยองเชิดชูเกยีรติ  

      ๕.๓ งานพฒันามาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณ  

      ๕.๓.๑ การขอรับใบอนุญาตและการขอตอใบอนุญาตวชิาชีพ  

      ๕.๓.๒ การสงเสรมิความม่ันคง ผดงุความเปนธรรมในการประกอบวชิาชีพ  

๕.๔ งานประเมนิคณุภาพการบรหิารงานบคุคล  

 



 

 

 

๖. กลุมงานวนิัยและนติกิาร  

๖.๑ งานวนิัย  

๖.๒ งานอุทธรณและรองทุกข  

      ๖.๒.๑ การอุทธรณ  

      ๖.๒.๒ การรองทกุข  

๖.๓ งานกฎหมายและการดาเนนิคดขีองรัฐ  

๗. กลุมงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

๑. งานธรุการ  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ศกึษา วเิคราะห วางแผนจัดระบบขอมูลสารสนเทศและการบรหิารงานของกลุม ให

สามารถดาเนนิงานตามภารกจิไดอยางมปีระสทิธภิาพ  

๒. ศกึษา วเิคราะหสภาพของกลุม และออกแบบ ระบบงานสารบรรณใหเหมาะสม และ

สอดคลองกับระบบงานสารบรรณของสานักงานเขตพื้นที่การศกึษา  

๓. ดาเนนิการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุมบรหิารงานบุคคล  

๔. ประสานงานกบักลุมงาน หนวยงานและสถานศกึษาในงานธุรการที่เกี่ยวของกับ การ

บรหิารงานของกลุม  

๕. ประสานการดาเนนิงานประชาสมัพนัธ ขอมูลขาวสารและผลงานของกลุมใหครู บุคลากร

ทางการศึกษา และประชาชนทัว่ไปทราบ  

๖. จัดทารายงานผลการดาเนนิงานของกลุมงาน  

ผลสําเร็จท่ีคาดหวงั  

การปฏบิัตงิานของบุคลากรในกลุมงานเปนระบบ สะดวกรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. ระเบยีบสานกันายกรัฐมนตรวีาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และทีแ่กไขเพิม่เตมิ  

๒. ระเบยีบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗  

๓. พระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

๔. ระเบยีบสานกันายกรัฐมนตรวีาดวยการใหขาวและบรกิารขาวสารของทางราชการ  พ.ศ. 

๒๕๒๙  

๕. ระเบยีบสานกันายกรัฐมนตรวีาดวยการใหขาวและบรกิารขาวสารของทางราชการ (ฉบับ

ที ่๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๓  

๖. ระเบยีบสานกันายกรัฐมนตรวีาดวยการประชาสมัพนัธและการใหขาวราชการ  พ.ศ. 

๒๕๒๕  

๗. ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวาดวยการประชาสมัพนัธและการใหขาวราชการ (ฉบับที ่

๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ 



 

 

 

๒. กลุมงานวางแผนอัตรากาลังและกําหนดตาํแหนง  

งานวเิคราะหและวางแผนอัตรากําลงัคน  

กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตาํแหนง  

งานกาํหนดตาํแหนงและวทิยฐานะ  

๒.๑ งานวเิคราะหและวางแผนอตัรากาลงัคน  

๒.๑.๑ การวเิคราะหและวางแผนอตัรากาลงัคน  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. วเิคราะหภารกจิและแผนอตัรากาํลังคน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๒. ประสานการดาํเนนิการและประเมนิสภาพความตองการกาํลังคนกับ ภารกจิของ

หนวยงานและสถานศกึษา  

๓. กําหนดจํานวนอัตรากําลังของสถานศึกษาตามเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด  

๔. จัดทําแผนอัตรากําลังของเขตพื้นที่การศกึษา  

๕. เสนอแผนอัตรากําลังเพื่อขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ การศกึษา  

๖. สงเสรมิใหสถานศึกษาจัดทาแผนอัตรากาลังของสถานศกึษา  

๗. นาแผนสูการปฏบิัติ  

๘. ตดิตามและประเมนิผลการใชอตัรากาลงัตามแผน   

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

๑. มแีผนอัตรากาลังในสานักงานเขตพื้นที่การศกึษา  

๒. มแีผนอัตรากาลังของสถานศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษา  

กฎหมาย ระเบยีบ และเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. แผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษาของ ก.ค.ศ  

๒. แนวทางการบรหิารงานบคุคลของ ก.ค.ศ  

๓. พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  

๔. พระราชบญัญัติระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖  

๕. พระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไขเพิม่เตมิ ๗๘  

๒.๑.๒ การเกลี่ยอัตรากาลัง การตัดโอนตาแหนงและอัตราเงินเดอืน  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ประสานการจัดทาระบบขอมูล  

๒. การวเิคราะหขอมูลครูและบคุลากรทางการศึกษาเพือ่ตรวจสอบการใช ตามความจาเปน 

ความตองการ ความขาดแคลน เทยีบกับเกณฑและแผนอัตรากาลังสถานศกึษา  

๓. เสนอการกาหนดหลักเกณฑและแนวปฏบิัตกิารเกลี่ยอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา ตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  



๔. เสนอการตัดโอนตาแหนงและอัตราเงินเดอืนตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ การศกึษาเพือ่

พจิารณาอนุมัติ  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

๑ เขตพื้นที่การศึกษามหีลักเกณฑและแนวปฏบิัตดิานการเกลี่ยอัตรากาลังครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่ชัดเจน  

๒. เขตพื้นทีก่ารศกึษาสามารถบรหิารอตัรากาลงัทีม่อียูใหเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ  

๓. สถานศึกษามมีาตรฐานดานบุคลากรสอดคลองกับความตองการและความจาเปน   

กฎหมาย ระเบยีบ และเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. แผนอตัรากาลงัขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาของ ก.ค.ศ.  

๒. หลกัเกณฑและวธิกีารตัดโอนตาแหนงและอัตราเงินเดอืนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  

๓. หลกัเกณฑและวธิกีารเกลีย่อตัรากาลงัขาราชการครูและบคุลากรทาง การศกึษาที่ ก.ค.

ศ. กาหนด  

๒.๒ งานกาหนดตาแหนงและวทิยฐานะ  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. สงเสรมิใหสถานศกึษาจัดทาภาระงานสาหรับขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา   

๒. นาแผนอตัรากาลงัมากาหนดตาแหนงขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาของ

สถานศึกษาและหนวยงานการศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษา  

๓. รับคาขอปรับปรุงการกาหนดตาแหนง/ขอเลื่อนวทิยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตา

แหนง/ขอกาหนดตาแหนงเพิ่มจากสถานศกึษา  

๔. ดาเนนิการใหมกีารประเมนิเพือ่ขอเลือ่นวทิยฐานะขาราชการครูและบคุลากรทาง  

การศกึษาตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กาหนด ๗๙  

 

๕. นาเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และหรอื ก.ค.ศ.แลวแตกรณี พจิารณาอนุมัติ  

๖. ผูมอีานาจตามกฎหมายมคีาสัง่การปรับปรุงตาแหนง เลื่อนวทิยฐานะ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

ตาแหนง กาหนดตาแหนงเพิ่ม  

๗. เสนอแนะการพัฒนาแกหนวยงานตามความเหมาะสม  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

๑. มกีารกาหนดตาแหนงขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา  

๒. ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาไดรับการปรับปรุงการกาหนดตาแหนงและวทิย

ฐานะตามกฎหมาย  

กฎหมาย ระเบยีบ และเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. มาตรฐานกาหนดตาแหนงครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ……..  

๒. กฎ ก.ค.ศ. ฉบับที.่. พ.ศ. …. วาดวยการกาหนดตาแหนงครูและบคุลากรทางการศกึษา  

๓. กฎ ก.ค.ศ ฉบับที ่.. พ.ศ. ….วาดวยวทิยฐานะขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา  

๔. ระเบยีบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตาแหนง  



๓. กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  

งานสรรหาและบรรจุ  

กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  

งานแตงต้ัง ยาย โอนขาราชการครูและ  

บุคลากรทางการศกึษา  

งานออกจากราชการ  

๓.๑ งานสรรหาและบรรจุ  

๓.๑.๑ การสอบแขงขัน สอบคัดเลอืกและการคัดเลอืก  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. สารวจอตัราวางขาราชการครูและบคุลากรในสถานศกึษาและหนวยงานทางการศกึษา  

๘๐  

 

๒. วางแผนจัดทาโครงการและงบประมาณคาใชจายในการสอบแขงขนั  สอบคัดเลอืก การ

คัดเลอืก  

๓. ประสานการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการดาเนนิการ  

๔. ขออนุมัตดิาเนนิการเปดรับสมัครสอบแขงขัน สอบคัดเลอืก คัดเลอืก ตอ อ.ก.ค.ศ. เขต

พื้นที่การศึกษา  

๕. ดาเนนิการสอบแขงขัน สอบคัดเลอืก การคัดเลอืก  

๖. ขออนุมัตปิระกาศผลการสอบแขงขันฯ สอบคัดเลอืก การคัดเลอืก และการเรยีกตวัฯ

บรรจุแตงตัง้หรอืเลื่อนและแตงตัง้  

๓.๑.๒ การแตงตั้งหรอืเลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบคัดเลอืกหรอืผูไดรับ การคัดเลอืก  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. มหีนังสอืเรยีกตัวผูสอบคัดเลอืกหรอืผูไดรับการคัดเลอืกมาเลอืกสถานศกึษา  

๒. ผูอานวยการเขตพื้นที่การศกึษา หรอืผูบรหิารสถานศึกษาแลวแตกรณี ลงนามคาสั่ง

แตงตั้ง  

๓. สงตัวผูไดรับการแตงตัง้หรอืเลื่อนและแตงตัง้ไปรายงานตัวในสถานศกึษาหรอืหนวยงาน

ทางการศกึษาที่ไดรับการแตงตัง้หรอืเลื่อนและแตงตัง้  

๔. สถานศกึษารายงานตัวเขารับตาแหนงที่ไดรับแตงตัง้หรอืเลื่อนและแตงตัง้  

๓.๑.๓ การบรรจุเขารับราชการใหม  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. มหีนังสอืเรยีกตัวผูสอบแขงขันไดมาเลอืกสถานศกึษา  

๒. สงตัวผูสอบแขงขันไดไปรายงานตัวที่สถานศกึษา  

๓. สถานศกึษารับรายงานตัว ปฐมนเิทศ และรายงานสานักงานเขตพื้นที่ การศกึษาทราบ  

๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นาเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พจิารณาอนุมัติ ให

ผูบรหิารสถานศกึษาบรรจุและแตงตั้งและแจงสถานศกึษาทราบ  



๕. ผูบรหิารสถานศกึษาออกคาสั่งบรรจุและแตงตัง้ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

อนุมัติ  

๖. ผูบรหิารสถานศกึษารายงานและสงคาสัง่ใหสานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา   

๗. ผูบรหิารสถานศกึษาดาเนนิการเตรยีมความพรอมและพฒันา หรอืดาเนนิการทดลอง

ปฏบิตัริาชการตามหลกัเกณฑที่ ก.ค.ศ. กาหนดและรายงานผลการดาเนนิการตอ สานักงานเขตพื้นที่

การศกึษา ๘๑  

 

ผลสาเร็จท่ีคาดหวัง  

ไดขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ทีม่คีวามรูความสามารถ เหมาะสมกบัตาแหนง  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖  

๒. พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๖  

๓.๒ งานแตงตั้ง ยาย โอนขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  

๓.๒.๑ การแตงตัง้ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา   

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ศกึษา วเิคราะหกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วของกบัการแตงต้ัง ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษา  

๒. เสนอหลักเกณฑการแตงตัง้ ตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา  

๓. สารวจความตองการและความจาเปนในการแตงตั้ง ตามทีห่นวยงาน ทางการศึกษา

เห็นสมควร รวมทัง้ตรวจสอบตาแหนงวางและอัตราเงินเดอืนที่ใชรับยาย และ รวบรวมขอมูล

ตรวจสอบคุณสมบัตขิองผูประสงคที่จะใหมกีารแตงตัง้  

๔. จัดทาขอมูลรายละเอยีดของผูประสงคแตงตัง้ ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ การศกึษาใหความ

เห็นชอบ  

๓.๒.๒ การยายขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  

(๑) การยายผูบรหิาร ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาใน เขตพืน้ท่ีการศึกษา  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ศกึษาวเิคราะหกฎหมาย ระเบยีบ ทีเ่กีย่วของกบัการยายขาราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษา  

๒. เสนอหลักเกณฑการยาย ตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  

๓. สารวจความตองการและความจาเปนในการยายขาราชการครูและบคุลากรทางการ

ศกึษาหรอืยายตามทีห่นวยงานทางการศกึษาเห็นสมควร รวมทั้งตรวจสอบตาแหนงวางและอตัรา

เงนิเดอืนทีใ่ชรับยาย ๘๒  

 

๔. เขตพื้นที่การศึกษารวบรวมขอมูล ตรวจสอบคุณสมบัตขิองผูประสงคขอยายและจัดทา

รายละเอยีดขอมูลของผูประสงคขอยาย  



๕. จัดทาขอมูลรายละเอยีดของผูประสงคแตงตัง้ ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ การศกึษาใหความ

เห็นชอบ  

(๒) การยายผูบรหิาร ครูและบคุลากรทางการศึกษาตางเขตพืน้ท่ี การศึกษา  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ผูบรหิาร ขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาแจงความประสงคและเหตผุลความจา

เปนในการขอยายไปยังเขตพื้นที่การศกึษาที่ประสงคขอยาย  

๒. เขตพื้นที่การศึกษาที่รับยายตรวจสอบคุณสมบัตขิอมูลรายละเอยีด ตรวจสอบตาแหนง

วางและอัตราเงินเดอืนที่ใชรับยาย  

๓. เสนอขอมูลรายละเอยีด ตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่รับยายพจิารณาอนุมัติ  

๔. แจงผลการพจิารณาใหเขตพื้นทีก่ารศกึษาตนสงักดัทราบ  

๕. ผูอานวยการเขตพื้นที่การศกึษาหรอืผูมอีานาจสั่งบรรจุแลวแตกรณลีงนามแตงตัง้  (ยาย)  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

ผูบรหิาร ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามขีวัญและกาลังใจ

ในการปฏบิัติหนาที่ราชการ และสามารถปฏบิตัหินาทีไ่ดอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๔๖  

๒. กฎ ก.ค.ศ. ฉบับที ่..พ.ศ. ….วาดวยเงินเดอืนและเงินวทิยฐานะ  

๓. หลักเกณฑและวธิกีารวาดวยการยายครูและบุคลากรทางการศกึษา  

๓.๒.๓ การรับโอนขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. รวบรวมรายช่ือ ขอมูล และรายละเอยีดของผูประสงคขอโอน  

๒. ตรวจสอบคุณสมบัตขิองผูขอโอน และตรวจสอบตาแหนงวางและอัตราเงินเดอืนที่ใชรับ

โอน ๘๓  

 

๓. เสนอขอมูลรายละเอยีดให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พจิารณารับโอนตามหลักเกณฑ

และวธิกีารทีก่ฎหมายกาหนด  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษา มขีวัญและกาลังใจในการ

ปฏบิตัหินาทีร่าชการสามารถปฏบิตัหินาทีไ่ดอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  

๒. กฎ ก.ค.ศ.ฉบับที ่..พ.ศ. …. วาดวยเงินเดอืนและเงินวทิยฐานะ  

๓. หลกัเกณฑและวธิกีารวาดวยการยายขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา  

๓.๒.๔ การบรรจุกลบัเขารับราชการ  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  



๑. ตรวจสอบวเิคราะหกฎหมาย ระเบยีบและมตคิณะรัฐมนตรทีี่เกี่ยวของ  

๒. ผูประสงคขอกลับเขารับราชการยื่นความประสงคขอกลับเขารับราชการ  

๓. ตรวจสอบคุณสมบัตขิองผูประสงคขอกลับเขารับราชการ  

๔. เสนอขอมูลรายละเอยีดให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พจิารณาอนุมัติ  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษา มขีวัญและกาลังใจในการ

ปฏบิตัหินาทีร่าชการสามารถปฏบิตัหินาทีไ่ดอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  

๒. กฎ ก.ค.ศ.ฉบับที ่..พ.ศ. …. วาดวยเงินเดอืนและเงินวทิยฐานะ  

๓. หลักเกณฑและวธิกีารวาดวยการยายครูและบุคลากรทางการศกึษา  

๔. มตคิณะรัฐมนตรแีละระเบยีบที่เกี่ยวของ  

๓.๒.๕ การรักษาราชการแทน  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ใหสถานศกึษาเสนอรองผูอานวยการสถานศึกษาเพื่อแตงตัง้รองผูอานวยการสถานศกึษา

คนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน  

๒. กรณสีถานศกึษาไมมรีองผูอานวยการสถานศกึษา ใหสถานศึกษาเสนอครู 

๒. กรณสีถานศกึษาไมมรีองผูอานวยการสถานศกึษา ใหสถานศกึษาเสนอครูหรอืบุคลากร

ทางการศกึษาทีม่คีวามเหมาะสมเพือ่แตงต้ังเปนผูรักษาราชการแทน ๘๔  

 

๓. เสนอผูมอีานาจแตงต้ังครูหรอืบคุลากรทางการศกึษาใหรักษาราชการแทน  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

ผูไดรับการแตงตัง้ใหรักษาราชการแทนผูอานวยการสถานศกึษาปฏบิัตหินาที่อยางมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  

๒. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ.๒๕๔๖  

๓.๓ งานออกจากราชการ  

๓.๓.๑ การเกษยีณอายรุาชการ  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ประสานการดาเนนิการตรวจสอบรายช่ือผูจะเกษยีณอายรุาชการในแตละป  

๒. สงรายช่ือใหเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูประกาศในเดอืนมนีาคม

ของทุกป  

๓. แจงประกาศรายช่ือผูเกษยีณอายรุาชการใหหนวยงานทีเ่กีย่วของและเจาตวัทราบ   

๓.๓.๒ การลาออกจากราชการ  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  



๑. รับเรือ่งการลาออกจากราชการของครูและบคุลากรทางการศกึษา  

๒. เสนอผูมอีานาจสั่งบรรจุแตงตัง้พจิารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของขาราชการ

ครูและบคุลากรทางการศกึษาตามหลกัเกณฑและวธิกีารทีก่ฎหมายกาหนด  

๓.๓.๓ การใหออกจากราชการ  

ข้ันตอนและแนวปฏบิัติ  

๑. ตรวจสอบขอมูลของผูออกจากราชการ  

๒. เสนอผูมอีานาจพจิารณาออกคาสั่ง  

๓. แจงสถานศกึษาและผูออกใหลงนามรับทราบคาสัง่และแจงกลุมงานบรหิารการเงินและ

สนิทรัพย  

๔. สถานศกึษาสงคาสั่งที่รับทราบกลับคนืพรอมบัตรประจาตัวขาราชการ ๘๕  

 

๕. รายงาน ก.ค.ศ.ใหทราบ  

๓.๓.๔ การออกจากราชการกรณีถูกเพกิถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชพี  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. รับขอมูลการไมผานการประเมนิตาแหนงและวทิยฐานะของขาราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษา ตาม พ.ร.บ.ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  

๒. ตรวจสอบขอมูลและเสนอผูมอีานาจสัง่บรรจุใหมคีาสัง่ใหออกจากราชการ  

๓. แจงสถานศกึษาและผูถูกสั่งใหออกจากราชการ ลงนามรับทราบคาสัง่และแจงกลุมงาน

บรหิารการเงินและสนิทรัพยทราบ  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

ครูและบคุลากรทางการศกึษาทีข่อลาออกจากราชการไดออกจากราชการตามความ

ประสงค  

กฎหมาย ระเบยีบท่ีเกี่ยวของ  

๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ.๒๕๔๖  

๒. พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๖  

๓. พระราชบญัญตัสิภาครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ.๒๕๔๖  

๔. กลุมงานบาเหน็จความชอบและทะเบยีนประวัติ  

งานบาเหนจ็ความชอบ  

กลุมงานบาเหน็จความชอบและทะเบยีนประวัติ  

งานทะเบยีนประวัติ  

งานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ  

งานบรกิารบุคลากร ๘๖  

 

๔.๑ งานบาเหน็จความชอบ  

๔.๑.๑ การเลือ่นข้ันเงินเดอืน/คาจาง  

(๑) การเลือ่นข้ันเงินเดอืน/คาจางกรณีปกติ  



ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตัง้คณะกรรมการศกึษาหลักเกณฑและแนวปฏบิัตใิน

การพจิารณาความดคีวามชอบของขาราชการครู และบุคลากรทางการศกึษา ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด  

๒. คณะกรรมการเสนอหลกัเกณฑและแนวปฏบิตักิารพจิารณาความดี ความชอบของเขต

พื้นที่การศึกษา ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นทีก่ารศกึษาใหความเห็นชอบ  

๓. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจงหลกัเกณฑและแนวปฏบิตัใิหสถานศกึษา ขาราชการครู

และบุคลากรทางการศกึษาทราบและถอืปฏบิัติ  

๔. ดาเนนิการรวบรวมขอมูลผูบรหิารสถานศกึษา ผูบรหิารการศกึษา ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษาในสานักงานเขตพื้นที่การศกึษาที่สมควรไดรับการพจิารณาเลื่อนขัน้เงินเดอืน

เสนอขอความเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  

(๒) การเลือ่นข้ันเงินเดอืน/คาจางกรณีพเิศษ มี ๔ กรณ ีประกอบดวย  

๑) กรณกีลับจากศึกษาตอ  

๒) กรณบีรรจุใหม  

๓) กรณลีาออกไปสมัครผูดารงตาแหนงทางการเมอืงและกลบัเขามาปฏบิตัริาชการ  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. รับเรื่องจากสถานศกึษา/ตรวจสอบคุณสมบัตแิละเอกสาร หลกัฐาน (แบบขอเลื่อนขัน้

เงินเดอืนของผูที่ขาดคุณสมบัตพิรอมผลการปฏบิัตงิานในระดับดหีรอืดเีดน /คาสั่งใหไปและกลับจาก

ศกึษาตอ/คาสั่งบรรจุแตงตัง้ คาสั่งลาออกและกลับเขารับราชการแลวแตกรณี รวมทัง้คาสั่งเลื่อนขัน้

เงนิเดอืนคร้ังสดุทาย)  

๒. วเิคราะหและเสนอความเห็นผลการปฏบิตังิานตามหลกัเกณฑและวธิกีาร แลวเสนอ อ.

ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอนุมัติ  

๓. แจงสถานศกึษาทราบ ๘๗  

 

๔. บันทกึรายการเปลี่ยนแปลงในทะเบยีนควบคุมบัญชีถอืจายและทะเบยีนประวัติ  

๔) กรณกีารขอบาเหน็จความชอบเปนกรณพีเิศษ เมือ่ขาราชการถงึแกความตาย ทุพพลภาพ 

หรอืพกิาร เนือ่งจากการปฏบิตัหินาทีร่าชการ  

๔.๑) สถานศกึษารายงานมายงัสานกังานเขตพื้นที่การศกึษาตามแบบรายงาน เพื่อขอรับบา

เหน็จความชอบเปนกรณพีเิศษ ตามระเบยีบสานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบาเหน็จความชอบ

กรณพีเิศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ และตามหลกัเกณฑที่ ก.ค.ศ. กาหนด พรอมทัง้เอกสารหลักฐานดังนี้  

- สาเนาคาสั่งใหปฏบิัตหินาที่ราชการจนเปนเหตุใหถงึแกความตาย  

- บันทกึรายละเอยีดพฤตกิารณของผูเขาเกณฑที่จะไดรับ การพจิารณาบาเหนจ็ความชอบ 

โดยผูบังคับบัญชาเปนผูลงช่ือรับรองความถูกตอง  

- สาเนารายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวน บันทกึการตรวจสถานที่เกดิเหตุของ

เจาหนาทีต่ารวจ หรอืผลการสอบสวนของคณะกรรมการที่ผูมอีานาจแตงตัง้ขึ้นเพื่อทาการสอบสวน

เหตุการณที่เกดิขึ้นและแผนที่แสดงที่เกดิเหตุโดยสังเขป  



- ในกรณถีงึแกความตาย เนื่องจากไดรับการปวยเจ็บใหแนบ รายงานของแพทยทีท่าง

ราชการรับรอง ซึ่งไดตรวจอาการปวยของขาราชการผูนัน้วาปวยเจ็บถงึตายเพราะโรคอะไร และ

เกีย่วเนือ่งจากการปฏบิตัหินาทีร่าชการหรอืไม มเีอกสารหลักฐานดังนี้  

- สาเนามรณะบัตร  

- สาเนาทะเบยีนบานของผูตาย  

- สาเนาคาสั่งเลื่อนขัน้เงินเดอืนครัง้สุดทาย  

๔.๒) รวบรวมเอกสารและหลักฐานประกอบคาขอสงสานักงาน คณะกรรมการการศกึษาขั้น

พื้นฐานเพื่อดาเนนิการตอไป ดงันี้  

- รับผลการพจิารณา และจัดทาคาสั่ง  

- สงคาสัง่ใหหนวยงานทีเ่กีย่วของ  

- บันทกึรายการเปลี่ยนแปลงในทะเบยีนควบคุมบัญชีถอืจายและทะเบยีนประวัติ  

- รวมกบัสถานศกึษาจัดสวสัดกิารใหแกครอบครัวผูถงึแกกรรม อันเนื่องมาจากการปฏบิัติ

หนาทีร่าชการตามหลักเกณฑและวธิกีารทีก่ฎหมายกาหนด ๘๘  

 

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

๑. ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ การศกึษามขีวัญและกาลังใจในการ

ปฏบิตัหินาทีร่าชการมากยิง่ขึ้น  

๒. กลุมบรหิารงานบคุคลสามารถใหบรกิารความรวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกีย่วของ  

๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการครูและบคุลากรทาง การศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๖  

๒. หนังสอืสานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที ่นร ๐๒๐๔/ว ๖๔ ลงวนัที่ ๑๒ 

เมษายน ๒๕๔๔ เรื่อง การปรับปรุงประสทิธภิาพและประสทิธผิลของงานราชการ  

๓. หนังสอืสานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที ่นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๒ ลงวนัที่ ๓๐ 

มถิุนายน ๒๕๓๘ เรื่อง หลักเกณฑและวธิกีารเลื่อนขัน้เงินเดอืนขาราชการ  

๔. กฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขัน้เงินเดอืน พ.ศ. ๒๕๔๔  

๕. กฎ ก.ค.ศ. ฉบับที.่. พ.ศ….. วาดวยการเลื่อนขัน้เงินเดอืนของ ขาราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษา  

๖. หนังสอืสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๑๖ ลงวนัที่ ๗ สงิหาคม ๒๕๔๐ เรื่อง การใช

ระบบเปดในการพจิารณาเลื่อนขัน้เงินเดอืนขาราชการ  

๗. ระเบยีบกระทรวงการคลงัวาดวยการเลือ่นขั้นคาจาง ลกูจางประจาของสวนราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๔  

๘. หนังสอืกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๕๒๗/.๔/ว ๑๑๑๗๑ ลงวนัที ่๑๒ มถิุนายน ๒๕๔๔ เรื่อง 

การจัดทาบญัชีถอืจายเงินเดอืนและคาจางประจา  

๙. หนงัสอืกระทรวงการคลงั ดวนที่สุด ที่ กค ๐๕๓๐.๔/ว ๕๓ ลงวนัที่ ๑๔ พฤษภาคม 

๒๕๔๔ เรื่อง ระเบยีบกระทรวงการคลงัวาดวยการเบกิจายเงิน ตอบแทนพเิศษของขาราชการและ

ลูกจางประจาผูไดรับเงินเดอืนหรอืคาจางถงึขัน้สูงของอันดับหรอืตาแหนง  พ.ศ. ๒๕๔๔  



๑๐. หนังสอืสานักงาน ก.พ. ที่ สร ๐๗๐๘.๑/ว ๕ ลงวนัที่ ๒ สงิหาคม ๒๕๔๔ เรื่อง 

หลกัเกณฑและวธิกีารประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิานของขาราชการพลเรอืน

สามัญ  

๑๑. พระราชบัญญัตสิงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรอืการเจ็บปวยเพราะเหตุปฏบิัติ

ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘ ๘๙  

 

๑๒. ระเบยีบสานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการใหบาเหน็จ ความชอบกรณพีเิศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

และทีแ่กไขเพิม่เตมิ  

๔.๑.๒ การดาเนินการเกี่ยวกับบัญชถืีอจาย  

(๑) การจัดทาบญัชถืีอจายเงินเดอืนขาราชการ/ลกูจางประจา  

ข้ันตอนและแนวปฏบิัติ  

๑. การจัดทาบญัชีถอืจายประจาปช่ัวคราว บญัชีถอืจาย คอืเอกสารที่ใชประกอบการ

เบกิจาย จึงกาหนดใหจัดทาแยกตามหนวยเบกิ  

- วเิคราะหผลการเลือ่นขั้นประจาปและตรวจสอบความถกูตอง  

- ประมวลผลขอมูลและจัดทาบญัชีถอืจายตามรูปแบบทีก่รมบญัชีกลางกาหนด  

- เสนอเรื่องไปยังสานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานเพื่อขออนุมัตกิรมบัญชีกลาง  

- เมื่อไดรับแจงผลการอนุมัติ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงบัญชี ถอืจายใหหนวยเบกิดา

เนนิการเบกิจาย  

๒. การจัดทาบญัชีถอืจายประจาป  

- สานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานสารวจขอมูลการตัดอัตราขามหนวยเบกิ  

ตรวจสอบความถูกตองระหวางหนวยเบกิและสรุปจานวนอัตราของ ปงบประมาณเดมิจาแนกราย

อัตรา  

-จัดทาทะเบยีนควบคุมบัญชีถอืจายของปงบประมาณใหมซึ่งมลีักษณะเปนบัญชีถอืจายราย

ตัว แสดงรายละเอยีดของเงินถอืจายปงบประมาณเดมิ เงินถอืจายปงบประมาณใหม เงินปรับลด เงิน

เลื่อนขัน้ และเงินเพิม่พเิศษตาง ๆ  

- ประมวลผลขอมูลและจัดทาบญัชีถอืจาย บญัชีรายละเอยีดประกอบบญัชีถอืจายตาม

รูปแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด  

- ตรวจสอบความถูกตอง ความตอเนื่องของจานวนอัตราที่ถอืจาย ปงบประมาณเดมิและ

ปงบประมาณใหมเปนรายอตัรา/ความสอดคลองของขอมูล เงินถอืจาย ปทีแ่ลว เงินถอืจายปนี้ เงิน

ปรับลด และเงินเลื่อนขัน้ ๙๐  

 

- เสนอเรื่องไปยังสานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานเพื่อขออนุมัตกิรมบัญชีกลาง  

- เมื่อไดรับแจงผลการอนุมัติ สงบญัชีถอืจายใหหนวยเบกิดาเนนิการเบกิจาย  

๓. การจัดทาบญัชีถอืจายเพิม่เตมิ  



-สารวจและรวบรวมขอมูลขาราชการทีไ่ดปรับอตัราเงินเดอืนให สงูขึ้นกรณตีาง ๆ เชน ปรับ

อัตราเงินเดอืนใหไดรับตามวุฒทิี่สูงขึ้น ปรับอัตราเงินเดอืนตามที่ ไดรับโอน ปรับอัตราเงินเดอืน

เนื่องจากเลื่อนระดับ เลื่อนเงินเดอืนเพิ่มเตมิ ฯลฯ  

- ประมวลผลขอมูลและจัดทาบญัชีถอืจายตามรูปแบบทีก่รมบญัชีกลางกาหนด  

- เสนอเรื่องไปยังสานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานเพื่อขออนุมัตกิรมบัญชีกลาง  

- เมื่อไดรับแจงผลการอนุมัติ สงบญัชีถอืจายใหหนวยเบกิดาเนนิการเบกิจาย  

(๒) เงินวทิยฐานะและเงินประจาตาแหนง  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. รวบรวมขอมูลขาราชการครูทีม่สีทิธไิดรับเงินวทิยฐานะและ เงินประจาตาแหนงเสนอไป

ยังสานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน  

๒. สานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานจัดทาทะเบยีนตาแหนงสงไปยังสานักงาน  

ก.ค.ศ.เพื่อเสนอสานักงบประมาณ พจิารณาใหความเห็นชอบ ขอถอืจายไปยังกรมบัญชีกลาง  

๓. เมื่อไดรับแจงผลการอนุมัติ สงบญัชีถอืจายใหหนวยเบกิดาเนนิการเบกิจาย  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษา มคีวาม พงึพอใจในการ

บรกิาร  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

กฎหมายวาดวยเงินเดอืน เงินวทิยฐานะ และเงินประจาตาแหนง สาหรับขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษา  

๔.๑.๓ งานขอรับเงินรางวลัประจาป  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ ๙๑  

 

๑. แตงต้ังคณะกรรมการศกึษาหลกัเกณฑและแนวปฏบิตัใินการให เงินรางวลัประจาปของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๒. คณะกรรมการเสนอหลักเกณฑและแนวปฏบิัตกิารขอรับเงินรางวัลตอ ผูอานวยการเขต

พื้นที่การศึกษา  

๓. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาหลักเกณฑและแนวปฏบิัตเิสนอขอ ความเห็นชอบตอ อ.

ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา  

๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงหลักเกณฑและแนวปฏบิัตใิหสถานศกึษา ครูและ

บุคลากรทางการศกึษาทราบ  

๕. ผูบรหิารสถานศกึษาเสนอรายละเอยีดครูและบคุลากรทางการศกึษาที่ ไดรับเงินรางวลั

ประจาปให สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ  

๖. สานักงานเขตพื้นที่การศกึษาเสนอ อ.ก.ค.ศ. ใหความเห็นชอบ  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามขีวัญกาลังใจในการปฏบิัติหนาที่

ราชการ  



๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาพอใจที่จะไดรับเงินรางวัลประจาป  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ…….  

๒. ระเบยีบสานักนายกรัฐมนตรี วาดวยเงินรางวลัประจาป  

๔.๒ งานทะเบยีนประวัติ  

๔.๒.๑ การควบคุมการเกษยีณอายุราชการ  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. เจาหนาที่บันทกึวัน เดอืน ป เกดิ ลงใน  

๑.๑ บัตรเกษยีณอายุราชการ  

๑.๒ เครื่องคอมพวิเตอร  

๒. คานวณผูที่จะมอีายุครบ ๖๐ ปบรบิรูณ และตองพนจากราชการเมือ่ สิ้นปงบประมาณนั้น  

๒.๑ วธิคีานวณ  

๒.๑.๑ ผูทีเ่กดิระหวางวนัที่ ๒ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ใหใช ๖๑ บวก พ.ศ. เกดิ  

๒.๑.๒ ผูทีเ่กดิระหวางวนัที่ ๑ มกราคม – ๑ ตุลาคม ใหใช ๖๐ บวก พ.ศ. เกดิ ๙๒  

 

๓. แจงรายช่ือขาราชการดงักลาวไปสวนราชการทีเ่กีย่วของ  

๔. ตรวจสอบและยนืยันพรอมแจงรายช่ือผูที่จะเกษยีณอายุราชการให สวนราชการที่

เกีย่วของทราบ  

๕. ประกาศรายช่ือผูเกษยีณอายรุาชการ  

๖. สงประกาศใหหนวยงานทีเ่กีย่วของทราบแลวดาเนนิการ  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

ผูเกษยีณอายรุาชการ และหนวยงานราชการดาเนนิการถกูตองตามระเบยีบ  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. ระเบยีบสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๔๒ ลงวนัที ่๑๓ มนีาคม ๒๕๓๘  

๒. หนงัสอืกระทรวงการคลงั ที ่กค ๐๕๑๓/๒๒๖๓ ลงวนัที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๘  

๔.๒.๒ การแกไข วัน เดอืน ปเกดิ ของขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ

ลูกจาง  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ผูมคีวามประสงคขอแกไขวนั เดอืน ปเกดิ ยื่นคาขอตามแบบที่กาหนด โดยแนบเอกสาร

ตอผูบังคับบัญชาขัน้ตนประกอบดวย  

- ทะเบยีนราษฎร  

- หลักฐานทางการศกึษา  

- หลกัฐานทางราชการ  

- หลกัฐานทางราชการแสดงวนั เดอืน ป เกดิ  

- หลักฐานอื่น ๆ ของทางราชการทีร่ะบุ วัน เดอืน ปเกดิ โดยชัดเจน  

๒. เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง  



๓. นาเสนอผูบังคับบัญชาตามลาดับช้ันถงึผูมอีานาจ  

๔. ดาเนนิการแกไขในทะเบยีนประวัติ ถาไดรับอนุญาต  

๕. แจงหนวยงานทีเ่กีย่วของเพือ่ดาเนนิการแกไข  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

ทะเบยีนประวัตถิูกตองตามความเปนจรงิ ๙๓  

 

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. ระเบยีบสานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการแกไข วัน เดอืน ปเกดิ ในทะเบยีนประวัติ

ขาราชการ  

๒. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๔๘๖/๒๕๐๓ ลงวนัที่ ๑๘ มนีาคม ๒๕๐๓  

๔.๒.๓ การจัดทา และเก็บรักษาทะเบยีนประวัตขิาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา และลูกจาง  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. เจาของประวัตกิรอกรายละเอยีดขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับประวัตขิองตนเองพรอมลง

ลายมอืช่ือ  

๒. เจาหนาที่ตรวจรายละเอยีดความถูกตอง  

๓. เก็บรักษาทะเบยีนประวัติไวเปนความลับในที่ปลอดภัย  

๔. เปลี่ยนแปลง บันทกึขอมูล ลงใน ก.พ. ๗ / สมุดประวัติ / แฟมประวตัิ  

๕. ซอมแซมสวนทีช่ารุดเสยีหาย / ทาขึ้นใหมตามสภาพ  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

หนวยงานมขีอมูลสวนบุคคลที่สามารถนาไปใชในการบรหิารบุคคลไดอยาง มปีระสทิธภิาพ  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

ระเบยีบ ก.ค.ศ. วาดวยการจัดทา เก็บรักษาทะเบยีนประวัติขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  

๔.๒.๔ การจัดทาขอมลูทะเบยีนประวตัขิาราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาและ

ลูกจาง  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. เจาหนาทีด่าเนนิการ  

๑.๑ ใหขาราชการครู บุคลากรทางการศกึษา และลกูจางกรอก รายละเอยีดขอมูลตาง ๆ  

๑.๒ เจาหนาที่นาขอมูลที่ได  

๑.๒.๑ เก็บไวในแฟมปกติ  

๑.๒.๒ เก็บไวในเครื่องคอมพวิเตอร  

๒. เจาหนาที่ดาเนนิการเปลี่ยนแปลงประวัติ บันทกึรายการเกี่ยวกับประวัติที่เกดิขึ้น  

๓. เก็บขอมูลไวเปนความลับในที่ปลอดภัย ๙๔  

 

๔. นาขอมูลไปใชในการบรหิารงานบุคคล  



ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

สามารถนาขอมูลทีไ่ดมาบรหิารงานใหมปีระสทิธภิาพ  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

ระเบยีบ ก.ค.ศ. วาดวยการจัดทา เก็บรักษาทะเบยีนประวัติขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา………  

๔.๒.๕ การขออนุญาตการลา และเบกิจายเงินเดอืนระหวางลาในสวนท่ีเกนิ ๖๐ วนัทา

การ  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ผูมสีทิธขิออนุญาต เสนอใบลาพรอมหลักฐานตาง ๆ ที่ใชประกอบ การพจิารณาอนญุาต 

โดยนาใบลาทุกฉบับ (ฉบับจรงิ) พรอมเอกสารประกอบ เชน ใบรับรองแพทย นาเสนอผูบังคับบัญชา

ขัน้ตน  

๒. ผูบังคับบัญชาเสนอผูมอีานาจเหนอืขึ้นไป  

๓. เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารที่เกี่ยวของ  

๓.๑ ใบลา  

๓.๒ ตรวจนับวันลา (ภายในปงบประมาณ)  

๓.๓ ใบรับรองแพทย  

๔. ผูบังคับบัญชาช้ันสูงสุด นาเสนอผูมอีานาจอนุมัตกิารลาและเบกิจาย ในสวนทีเ่กนิ ๖๐ 

วนัทาการ  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

ผูมสีทิธไิดรับอนุญาตการลา และไดรับเงินเดอืนในระหวางลา มคีวามพอใจ ในการ

ปฏบิตังิาน และไดรับความคุมครอง  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. ระเบยีบการลาของขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๕  

๒. พระราชกฤษฎกีาวาดวยการจายเงินเดอืน เงินบาเหน็จบานาญและเงินอื่น ในลักษณะ

เดยีวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕  

๔.๒.๖ การดาเนินการเกี่ยวกับแฟมประวัตขิองครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี

ลาออกจากราชการและถึงแกกรรม  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. เจาหนาที่จัดทาเอกสารขอมูลเกี่ยวกับการรองรับขอมูลประวัตขิอง ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษา ๙๕  

 

๒. เจาหนาที่เสนอผูบังคับบัญชาลงนามรับรองในเอกสารขอมูลเกี่ยวกับ การรับรองขอมูล

ประวตัิ ทะเบยีนประวัติของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๓. เจาหนาที่มอบเอกสารขอมูลเกี่ยวกับการรับรองขอมูลประวัตทิะเบยีนประวัตแิละแฟม

ประวัตขิองขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผูบังคับบัญชาลงนามรับรองขอมูลแลว  ใหสวน

ราชการที่เกี่ยวของดาเนนิการเรื่องเงินบาเหน็จบานาญและเงินอื่น ๆ ตอไป  



ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

ผูที่ลาออกจากราชการและทายาทของผูถงึแกกรรมพอใจในเรื่องการดาเนนิการเกี่ยวกับเรื่อง

การขอรับเงินบาเหน็จบานาญและเงินอื่น ๆ  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  

๒. พระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

๔.๒.๗ การบันทึกวันลาประจาปในแฟมประวัตขิาราชการ  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. สถานศกึษาและหนวยงานในสงักดัจัดทาบญัชีรายงานการลาประเภทตางๆ ของ

ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา โดยนับตามปปฏทินิ (๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม) เสนอ

เขตพื้นที่การศึกษา  

๒. สถานศกึษาและหนวยงานในสงักดัจัดสงบญัชีรายงานการลาของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษาตามลาดับขัน้  

๓. เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองและรายงานผูบังคับบัญชา  

๔. เจาหนาทีบ่นัทกึขอมูลการลาของขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษามาลงปกแฟม

ประวตัขิาราชการของแตละคน  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

หนวยงานมขีอมูลสวนบุคคลที่สามารถนาไปใชในการบรหิารบุคคลไดอยาง มปีระสทิธภิาพ  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  

๒. ระเบยีบสานกันายกรัฐมนตรวีาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕  

๔.๒.๘ การใหบรกิารสาเนาทะเบยีนประวัตแิละ ก.พ.๗ ๙๖  

 

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. เจาของประวัตยิื่นความจานงในการขอสาเนาทะเบยีนประวัตแิละ ก.พ.๗ ดวยตนเอง หรอื

เจาของประวัตมิอบฉันทะใหบุคคลอื่นยื่นเสนอการขอจัดทาสาเนา ทะเบยีนประวัตแิละ ก.พ. ๗ โดย

เจาของประวัตทิาหนังสอืมอบฉันทะพรอมแนบบัตรประจาตัวเจาหนาที่ของรัฐของเจาของประวัตแิละ

ผูรับมอบฉันทะดวย  

๒. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตรวจดูความถูกตอง  

๓. เจาหนาทีผู่รับผิดชอบทาการจัดทาสาเนาทะเบยีนประวตัแิละ ก.พ. ๗ พรอมรับรองขอมูล

ถูกตอง และสงมอบใหแกผูยื่นความจานงหรอืผูไดรับมอบฉันทะ  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

เจาของประวัตทิี่ยื่นความจานงมคีวามพอใจในการไดรับการบรกิารสาเนาทะเบยีนประวัติ

และ ก.พ.๗ เพือ่นาไปใชไดตามประสงค  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  



๒. พระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

๔.๒.๙ การจัดสงทะเบยีนประวัติ และ ก.พ.๗ ของขาราชการครู บุคลากร ทาง

การศึกษาท่ียายไปสงักดัเขตพืน้ท่ีการศึกษาอืน่หรอืสวนราชการอืน่   

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. เจาหนาที่เสนอผูบังคับบัญชารับรองขอมูลในทะเบยีนประวัตแิละ ก.พ.๗ และแฟมประวตัิ

ของขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาทีย่ายไปสงักดัเขตพื้นทีก่ารศกึษาอืน่หรอืสวนราชการ

อื่น  

๒. เจาหนาที่จัดทาหนังสอืนาสงแฟมประวัติ ทะเบยีนประวัติ และ ก.พ.๗ ถงึเขตพื้นที่

การศกึษาหรอืสวนราชการทีเ่กีย่วของ  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

ผูทีย่ายไปสังกัดเขตพื้นที่การศกึษาอื่นหรอืสวนราชการอื่นมคีวามพงึพอใจ ในการไดรับ

เอกสารและหนวยงานตนสังกัดใหมมขีอมูลที่จะใชในการบรหิารงานบุคคล   

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ๙๗  

 

๒. หลกัเกณฑและวธิกีารวาดวยการยายขาราชการครูและบคุลากรทาง การศกึษา  

๔.๒.๑๐ การเปลี่ยนแปลงขอมูลในทะเบยีนประวัติ  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ผูที่ตองการเปลี่ยนแปลงทะเบยีนประวัตเิสนอคารองตามลาดับขัน้  

๒. ผูบังคับบัญชาเสนอผูมอีานาจเหนอืขึ้นไป  

๓. เจาหนาที่ตรวจเอกสารที่เกี่ยวของ  

- ทะเบยีนสมรส (คร.๓)  

- ทะเบยีนหยา (คร.๗)  

- เอกสารการขอเปลี่ยนช่ือ (ทร.๓)  

- เอกสารการขอเปลี่ยนช่ือสกุล (ท.๔)  

- ทะเบยีนบาน (ทร.๑๔)  

- ใบรับรองคุณวุฒิ หรอืปรญิญาบตัร  

๔. เปลี่ยนแปลง บันทกึขอมูลลงใน ก.พ.๗ / สมุดประวัติ / แฟมประวตัิ  

๕. แจงหนวยงานทีม่สีวนเกีย่วของ  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

หนวยงานมขีอมูลสวนบุคคลที่เปนปจจุบันที่สามารถนาไปใชในการบรหิารบุคคลไดอยางมี

ประสทิธภิาพ  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

ระเบยีบ ก.ค.ศ. วาดวยการเปลี่ยนแปลงขอมูลในทะเบยีนประวตัขิาราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษา  

๔.๒.๑๑ การรายงานบุคลากรทางการศึกษาถึงแกกรรม  



ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. สวนราชการรายงานการถงึแกกรรมของบคุลากรทางการศกึษาตามลาดบัขั้น   

๒. เจาหนาที่รายงานผูบังคับบัญชาตามลาดับขัน้  

๓. ตอบรับทราบหนวยงานที่รายงานการถงึแกกรรม  

๔. ออกหนังสอืแสดงความเสยีใจตอครอบครัวผูถงึแกกรรม  

๕. รายงานหนวยงานที่เกี่ยวของ  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั ๙๘  

 

การบรหิารงานบุคคลมขีอมูลอัตรากาลังที่เปนปจจุบัน ครอบครัวผูถงึแกกรรมมขีวญัและกา

ลงัใจ  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

ระเบยีบ ก.ค.ศ. วาดวยการออกจากราชการของขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา   

๔.๓ งานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ตรวจสอบผูมคีุณสมบัตคิรบถวน สมควรไดรับการเสนอขอพระราชทาน

เครือ่งราชอสิรยิาภรณ  

๒. ดาเนนิการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ และเหรยีญจักรพรรดิ

มาลาแกขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาในสงักดัตามหลกัเกณฑและวธิกีารทีก่ฎหมายกา

หนด  

๓. จัดทาทะเบยีนผูไดรับเครือ่งราชอสิรยิาภรณและเหรยีญจักรพรรดมิาลา 

เครือ่งราชอสิรยิาภรณดเิรกคณุาภรณ และผูคนืเครือ่งราชอสิรยิาภรณ  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

ขาราชการมคีวามพงึพอใจและเปนการสรางขวญักาลงัใจในการปฏบิตังิาน   

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. พระราชกฤษฏกีาวาดวยการขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณอนัเปนทีส่รรเสรญิยิง่

ดเิรกคุณาภรณ พ.ศ. ๒๕๓๘  

๒. พระราชบญัญตัเิหรยีญจักรพรรดมิาลา พ.ศ. ๒๔๘๔  

๓. พระราชบญัญตัเิหรยีญจักรพรรดมิาลา (ฉบับที ่๒ ) พ.ศ. ๒๔๘๕  

๔. พระราชบญัญตัเิหรยีญจักรพรรดมิาลา (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๐๗  

๕. ระเบยีบสานกันายกรัฐมนตรวีาดวยการขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ  อันเปนที่

เชิดชูยิง่ชางเผือก และเครือ่งราชอสิรยิาภรณอนัมเีกยีรตยิศยิง่มงกฎไทย พ.ศ ๒๕๓๖  

๔.๔ งานบรกิารบคุคล  

๔.๔.๑ การขอยกเวนการเกณฑทหาร  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ผูมสีทิธไิดรับการยกเวน กรอกรายละเอยีดตามแบบที่กาหนดกอนเดอืนเมษายนของป 

๙๙  



 

๒. แนบเอกสาร  

-สาเนาบตัรประจาตวัขาราชการ  

-ตารางการสอน/สัปดาห  

-จานวนนักเรยีนที่รับผิดชอบ  

-สาเนา สด. ๓๕ , สด. ๙  

๓. เจาหนาที่นาเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อลงนามนาเสนอผูมอีานาจ   

๔. ผูมอีานาจออกใบสาคัญยกเวน แลวแจง  

๔.๑ ทองที่ที่เปนภูมลิาเนาทหารของผูนัน้  

๔.๒ แจงสวนราชการทีเ่กีย่วของ  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร ไมเกดิผลเสยีหาย

ตอการเรยีนการสอนของเด็ก  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

พระราชบญัญตัรัิบราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และทีแ่กไขเพิม่เตมิ  

๔.๔.๒ การขอมบีตัรประจาตวัเจาหนาท่ีของรัฐ  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ผูขอมบีัตรกรอกรายละเอยีดขอมูลสวนบุคคลตาง ๆ โดยมเีอกสาร หลักฐานดังนี้  

-ตดิรูปถายในแบบขอมบีัตร ๓ รูป  

-สาเนาทะเบยีนบาน ๑ ฉบับ  

-ใบรับรองหมูโลหติ ๑ ฉบับ  

-เสนอผานผูบังคับบัญชาตามลาดับ  

๒. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารความถูกตอง  

๓. เจาหนาที่นาเสนอผูมอีานาจลงนามในบัตรประจาตัว โดยผานผูบงัคบับญัชาตามลาดบั 

โดยคุมทะเบยีนประวัติไว  

๔. สงคนืบัตรประจาตัวถงึสถานศกึษา  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

ผูขอมบีัตรไดรับบัตรประจาตัวเจาหนาที่ของรัฐไวเปนบัตรประจาตัว  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

พระราชบัญญัตบิัตรประจาตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ ๑๐๐  

 

๔.๔.๓ งานขอหนังสอืรับรอง  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ผูขอหนังสอืรับรองแจงเหตุผลและความจาเปนในการขอหนังสอื  

๒. เสนอตอผูบังคับบัญชาขัน้ตน  

๓. เจาหนาทีต่รวจรายงานเหตผุล ความจาเปน  



๔. นาเสนอผูมอีานาจอนุมัตลิงนามหนังสอืรับรอง  

๕. สงหนังสอืรับรอง  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

ผูขอหนังสอืรับรองไดรับความพอใจและใชสทิธใินการเปนขาราชการ  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

ระเบยีบสานกันายกรัฐมนตรวีาดวยงานสารบรรณ พ.ศ .๒๕๒๖  

๔.๔.๔ งานขออนุญาตใหขาราชการไปตางประเทศ  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ผูมคีวามประสงคจะเดนิทางไปตางประเทศ กรอกรายละเอยีดตามแบบที่กาหนด  

๒. ในกรณทีีเ่ดนิทางอยูในระหวางเปดภาคเรยีน ตองแนบใบลาที่ไดรับการอนุญาต  

๓. เจาหนาทีต่รวจสอบ  

-แบบขออนุญาต  

-บญัชีประมาณการคาใชจาย  

-ใบลากจิ หรอืลาพกัผอน หนงัสอืเชิญจากองคการ หนวยงาน  

๔. นาเสนอผูบังคับบัญชาผูมอีานาจลงนามนาเสนอผูมอีานาจ   

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

ผูขออนุญาตเดนิทางไดรับความพอใจ เดนิทางอยางมคีวามสขุ  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. ระเบยีบการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕  

๒. แนวปฏบิัติการเดนิทางไปตางประเทศ  

๔.๔.๕ งานขออนุญาตลาอุปสมบท  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ ๑๐๑  

 

๑. ผูมคีวามประสงคจะอปุสมบทกรอกรายละเอยีดตามแผนทีก่าหนด ผาน ผูบังคับบัญชา

ตามลาดบั  

๒. เจาหนาที่ตรวจคุณสมบัติ  

๓. นาเสนอผูมอีานาจ  

๓.๑ อนุญาตการลาอุปสมบท  

๓.๒ เสนอพระอุปชฌาย เพื่อขออนุญาตใหไปอุปสมบท  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

ผูขออนุญาตมศีรัทธาในพระพุทธศาสนา และไดรับความพงึพอใจ  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. ระเบยีบการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕  

๒. พระราชกฤษฎกีารวาดวยการอนญุาตใหขาราชการลาอปุสมบท  

๔.๔.๖ การลาไปประกอบพธิฮัีจย  

๔.๔.๗ งานขอพระราชทานเพลงิศพ  



ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. เจาภาพแจงวตัถปุระสงคของการขอพระราชทานเพลงิศพ   

๒. เจาหนาทีต่รวจสอบ  

-หลกัเกณฑ คุณสมบัติ  

-วัน เดอืน ป ทีจ่ะขอพระราชทานเพลงิศพ  

-สถานที่  

-นาเสนอผูมอีานาจลงนาม เสนอเลขาธกิารพระราชวงั  

-ตดิตอประสานงาน (เลขาธกิารพระราชวงั เจาภาพ)  

๓. ดาเนนิการตามขัน้ตอนของสานักพระราชวัง  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

เจาภาพพอใจที่ไดรับการอานวยความสะดวกและไดรับบรกิารที่รวดเร็ว  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

แนวทางการขอพระราชทานเพลงิศพของสานักพระราชวงั  ๑๐๒  

 

๕. กลุมงานพัฒนาบุคลากร  

งานฝกอบรมและลาศกึษาตอ  

งานสงเสรมิและยกยองเชิดชูเกยีรติ  

กลุมงานพัฒนาบุคลากร  

งานพฒันามาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณ  

งานประเมนิคณุภาพการบรหิารงานบคุคล  

๕.๑ งานฝกอบรมและลาศึกษาตอ  

๕.๑.๑ การฝกอบรม  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. สารวจ ศกึษา วเิคราะห วจัิย สภาพความตองการจาเปนในการฝกอบรมพฒันา ( 

Training needs )  

๒. จัดทาแผนงาน/โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากร  

๓. จัดทาและพัฒนาหลักสูตร คูมอื นวตักรรมและจัดหาเทคโนโลยี  

๔. ประสานและสงเสรมิการดาเนนิการฝกอบรมและพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา

ทุกตาแหนง ทั้งกรณเีตรยีมเขาสูตาแหนง ( Pre - service Training ) และพฒันาประสทิธภิาพการ

ปฏบิตังิาน ( Inservice Training) รวมทั้งการอบรมลกูจางประจาและลกูจางช่ัวคราว กรณเีขาสูตา

แหนงใหมและกรณปีระจาการ  

๕. การประเมนิผลการฝกอบรม  

๖. ดาเนนิการวจัิยเพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนการฝกอบรมเพื่อ การพฒันาวชิาชีพ ๑๐๓  

 

๗. สงเสรมิสนับสนุนการพัฒนา เสรมิสรางขวญักาลงัใจ ปกปองคุมครองระบบคุณธรรม

และยกยองเชิดชูเกยีรตขิาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาในหนวยงานทางการศกึษา   



๘. สงเสรมิสนบัสนนุใหสถานศกึษามกีารอบรมหรอืประสานการฝกอบรมและพฒันาเพือ่

สรางความเขมแขง็ในวชิาชีพ  

๙. สรางเครอืขายประสานการฝกอบรมกับสถาบันการศึกษาและสถานศึกษา  

๑๐. ประสานกับหนวยงานทางการศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษาเพื่อใหมี การเทยีบโอน

ประสบการณ ในการฝกอบรมกับการพัฒนาวทิยฐานะของบุคลากรในสถาบัน อดุมศกึษา  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

๑. ครู ผูบรหิารและบุคลากรทางการศกึษาถอืวาเปนทรัพยากรมนุษยที่สาคัญยิ่งในการที่จะ

ดาเนนิงานใหประสบผลสาเร็จ ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและทั่วถงึ  

๒. ครู ผูบรหิาร และบุคลากรทางการศกึษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศกึษาสามารถ

ปฏบิตัหินาทีร่าชการไดอยางมปีระสทิธภิาพ  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. ระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ สวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔  

๒. พระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไขเพิม่เตมิ(ฉบับที ่๒) พ.ศ. 

๒๕๔๕  

๓. พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  

๔. กฎ ก.ค. ศ. ฉบับที ่(พ.ศ. ....) วาดวยการประเมนิตาแหนง และวทิยฐานะ ขาราชการครู  

๕.๑.๒ การลาศึกษาตอ  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ศกึษาความจาเปนและดาเนนิการสงเสรมิและสนบัสนนุใหขาราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษา ทีม่วีฒุแิละไมมวีฒุิ ไดมโีอกาสศกึษาตอ ตามความตองการของตนและหนวยงาน

ทางการศึกษา โดยใหสอดคลองกับนโยบายและหลักเกณฑของสานักงานคณะกรรมการการศกึษา

ขัน้พื้นฐานหรอืกระทรวงศึกษาธกิารและตามขอตกลงในการสงไปศกึษาตอกับสถาบันอุดมศึกษา 

๑๐๔  

 

๒. ดาเนนิการวางแผนและสงเสรมิใหขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา  ลาศกึษาตอ

ทุกประเภท  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

๑. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษาไดรับ การศกึษาและ

พัฒนาอยางทั่วถงึและตอเนื่อง  

๒. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษาสามารถปฏบิัติหนาที่

ราชการไดอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

๓. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษามขีวัญและกาลังใจในการ

ปฏบิตัหินาทีร่าชการสงูขึ้น  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวาดวยการใหขาราชการไปศกึษาและฝกอบรม 

ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๘  



๒. ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวาดวยการใหขาราชการไปศกึษาและฝกอบรม ณ 

ตางประเทศ พ.ศ. ……  

๕.๒ งานสงเสรมิและยกยองเชดิชูเกยีรติ  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ประสานการดาเนนิการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุน สงเสรมิการพัฒนาของ ขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏบิัติงานใหมคีุณภาพและประสทิธภิาพเปน มอือาชีพ เพื่อนา

ไปสูการพฒันาวชิาชีพและคณุภาพการศกึษา  

๒. เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่เพื่อพิจารณากาหนดหลกัเกณฑและวธิกีาร  

ยกยองเชิดชูเกยีรตขิาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาทีม่คีวามคดิรเิริม่สรางสรรค  มี

ผลงานดเีดนเปนที่ประจักษ  

๓. ประกาศแจงสถานศกึษาดาเนนิการพจิารณาคดัเลอืกขาราชการครูและบคุลากรทางการ

ศกึษา  

๔. เขตพื้นที่การศึกษาตัง้คณะกรรมการพจิารณาและนาเสนอ อ.ก.ค.ศ. ใหความเห็นชอบ 

๑๐๕  

 

๕. ประกาศยกยองเชิดชูเกยีรตแิละมอบเกยีรตบิตัร โลรางวลั พรอมเผยแพร ยกยองอยาง

กวางขวาง  

๖. ใหนาผลงานไปประกอบการพจิารณาความดคีวามชอบเปนกรณพีเิศษ  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษามขีวัญและกาลังใจในการปฏบิัติหนาที่สูงขึ้นทาให

เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลแกทางราชการ  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. กฎกระทรวง ฉบับที…่…(พ.ศ. …..) วาดวยกองทนุสงเสรมิครู คณาจารย และบุคลากร

ทางการศึกษา  

๒. ระเบยีบ ก.ค.ศ. วาดวยการใหขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาไดรับเงิน

วทิยพัฒน  

๓. ระเบยีบครุสุภาวาดวยการสรรหาและคดัเลอืกขาราชการครูและบคุลากรทาง การศกึษา

ผูมผีลการปฏบิตังิานดเีดน  

๔. ระเบยีบครุสุภาวาดวยการสรรหาและคดัเลอืกขาราชการครูและบคุลากรทาง การศกึษา

เพื่อรับรางวัลคุรุสดุดี  

๕.๓ งานพัฒนามาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณ   

๕.๓.๑ การขอรับใบอนุญาตและการขอตอใบอนุญาตวชิาชพี  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. สงเสรมิสนบัสนนุใหครูและบคุลากรทางการศกึษาไดรับการพฒันาและ มใีบอนุญาต

ประกอบวชิาชีพ  



๒. เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพจิารณาตรวจสอบและนาเสนอตามที่ ผูมอีานาจหรอื

องคกรวชิาชีพมอบหมาย  

๓. จัดทาทะเบยีนควบคุม กากับ ดแูล ผูรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ ใหเปนไปตาม

มาตรฐานวชิาชีพ  

๔. ประสานองคกรวชิาชีพครูและบคุลากรทางการศึกษา และสถาบนั การศกึษาที่ทาหนาที่

ผลติและพฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา และพัฒนาบุคลากรอยาง ตอเนื่องเปนมอือาชีพ  

๕. สงเสรมิการดาเนนิการพฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษาใหประพฤตติามระเบยีบ 

วนิัย มาตรฐานและจรรยาบรรณของวชิาชีพ  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงัผลสาเร็จท่ีคาดหวงั ๑๐๖  

 

๑. ครูและบคุลากรทางการศกึษามีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพและสามารถตอใบอนุญาต

ประกอบวชิาชีพได  

๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนามคีวามม่ันคงในการประกอบวชิาชีพ  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. พระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และทีแ่กไขเพิม่เตมิ(ฉบับที ่๒) พ.ศ. 

๒๕๔๕  

๒. พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ.๒๕๔๖  

๓. พระราชบญัญตัสิภาครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ.๒๕๔๖  

๕.๓.๒ การสงเสรมิความมั่นคง ผดงุความเปนธรรมในการประกอบวชิาชพี  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. วเิคราะหงานความม่ันคงและความเปนธรรมในการประกอบวชิาชีพ  

๒. กาหนดหลกัเกณฑการสงเสรมิความม่ันคงและผดงุความเปนธรรมในการประกอบวชิาชีพ   

๓. วางแผนดาเนนิการสงเสรมิความม่ันคงและผดงุความเปนธรรมในการประกอบวชิาชีพ   

๔. ประเมนิผลและรายงาน  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

๑. ครูและบคุลากรทางการศกึษามคีวามม่ันคงและไดรับความเปนธรรม ในการประกอบ

วชิาชีพ  

๒. มกีารปฏบิตังิานใหเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. พระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไขเพิม่เตมิ(ฉบับที ่๒) พ.ศ. 

๒๕๔๕  

๒. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ.๒๕๔๖  

๓. พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  

๕.๔ งานประเมนิคุณภาพการบรหิารงานบคุคล  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ ๑๐๗  

 



๑. ศกึษา วเิคราะห วจัิยและกาหนดมาตรฐานการปฏบิัตงิานดานบรหิารงานบุคคลเกี่ยวกับ

การจัดทาและพฒันาฐานขอมูลขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาในหนวยงานการศกึษาใน

เขตพื้นที่การศึกษา  

๒. กาหนดหลักเกณฑและวธิปีระเมนิผลการปฏบิัตงิานดานพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคล   

๓. พัฒนามาตรฐานคุณภาพโดยใหผูบรหิารสถานศกึษาไดใหขาราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษา กาหนดภาระงานขั้นตาและเกณฑการประเมนิผลงานสาหรับขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษาของเขตพื้นที่การศกึษา  

๔. สงเสรมิและจัดทาเครือ่งมอืประเมนิคณุภาพการบรหิารงานบคุคล  

๕. ดาเนนิการประเมนิผลการปฏบิตังิาน  

๖. นาผลการปฏบิตังิานของขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาในสานักงาน  เขตพื้นที่

การศกึษาและสถานศกึษา ไปใชประโยชนในการบรหิารงานบุคคลอยางมปีระสทิธภิาพ  

๗. จัดทารายงานการบรหิารงานบคุคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอ ตอไป

ยัง ก.ค.ศ.  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามมีาตรฐานการปฏบิัตงิาน ดชันช้ีีวดัผลการปฏบิตังิานและ

เครื่องมอืการประเมนิผลการปฏบิัตงิานดานพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคล  ทาใหสามารถดาเนนิการ

ประเมนิผลการปฏบิตังิานของขาราชการครูและบคุลากรไดอยางโปรงใส เปนธรรมตรวจสอบได  

๒. มกีารจัดทาขอมูลมาตรฐานคุณภาพงานและประเมนิคุณภาพการบรหิารงานบุคคลและ

จัดทารายงานการบรหิารงานบคุคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอ ก.ค.ศ.  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. พ.ร.บ.ระเบยีบขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  

๒. หนังสอืสานักงาน ก.พ.ที่ สร ๐๗๐๘.๑/ว ๕ ลงวนัที่ ๒ สงิหาคม ๒๕๔๔ เรื่อง 

หลกัเกณฑและวธิกีารประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิานของขาราชการพลเรอืน

สามัญ  

๓. หนังสอืสานักงานเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๔/ว ๖๔ ลงวนัที่ ๑๒ 

เมษายน ๒๕๔๔ เรื่อง การปรับปรุงประสทิธภิาพและประเมนิผลของงานราชการ ๑๐๘  

 

๔. กฎ ก.ค.ศ. ฉบับที ่……. (พ.ศ……) วาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารประเมนิผล การปฏบิตังิาน

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษา  

๖. กลุมงานวนัิยและนิตกิาร  

งานดานกฎหมายและการดาเนนิคดขีองรัฐ  

งานวนิัย  

งานอุทธรณและรองทุกข  

กลุมงานวนิัยและ  

นติกิาร  

๖.๑ งานวนัิย  



๖.๑.๑ การสงเสรมิวนัิยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ศกึษา วเิคราะห วจัิย สาเหตกุารกระทาผิดวนิยั การเสรมิสรางวนิยั จรยิธรรม ให

ขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษามวีนิยัและจรยิธรรม  

๒. ใหคาปรกึษา แนะนาเรือ่งเสรมิสราง และพฒันาวนิยัขาราชการครูและบคุลากรทางการ

ศกึษา  

๓. สงเสรมิใหสถานศกึษามกีารเสรมิสรางและพฒันาวนิยัขาราชการครูและบคุลากรทางการ

ศกึษา  

๔. จัดทาและสนับสนุนการจัดทาเอกสาร คูมอื สือ่ เกี่ยวกับการรักษาวนัิยและการปองกัน

การกระทาผิดวนิยัของขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา  

๕. ตดิตามประเมนิผลการพัฒนาวนัิย จรยิธรรมของขาราชการครูและบคุลากรทางการ

ศกึษา  

๖.๑.๒ การดาเนินการทางวนัิยและการลงโทษ  

(๑) การดาเนินการทางวนัิยแกผูกระทาผดิวนัิยไมรายแรง  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. รับเรือ่งรองเรยีน เสนอแตงตัง้คณะกรรมการสบืสวนขอเท็จจรงิ 

๒. รวมเปนคณะกรรมการสบืสวน/สอบสวนวนิัย ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาใน

สังกัด  

๓. ตรวจสอบสานวนการสบืสวน สอบสวนพยานหลักฐานและเสนอ ความเห็นเพือ่ใหมกีาร

พจิารณาสัง่ลงโทษทางวนิยั หรอืใหความเห็นในระดับโทษทางวนิัยที่ ผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษวนิัยไม

รายแรง  

๔. ประสานกับหนวยงานหรอืเขตพื้นที่การศกึษาอื่นที่เกี่ยวของกับ การดาเนนิการทางวนัิยใน

กรณขีาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษากระทาผิดรวมกนั  

๕. ใหคาปรกึษาแนะนา อบรม และพฒันาผูบรหิาร ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

เกี่ยวกับกระบวนการดาเนนิการทางวนัิย  

๖. จัดทาสรุปรวบรวมเอกสารหลกัฐานการดาเนนิการทางวนิยั ไมรายแรง ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษา เสนอตอองคคณะบุคคลผูมอีานาจพจิารณาหรอืหนวยงานบังคับบัญชา  

๗. ดาเนนิการออกคาสั่งลงโทษตามอานาจหนาที่ที่กฎหมายกาหนด  

(๒) การดาเนินการทางวนัิยแกผูกระทาผดิวนัิยอยางรายแรง  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. รับเรื่องรองเรยีนและสบืสวนขอเท็จจรงิเบื้องตน ตามกรณขีาราชการครูและบคุลากร

ทางการศกึษาถกูกลาวหาวากระทาผิดวนิยั  

๒. ดาเนนิการแตงตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวนิัยเมื่อสอบสวน ขอเทจ็จรงิเบื้องตนแลว 

ปรากฏกรณมีมูีลการกระทาผิดวนิยัอยางรายแรง  

๓. รวมเปนคณะกรรมการสอบสวนและพจิารณา  



๔. ตรวจสอบสานวนการสอบสวนพจิารณาพยานหลักฐานและเสนอ ความเห็นเพื่อใหมกีาร

พจิารณาสัง่ลงโทษทางวนิยั หรอืใหความเห็นในระดับโทษทางวนิัยที่ ผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษวนิัย

อยางรายแรง  

๕. ประสานงานกับหนวยงานหรอืเขตพื้นที่การศึกษาอื่นที่เกี่ยวของกับการดาเนนิการทาง

วนิัย กรณขีาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษากระทาผิดรวมกัน  

๖. จัดทาสรุปรวบรวมเอกสารหลกัฐาน การดาเนนิการทางวนัิยอยางรายแรงขาราชการครู

และบุคลากรทางการศกึษาเพื่อเสนอองคคณะผูมอีานาจพจิารณาหรอืหนวยงานบังคับบัญชา   

๗. ดาเนนิการออกคาสั่งลงโทษตามอานาจหนาที่ที่กฎหมายกาหนด  

๖.๑.๓ การสัง่พักราชการ สั่งใหออกจากราชการไวกอน ๑๑๐  

 

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. เมือ่มกีารแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทาผิดวนิยัอยางรายแรง  และมสีาเหตุให

สั่งพักราชการไวกอน  

๒. เมือ่มกีารแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทาผิดวนิยัอยางรายแรง  และมสีาเหตุให

ออกจากราชการไวกอน  

๖.๑.๔ การรายงานการดาเนินการทางวนัิยและการลงโทษ   

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ผูสั่งแตงตัง้กรรมการสอบสวน จัดทารายงานผลการดาเนนิการเมือ่มี การดาเนนิการทาง

วนิยัและการลงโทษทางวนิยัไมรายแรงขาราชการครูและบคุลากรทาง การศกึษาเสนอใหผูมอีานาจ

ตามกฎหมายพจิารณา  

๒. จัดทารายงานผลการดาเนนิการเมือ่มกีารดาเนนิการทางวนิยัและ การลงโทษทางวนิัย

อยางรายแรง ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา เสนอใหผูมอีานาจตามกฎหมายพจิารณา  

๖.๒ งานอุทธรณและรองทุกข  

๖.๒.๑ การอทุธรณ  

ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ  

๑. ศกึษา วเิคราะห วจัิย กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับตาง ๆ กรณี ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษาอุทธรณคาสั่งลงโทษ เพื่อใชเปนแนวทางพัฒนา

ขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาใหมคีวามรู ความเขาใจเกี่ยวกับระเบยีบและการใชสทิธทิาง

กฎหมายและการรักษาสทิธิ  

๒. รับเรื่องอุทธรณคาสั่งลงโทษทางวนิัยไมรายแรงของขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาในเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจพจิารณาและเสนอใหผูมอีานาจตามกฎหมายพจิารณา   

๓. ใหคาปรกึษา แนะนาสทิธกิารอุทธรณ และการฟองรองตอ ศาลปกครองตรวจสอบคา

อุทธรณของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๖.๒.๒ การรองทุกข  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  



๑. ศกึษา วเิคราะห วจัิย กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับตาง ๆ กรณี ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษา รองทุกข เพื่อใชเปนแนวทาง๑๑๑  

 

พฒันาขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาใหมคีวามรู ความเขาใจ เกี่ยวกับระเบยีบ

และการใชสทิธทิางกฎหมายและรักษาสทิธิ  

๒. ใหคาปรกึษา แนะนาการรองทุกข และตรวจสอบคารองทุกขของ ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษา  

๓. รับเรื่องรองทุกขของขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษา

ตรวจสอบพจิารณา และเสนอใหผูมอีานาจตามกฎหมายพจิารณา  

๖.๓ งานดานกฎหมายและการดาเนินคดขีองรัฐ  

๖.๓.๑ การดาเนินงานดานกฎหมาย กฎ ระเบยีบขอบังคับท่ีใชในหนวยงาน  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ศกึษา วเิคราะห วจัิยเกีย่วกบักฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับตาง ๆ ที่ใชในการปฏบิัติงาน

ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งการจัดระบบการจัดเกบ็ใหบรกิารทางกฎหมาย กฎ ระเบยีบ 

ขอบังคับ  

๒. ใหคาปรกึษา ขอเสนอแนะ และตอบขอหารอืเกี่ยวกับขอกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ

ตาง ๆ กรณ ีที่เปนปญหาทางกฎหมายใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา และหนวยงาน

ในสังกัด  

๓. สงเสรมิ อบรม แนะนาใหความรูและพฒันาขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาใหมี

ความรูเกีย่วกบักฏหมายและระเบยีบวนิยั  

๖.๓.๒ การดาเนินงานดานกฎหมาย กฎ ระเบยีบขอบังคับ ท่ีมสีวนเกี่ยวของกับ

หนวยงาน  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ตรวจสอบการดาเนนิการจัดทานติกิรรม หรอืเอกสารมผีลผูกพนัทางกฎหมาย ซึง่สา

นักงานเขตพื้นที่การศกึษาและหนวยงานในสังกัดมสีวนเกี่ยวของ เชน สญัญาซื้อขาย สญัญาจาง 

สัญญาเชา สญัญาลาศกึษาตอ สญัญาคาประกนั หนังสอืรับสภาพหนี้ หนังสอืมอบอานาจการบอก

เลกิสัญญา ฯลฯ  

๒. ดาเนนิการรวบรวมขอเทจ็จรงิ และพยานหลักฐานเพื่อดาเนนิการทางคดแีพง คดอีาญา 

คดลีมละลาย คดลีวงละเมดิสทิธเิด็ก คดปีกครอง ในกรณทีี่สานักงานเขตพื้นที่ การศกึษาและ

หนวยงานในสังกัด ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาเปนผูเสยีหาย หรอืมสีวนไดเสยี และ

ประสานกับพนักงานอัยการเพื่อฟองคดหีรอืแกตางคดี  

๓. พจิารณาดาเนนิการหาตวัผูรับผิดชอบทางละเมดิ และการใชสทิธเิรยีกรองตดิตาม ทวง

ถามใหผูตองรับผิดชาระหนี้แกทางราชการ ๑๑๒  

 

๔. ใหความชวยเหลอื แนะนา ปรกึษา แนวทางตอสู คดแีพง คดอีาญา คดลีมละลาย คดลีวง

ละเมดิสทิธเิด็ก คดปีกครอง รวมทั้งการเรยีกคาสนิไหมทดแทน ในกรณี สานักงานเขตพื้นที่



การศกึษา หนวยงานในสังกัด ขาราชการครู และบุคลากรทางการศกึษา ถกูกลาวหาวากระทาผิด

อาญา ถูกจับกุมคุมขัง ถูกฟองคดแีพง ถกูฟองคดอีาญา ถูกฟองคดปีกครองหรอืถูกกระทาละเมดิ  

๕. รวมปฏบิัตงิานหรอืสนับสนุนการปฏบิัตงิานของหนวยงานอื่น ๆ ที ่เกี่ยวของ หรอืไดรับ

มอบหมายและปฏบิัตงิานอื่น ๆ ทีไ่ดรับมอบหมาย  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

๑. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาสังกัดเขตพื้นที่การศกึษา มมีาตรฐานวชิาชีพ

และจรรยาบรรณวชิาชีพตามหลกัเกณฑทีก่าหนด  

๒. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาสังกัดเขตพื้นที่การศกึษา เปนผูมรีะเบยีบ วนิัย มี

ความโปรงใส และตรวจสอบได สงผลตอการจัดการเรยีนการสอนอยาง มี ประสทิธภิาพ  

๓. ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาในสงักดัเขตพื้นทีก่ารศกึษามคีวามรูและเขาใจ

แนวทางดาเนนิการทางวนัิย การรักษาวนัิย การอุทธรณ รองทุกข และระเบยีบ กฎหมายที่เกี่ยวของ  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๖  

๒. พระราชบญัญตัสิภาครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๖  

๓. กฎ ก.ค.ศ. ฉบับที…่..(พ.ศ…….) วาดวยการอุทธรณและรองทุกข  

๔. กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ  

๗. กลุมงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ท่ีการศึกษา  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. วเิคราะหอานาจหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จัดกลุมงานใหเปน หมวดหมูและ

กาหนดบคุลากรรับผิดชอบ  

๒. ออกแบบจัดทาทะเบยีน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาใหสามารถใชเปนขอมูลในการ

ปฏบิตังิานและประสานงานไดสะดวก รวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ  

๓. รางระเบยีบสาหรับใชบรหิารบุคคลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สถานศึกษา 

เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีก่ารศกึษาพจิารณากาหนด  

๔. วางแผนการประชุม ๑๑๓  

 

๕. ประสานงานรวบรวมเรื่องที่จะนาเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีก่ารศกึษาพจิารณาจาก

หนวยงานทีเ่กีย่วของเพื่อจัดทาเอกสารการประชุม  

๖. เสนอประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา กาหนดนัดประชุม จัดทาหนงัสอืเชิญประชุม

และสงเอกสารการประชุมใหกรรมการพรอมหนังสอืเชิญประชุม  

๗. ประสานงานการจัดสถานทีป่ระชุม การจัดเตรยีมสื่ออุปกรณสาหรับใชใน การประชุม 

เบี้ยประชุมกรรมการ เอกสารหลักฐานที่จาเปนตองใชในการประชุมตลอดจน เครื่องดื่ม และอาหาร

วาง  

๘. ดาเนนิการประชุมและจดบนัทกึผลการประชุม  

๙. จัดทารายงานการประชุมสงใหอนุกรรมการและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ  ดาเนนิการตาม

มตทิี่ประชุม  



๑๐. ประสานงานตดิตาม กากับและรวบรวมผลการดาเนนิงานใหเปนไปตามมตทิี่ประชุม  

๑๑. ประเมนิผลการดาเนนิการประชุมนาขอมูลไปใชในการปรับปรุงแกไขใหมี ประสทิธภิาพ

สงูขึ้น  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

๑. การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

๒. การบรหิารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษาเปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม 

มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล สงผลใหการจัดการศกึษาของเขตพื้นทีก่ารศกึษามคีณุภาพตาม

มาตรฐานการศกึษาชาติ  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๖  

๒. พระราชบัญญัติวธิปีฏบิัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

๓. ระเบยีบสานักนายกรัฐมนตรวีาดวยงานสารบรรณ 

 

   



 



 



 



 



 



 



 

 



 



๒.๑.๒ การเกลี่ยอัตรากาลัง การตัดโอนตาแหนงและอัตราเงินเดอืน  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ประสานการจัดทาระบบขอมูล  

๒. การวเิคราะหขอมูลครูและบคุลากรทางการศึกษาเพือ่ตรวจสอบการใช ตามความจาเปน ความ

ตองการ ความขาดแคลน เทยีบกับเกณฑและแผนอัตรากาลังสถานศกึษา  

๓. เสนอการกาหนดหลักเกณฑและแนวปฏบิัตกิารเกลี่ยอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ตอ 

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  

๔. เสนอการตัดโอนตาแหนงและอัตราเงินเดอืนตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ การศกึษาเพื่อพจิารณาอนุมัติ  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

๑ เขตพื้นที่การศึกษามหีลักเกณฑและแนวปฏบิัตดิานการเกลี่ยอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาที่ชัดเจน  

๒. เขตพื้นทีก่ารศกึษาสามารถบรหิารอตัรากาลงัทีม่อียูใหเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ  

๓. สถานศึกษามมีาตรฐานดานบุคลากรสอดคลองกับความตองการและความจาเปน   

กฎหมาย ระเบยีบ และเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. แผนอตัรากาลงัขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาของ ก.ค.ศ.  

๒. หลักเกณฑและวธิกีารตัดโอนตาแหนงและอัตราเงินเดอืนขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา   

๓. หลกัเกณฑและวธิกีารเกลีย่อตัรากาลงัขาราชการครูและบคุลากรทาง การศกึษาที่ ก.ค.ศ. กาหนด  

๒.๒ งานกาหนดตาแหนงและวทิยฐานะ  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. สงเสรมิใหสถานศกึษาจัดทาภาระงานสาหรับขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา   

๒. นาแผนอัตรากาลังมากาหนดตาแหนงขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาและ

หนวยงานการศกึษาในเขตพื้นที่การศึกษา  

๓. รับคาขอปรับปรุงการกาหนดตาแหนง/ขอเลื่อนวทิยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตาแหนง/ขอกา

หนดตาแหนงเพิม่จากสถานศกึษา  

๔. ดาเนนิการใหมกีารประเมนิเพือ่ขอเลือ่นวทิยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทาง การศกึษาตาม

หลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กาหนด ๗๙  

 



๕. นาเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และหรอื ก.ค.ศ.แลวแตกรณี พจิารณาอนุมัติ  

๖. ผูมอีานาจตามกฎหมายมคีาสัง่การปรับปรุงตาแหนง เลื่อนวทิยฐานะ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตาแหนง 

กาหนดตาแหนงเพิ่ม  

๗. เสนอแนะการพฒันาแกหนวยงานตามความเหมาะสม  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

๑. มกีารกาหนดตาแหนงขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา  

๒. ขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาไดรับการปรับปรุงการกาหนดตาแหนงและวทิยฐานะตาม

กฎหมาย  

กฎหมาย ระเบยีบ และเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. มาตรฐานกาหนดตาแหนงครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ……..  

๒. กฎ ก.ค.ศ. ฉบับที.่. พ.ศ. …. วาดวยการกาหนดตาแหนงครูและบคุลากรทางการศกึษา  

๓. กฎ ก.ค.ศ ฉบับที ่.. พ.ศ. ….วาดวยวทิยฐานะขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา  

๔. ระเบยีบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตาแหนง  

๓. กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  

งานสรรหาและบรรจุ  

กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  

งานแตงต้ัง ยาย โอนขาราชการครูและ  

บุคลากรทางการศกึษา  

งานออกจากราชการ  

๓.๑ งานสรรหาและบรรจุ  

๓.๑.๑ การสอบแขงขัน สอบคัดเลอืกและการคัดเลอืก  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. สารวจอตัราวางขาราชการครูและบคุลากรในสถานศกึษาและหนวยงานทางการศกึษา  ๘๐  

 



๒. วางแผนจัดทาโครงการและงบประมาณคาใชจายในการสอบแขงขนั  สอบคัดเลอืก การคัดเลอืก  

๓. ประสานการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการดาเนนิการ  

๔. ขออนุมัตดิาเนนิการเปดรับสมัครสอบแขงขัน สอบคัดเลือก คัดเลอืก ตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

การศกึษา  

๕. ดาเนนิการสอบแขงขัน สอบคัดเลอืก การคัดเลอืก  

๖. ขออนุมัตปิระกาศผลการสอบแขงขันฯ สอบคัดเลอืก การคัดเลอืก และการเรยีกตวัฯบรรจุแตงตั้ง

หรอืเลื่อนและแตงตัง้  

๓.๑.๒ การแตงตั้งหรอืเลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบคัดเลอืกหรอืผูไดรับ การคัดเลอืก  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. มหีนังสอืเรยีกตัวผูสอบคัดเลอืกหรอืผูไดรับการคัดเลอืกมาเลอืกสถานศกึษา  

๒. ผูอานวยการเขตพื้นที่การศกึษา หรอืผูบรหิารสถานศึกษาแลวแตกรณี ลงนามคาสั่งแตงต้ัง  

๓. สงตัวผูไดรับการแตงตัง้หรอืเลื่อนและแตงตัง้ไปรายงานตัวในสถานศกึษาหรอืหนวยงานทาง

การศกึษาที่ไดรับการแตงตัง้หรอืเลื่อนและแตงตัง้  

๔. สถานศึกษารายงานตัวเขารับตาแหนงที่ไดรับแตงตัง้หรอืเลื่อนและแตงตัง้   

๓.๑.๓ การบรรจุเขารับราชการใหม  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. มหีนังสอืเรยีกตัวผูสอบแขงขันไดมาเลอืกสถานศกึษา  

๒. สงตัวผูสอบแขงขันไดไปรายงานตัวที่สถานศกึษา  

๓. สถานศกึษารับรายงานตัว ปฐมนเิทศ และรายงานสานักงานเขตพื้นที่ การศกึษาทราบ  

๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นาเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พจิารณาอนุมัติ ใหผูบรหิาร

สถานศกึษาบรรจุและแตงตั้งและแจงสถานศกึษาทราบ  

๕. ผูบรหิารสถานศกึษาออกคาสั่งบรรจุและแตงตัง้ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอนุมัติ  

๖. ผูบรหิารสถานศกึษารายงานและสงคาสัง่ใหสานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา  

๗. ผูบรหิารสถานศกึษาดาเนนิการเตรยีมความพรอมและพฒันา หรอืดาเนนิการทดลองปฏบิัติ

ราชการตามหลกัเกณฑที่ ก.ค.ศ. กาหนดและรายงานผลการดาเนนิการตอ สานักงานเขตพื้นที่

การศกึษา ๘๑  

 



ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

ไดขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ทีม่คีวามรูความสามารถ เหมาะสมกับตาแหนง  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖  

๒. พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๖  

๓.๒ งานแตงตั้ง ยาย โอนขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  

๓.๒.๑ การแตงตัง้ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา   

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ศกึษา วเิคราะหกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วของกบัการแตงต้ัง ขาราชการครูและบคุลากรทางการ

ศกึษา  

๒. เสนอหลักเกณฑการแตงตัง้ ตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา  

๓. สารวจความตองการและความจาเปนในการแตงตัง้ ตามทีห่นวยงาน ทางการศึกษาเห็นสมควร 

รวมทัง้ตรวจสอบตาแหนงวางและอัตราเงินเดอืนที่ใชรับยาย และ รวบรวมขอมูลตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผูประสงคทีจ่ะใหมกีารแตงตั้ง  

๔. จัดทาขอมูลรายละเอยีดของผูประสงคแตงตัง้ ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ การศกึษาใหความเห็นชอบ  

๓.๒.๒ การยายขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  

(๑) การยายผูบรหิาร ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาใน เขตพืน้ท่ีการศึกษา  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ศกึษาวเิคราะหกฎหมาย ระเบยีบ ที่เกี่ยวของกับการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  

๒. เสนอหลักเกณฑการยาย ตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  

๓. สารวจความตองการและความจาเปนในการยายขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาหรอืยาย

ตามทีห่นวยงานทางการศกึษาเห็นสมควร รวมทัง้ตรวจสอบตาแหนงวางและอัตราเงินเดอืนที่ใชรับยาย 

๘๒  

 



๔. เขตพื้นที่การศึกษารวบรวมขอมูล ตรวจสอบคุณสมบัตขิองผูประสงคขอยายและจัดทารายละเอยีด

ขอมูลของผูประสงคขอยาย  

๕. จัดทาขอมูลรายละเอยีดของผูประสงคแตงตัง้ ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ การศกึษาใหความเห็นชอบ  

(๒) การยายผูบรหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาตางเขตพืน้ท่ี การศึกษา  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ผูบรหิาร ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาแจงความประสงคและเหตผุลความจาเปนในการ

ขอยายไปยังเขตพื้นที่การศกึษาที่ประสงคขอยาย  

๒. เขตพื้นที่การศึกษาที่รับยายตรวจสอบคุณสมบัตขิอมูลรายละเอยีด ตรวจสอบตาแหนงวางและ

อัตราเงินเดอืนที่ใชรับยาย  

๓. เสนอขอมูลรายละเอยีด ตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่รับยายพจิารณาอนุมัติ  

๔. แจงผลการพจิารณาใหเขตพื้นทีก่ารศกึษาตนสงักดัทราบ  

๕. ผูอานวยการเขตพื้นที่การศกึษาหรอืผูมอีานาจสั่งบรรจุแลวแตกรณลีงนามแตงตัง้  (ยาย)  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

ผูบรหิาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษามขีวัญและกาลังใจในการ

ปฏบิตัหินาทีร่าชการ และสามารถปฏบิตัหินาทีไ่ดอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  

พ.ศ. ๒๕๔๖  

๒. กฎ ก.ค.ศ. ฉบับที ่..พ.ศ. ….วาดวยเงินเดอืนและเงินวทิยฐานะ  

๓. หลักเกณฑและวธิกีารวาดวยการยายครูและบุคลากรทางการศกึษา  

๓.๒.๓ การรับโอนขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. รวบรวมรายช่ือ ขอมูล และรายละเอยีดของผูประสงคขอโอน  

๒. ตรวจสอบคุณสมบัตขิองผูขอโอน และตรวจสอบตาแหนงวางและอัตราเงินเดอืนที่ใชรับโอน ๘๓  

 



๓. เสนอขอมูลรายละเอยีดให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พจิารณารับโอนตามหลกัเกณฑและวธิกีาร

ทีก่ฎหมายกาหนด  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา มขีวัญและกาลังใจในการปฏบิัตหินาที่

ราชการสามารถปฏบิตัหินาทีไ่ดอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๖  

๒. กฎ ก.ค.ศ.ฉบับที ่..พ.ศ. …. วาดวยเงินเดอืนและเงินวทิยฐานะ  

๓. หลกัเกณฑและวธิกีารวาดวยการยายขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา   

๓.๒.๔ การบรรจุกลบัเขารับราชการ  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ตรวจสอบวเิคราะหกฎหมาย ระเบยีบและมตคิณะรัฐมนตรทีี่เกี่ยวของ  

๒. ผูประสงคขอกลบัเขารับราชการยืน่ความประสงคขอกลบัเขารับราชการ  

๓. ตรวจสอบคุณสมบัตขิองผูประสงคขอกลับเขารับราชการ  

๔. เสนอขอมูลรายละเอยีดให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พจิารณาอนุมัติ  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษา มขีวัญและกาลังใจในการปฏบิัตหินาที่

ราชการสามารถปฏบิตัหินาทีไ่ดอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๖  

๒. กฎ ก.ค.ศ.ฉบับที ่..พ.ศ. …. วาดวยเงินเดอืนและเงินวทิยฐานะ  

๓. หลักเกณฑและวธิกีารวาดวยการยายครูและบุคลากรทางการศกึษา  

๔. มตคิณะรัฐมนตรแีละระเบยีบที่เกี่ยวของ  

๓.๒.๕ การรักษาราชการแทน  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ใหสถานศกึษาเสนอรองผูอานวยการสถานศึกษาเพื่อแตงตัง้รองผูอานวยการสถานศึกษาคนใดคน

หนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน  

๒. กรณสีถานศกึษาไมมรีองผูอานวยการสถานศกึษา ใหสถานศึกษาเสนอครู 

๒. กรณสีถานศกึษาไมมรีองผูอานวยการสถานศกึษา ใหสถานศึกษาเสนอครูหรอืบุคลากรทาง

การศกึษาทีม่คีวามเหมาะสมเพือ่แตงตั้งเปนผูรักษาราชการแทน ๘๔  

 



๓. เสนอผูมอีานาจแตงต้ังครูหรอืบคุลากรทางการศกึษาใหรักษาราชการแทน   

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

ผูไดรับการแตงตัง้ใหรักษาราชการแทนผูอานวยการสถานศกึษาปฏบิัติหนาที่อยางมปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๖  

๒. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ.๒๕๔๖  

๓.๓ งานออกจากราชการ  

๓.๓.๑ การเกษยีณอายรุาชการ  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ประสานการดาเนนิการตรวจสอบรายช่ือผูจะเกษยีณอายรุาชการในแตละป  

๒. สงรายช่ือใหเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานเปนผูประกาศในเดอืนมนีาคมของทุกป  

๓. แจงประกาศรายช่ือผูเกษยีณอายุราชการใหหนวยงานที่เกี่ยวของและเจาตัวทราบ  

๓.๓.๒ การลาออกจากราชการ  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. รับเรือ่งการลาออกจากราชการของครูและบคุลากรทางการศกึษา  

๒. เสนอผูมอีานาจสั่งบรรจุแตงตัง้พจิารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษาตามหลักเกณฑและวธิกีารที่กฎหมายกาหนด  

๓.๓.๓ การใหออกจากราชการ  

ข้ันตอนและแนวปฏบิัติ  

๑. ตรวจสอบขอมูลของผูออกจากราชการ  

๒. เสนอผูมอีานาจพจิารณาออกคาสั่ง  

๓. แจงสถานศกึษาและผูออกใหลงนามรับทราบคาสัง่และแจงกลุมงานบรหิารการเงินและสนิทรัพย   

๔. สถานศึกษาสงคาสั่งที่รับทราบกลับคนืพรอมบัตรประจาตัวขาราชการ ๘๕  

 



๕. รายงาน ก.ค.ศ.ใหทราบ  

๓.๓.๔ การออกจากราชการกรณีถูกเพกิถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชพี  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. รับขอมูลการไมผานการประเมนิตาแหนงและวทิยฐานะของขาราชการครูและบคุลากรทางการ

ศกึษา ตาม พ.ร.บ.ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  

๒. ตรวจสอบขอมูลและเสนอผูมอีานาจสั่งบรรจุใหมคีาสั่งใหออกจากราชการ   

๓. แจงสถานศกึษาและผูถูกสั่งใหออกจากราชการ ลงนามรับทราบคาสัง่และแจงกลุมงานบรหิาร

การเงนิและสนิทรัพยทราบ  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

ครูและบคุลากรทางการศกึษาทีข่อลาออกจากราชการไดออกจากราชการตามความประสงค   

กฎหมาย ระเบยีบท่ีเกีย่วของ  

๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ.๒๕๔๖  

๒. พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๖  

๓. พระราชบญัญตัสิภาครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ.๒๕๔๖  

๔. กลุมงานบาเหน็จความชอบและทะเบยีนประวัติ  

งานบาเหนจ็ความชอบ  

กลุมงานบาเหน็จความชอบและทะเบยีนประวัติ  

งานทะเบยีนประวัติ  

งานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ  

งานบรกิารบุคลากร ๘๖  

 



๔.๑ งานบาเหน็จความชอบ  

๔.๑.๑ การเลือ่นข้ันเงินเดอืน/คาจาง  

(๑) การเลือ่นข้ันเงินเดอืน/คาจางกรณีปกติ  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตัง้คณะกรรมการศกึษาหลักเกณฑและแนวปฏบิัตใินการพจิารณา

ความดคีวามชอบของขาราชการครู และบุคลากรทางการศกึษา ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด  

๒. คณะกรรมการเสนอหลกัเกณฑและแนวปฏบิตักิารพจิารณาความดี ความชอบของเขตพื้นที่

การศกึษา ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาใหความเห็นชอบ  

๓. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจงหลกัเกณฑและแนวปฏบิตัใิหสถานศกึษา ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษาทราบและถอืปฏบิัติ  

๔. ดาเนนิการรวบรวมขอมูลผูบรหิารสถานศกึษา ผูบรหิารการศกึษา ขาราชการครูและบคุลากร

ทางการศกึษาในสานักงานเขตพื้นที่การศกึษาที่สมควรไดรับการพจิารณาเลื่อนขัน้เงินเดอืนเสนอขอ

ความเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  

(๒) การเลือ่นข้ันเงินเดอืน/คาจางกรณีพเิศษ มี ๔ กรณ ีประกอบดวย  

๑) กรณกีลับจากศึกษาตอ  

๒) กรณบีรรจุใหม  

๓) กรณลีาออกไปสมัครผูดารงตาแหนงทางการเมอืงและกลบัเขามาปฏบิตัริาชการ  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. รับเรื่องจากสถานศกึษา/ตรวจสอบคุณสมบัตแิละเอกสาร หลกัฐาน (แบบขอเลื่อนขัน้เงินเดอืนของผู

ที่ขาดคุณสมบัตพิรอมผลการปฏบิัตงิานในระดับดหีรอืดเีดน/คาสั่งใหไปและกลับจากศกึษาตอ/คาสั่ง

บรรจุแตงตั้ง คาสั่งลาออกและกลับเขารับราชการแลวแตกรณี รวมทัง้คาสั่งเลื่อนขัน้เงินเดอืนครัง้

สุดทาย)  

๒. วเิคราะหและเสนอความเห็นผลการปฏบิตังิานตามหลกัเกณฑและวธิกีาร แลวเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขต

พื้นที่การศกึษาอนุมัติ  

๓. แจงสถานศกึษาทราบ ๘๗  

 



๔. บันทกึรายการเปลี่ยนแปลงในทะเบยีนควบคุมบัญชีถอืจายและทะเบยีนประวัติ  

๔) กรณกีารขอบาเหน็จความชอบเปนกรณพีเิศษ เมือ่ขาราชการถงึแกความตาย ทุพพลภาพ หรอื

พกิาร เนื่องจากการปฏบิัตหินาที่ราชการ  

๔.๑) สถานศกึษารายงานมายงัสานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาตามแบบรายงาน เพื่อขอรับบาเหน็จ

ความชอบเปนกรณพีเิศษ ตามระเบยีบสานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบาเหนจ็ความชอบกรณพีเิศษ 

พ.ศ. ๒๕๒๑ และตามหลกัเกณฑที่ ก.ค.ศ. กาหนด พรอมทัง้เอกสารหลักฐานดังนี้  

- สาเนาคาสั่งใหปฏบิตัหินาทีร่าชการจนเปนเหตใุหถงึแกความตาย  

- บันทกึรายละเอยีดพฤตกิารณของผูเขาเกณฑที่จะไดรับ การพจิารณาบาเหนจ็ความชอบ โดย

ผูบังคับบัญชาเปนผูลงช่ือรับรองความถูกตอง  

- สาเนารายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวน บันทกึการตรวจสถานที่เกดิเหตุของเจาหนาที่

ตารวจ หรอืผลการสอบสวนของคณะกรรมการที่ผูมอีานาจแตงตัง้ขึ้นเพื่อทาการสอบสวนเหตุการณที่

เกดิขึ้นและแผนที่แสดงที่เกดิเหตุโดยสังเขป  

- ในกรณถีงึแกความตาย เนื่องจากไดรับการปวยเจ็บใหแนบ รายงานของแพทยทีท่างราชการรับรอง 

ซึ่งไดตรวจอาการปวยของขาราชการผูนัน้วาปวยเจ็บถงึตายเพราะโรคอะไร และเกีย่วเนือ่งจากการ

ปฏบิตัหินาทีร่าชการหรอืไม มเีอกสารหลักฐานดังนี้  

- สาเนามรณะบัตร  

- สาเนาทะเบยีนบานของผูตาย  

- สาเนาคาสั่งเลื่อนขัน้เงินเดอืนครัง้สุดทาย  

๔.๒) รวบรวมเอกสารและหลักฐานประกอบคาขอสงสานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อดาเนนิการตอไป ดงันี้  

- รับผลการพจิารณา และจัดทาคาสั่ง  

- สงคาสัง่ใหหนวยงานทีเ่กีย่วของ  

- บันทกึรายการเปลี่ยนแปลงในทะเบยีนควบคุมบัญชีถอืจายและทะเบยีนประวัติ  

- รวมกบัสถานศกึษาจัดสวสัดกิารใหแกครอบครัวผูถงึแกกรรม อันเนื่องมาจากการปฏบิัตหินาที่

ราชการตามหลกัเกณฑและวธิกีารทีก่ฎหมายกาหนด ๘๘  

 



ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

๑. ขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาในเขตพื้นที่ การศกึษามขีวัญและกาลังใจในการปฏบิัติ

หนาทีร่าชการมากยิง่ขึ้น  

๒. กลุมบรหิารงานบคุคลสามารถใหบรกิารความรวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการครูและบคุลากรทาง การศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๖  

๒. หนังสอืสานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที ่นร ๐๒๐๔/ว ๖๔ ลงวนัที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ 

เรื่อง การปรับปรุงประสทิธภิาพและประสทิธผิลของงานราชการ  

๓. หนังสอืสานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที ่นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๒ ลงวนัที่ ๓๐ มถิุนายน 

๒๕๓๘ เรื่อง หลักเกณฑและวธิกีารเลื่อนขัน้เงินเดอืนขาราชการ  

๔. กฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขัน้เงินเดอืน พ.ศ. ๒๕๔๔  

๕. กฎ ก.ค.ศ. ฉบับที.่. พ.ศ….. วาดวยการเลื่อนขัน้เงินเดอืนของ ขาราชการครูและบคุลากรทางการ

ศกึษา  

๖. หนังสอืสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๑๖ ลงวนัที ่๗ สงิหาคม ๒๕๔๐ เรื่อง การใชระบบเปดใน

การพจิารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนขาราชการ  

๗. ระเบยีบกระทรวงการคลงัวาดวยการเลือ่นขั้นคาจาง ลกูจางประจาของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔  

๘. หนังสอืกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๕๒๗/.๔/ว ๑๑๑๗๑ ลงวนัที่ ๑๒ มถิุนายน ๒๕๔๔ เรื่อง การจัดทา

บญัชีถอืจายเงินเดอืนและคาจางประจา  

๙. หนงัสอืกระทรวงการคลงั ดวนที่สุด ที่ กค ๐๕๓๐.๔/ว ๕๓ ลงวนัที ่๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ เรื่อง 

ระเบยีบกระทรวงการคลงัวาดวยการเบกิจายเงิน ตอบแทนพเิศษของขาราชการและลกูจางประจาผู

ไดรับเงินเดอืนหรอืคาจางถงึขัน้สูงของอันดับหรอืตาแหนง พ.ศ. ๒๕๔๔  

๑๐. หนังสอืสานักงาน ก.พ. ที่ สร ๐๗๐๘.๑/ว ๕ ลงวนัที่ ๒ สงิหาคม ๒๕๔๔ เรื่อง หลกัเกณฑและ

วธิกีารประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิานของขาราชการพลเรอืนสามัญ   

๑๑. พระราชบญัญตัสิงเคราะหขาราชการผูไดรับอนัตรายหรอืการเจ็บปวยเพราะเหตปุฏบิตัริาชการ  

พ.ศ. ๒๔๙๘ ๘๙  

 



๑๒. ระเบยีบสานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการใหบาเหน็จ ความชอบกรณพีเิศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ และที่

แกไขเพิม่เตมิ  

๔.๑.๒ การดาเนินการเกี่ยวกับบัญชถืีอจาย  

(๑) การจัดทาบญัชถืีอจายเงินเดอืนขาราชการ/ลกูจางประจา  

ข้ันตอนและแนวปฏบิัติ  

๑. การจัดทาบญัชีถอืจายประจาปช่ัวคราว บัญชีถอืจาย คอืเอกสารที่ใชประกอบการเบกิจาย จึงกา

หนดใหจัดทาแยกตามหนวยเบกิ  

- วเิคราะหผลการเลื่อนขัน้ประจาปและตรวจสอบความถูกตอง  

- ประมวลผลขอมูลและจัดทาบญัชีถอืจายตามรูปแบบทีก่รมบญัชีกลางกาหนด  

- เสนอเรื่องไปยังสานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานเพื่อขออนุมัตกิรมบัญชีกลาง  

- เมื่อไดรับแจงผลการอนุมัติ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงบัญชี ถอืจายใหหนวยเบกิดาเนนิการ

เบกิจาย  

๒. การจัดทาบญัชีถอืจายประจาป  

- สานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานสารวจขอมูลการตัดอัตราขามหนวยเบกิ ตรวจสอบ

ความถูกตองระหวางหนวยเบกิและสรุปจานวนอัตราของ ปงบประมาณเดมิจาแนกรายอตัรา  

-จัดทาทะเบยีนควบคุมบัญชีถอืจายของปงบประมาณใหมซึ่งมลีักษณะเปนบัญชีถอืจายรายตัว แสดง

รายละเอยีดของเงินถอืจายปงบประมาณเดมิ เงินถอืจายปงบประมาณใหม เงินปรับลด เงินเลื่อนขัน้ 

และเงนิเพิม่พเิศษตาง ๆ  

- ประมวลผลขอมูลและจัดทาบญัชีถอืจาย บัญชีรายละเอยีดประกอบบัญชีถอืจายตามรูปแบบที่

กรมบัญชีกลางกาหนด  

- ตรวจสอบความถูกตอง ความตอเนื่องของจานวนอัตราที่ถอืจาย ปงบประมาณเดมิและปงบประมาณ

ใหมเปนรายอัตรา/ความสอดคลองของขอมูล เงินถอืจาย ปทีแ่ลว เงินถอืจายปนี้ เงินปรับลด และเงิน

เลื่อนขัน้ ๙๐  

 



- เสนอเรื่องไปยังสานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานเพื่อขออนุมัตกิรมบัญชีกลาง  

- เมื่อไดรับแจงผลการอนุมัติ สงบญัชีถอืจายใหหนวยเบกิดาเนนิการเบกิจาย  

๓. การจัดทาบญัชีถอืจายเพิม่เตมิ  

-สารวจและรวบรวมขอมูลขาราชการทีไ่ดปรับอตัราเงินเดอืนให สงูขึ้นกรณตีาง ๆ เชน ปรับอัตรา

เงินเดอืนใหไดรับตามวุฒทิี่สูงขึ้น ปรับอัตราเงินเดอืนตามที่ ไดรับโอน ปรับอัตราเงินเดอืนเนื่องจาก

เลื่อนระดับ เลื่อนเงินเดือนเพิ่มเตมิ ฯลฯ  

- ประมวลผลขอมูลและจัดทาบญัชีถอืจายตามรูปแบบทีก่รมบญัชีกลางกาหนด  

- เสนอเรื่องไปยังสานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานเพื่อขออนุมัตกิรมบัญชีกลาง  

- เมื่อไดรับแจงผลการอนุมัติ สงบญัชีถอืจายใหหนวยเบกิดาเนนิการเบกิจาย  

(๒) เงินวทิยฐานะและเงินประจาตาแหนง  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. รวบรวมขอมูลขาราชการครูทีม่สีทิธไิดรับเงินวทิยฐานะและ เงินประจาตาแหนงเสนอไปยังสานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

๒. สานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานจัดทาทะเบยีนตาแหนงสงไปยังสานักงาน  ก.ค.ศ.เพือ่

เสนอสานักงบประมาณ พจิารณาใหความเห็นชอบ ขอถอืจายไปยังกรมบัญชีกลาง  

๓. เมื่อไดรับแจงผลการอนุมัติ สงบญัชีถอืจายใหหนวยเบกิดาเนนิการเบกิจาย  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษา มคีวาม พงึพอใจในการบรกิาร  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

กฎหมายวาดวยเงินเดอืน เงินวทิยฐานะ และเงินประจาตาแหนง สาหรับขาราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษา  

๔.๑.๓ งานขอรับเงินรางวลัประจาป  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ ๙๑  

 



๑. แตงต้ังคณะกรรมการศกึษาหลกัเกณฑและแนวปฏบิตัใินการให เงินรางวลัประจาปของครูและ

บุคลากรทางการศกึษา  

๒. คณะกรรมการเสนอหลักเกณฑและแนวปฏบิัตกิารขอรับเงินรางวัลตอ ผูอานวยการเขตพื้นที่

การศกึษา  

๓. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาหลักเกณฑและแนวปฏบิัตเิสนอขอ ความเห็นชอบตอ อ.ก.ค.ศ. เขต

พื้นที่การศึกษา  

๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงหลักเกณฑและแนวปฏบิัตใิหสถานศกึษา ครูและบคุลากรทางการ

ศกึษาทราบ  

๕. ผูบรหิารสถานศกึษาเสนอรายละเอยีดครูและบคุลากรทางการศกึษาที่ ไดรับเงินรางวลัประจาปให 

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ  

๖. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอ อ.ก.ค.ศ. ใหความเห็นชอบ  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามขีวัญกาลังใจในการปฏบิัติหนาที่ราชการ  

๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาพอใจที่จะไดรับเงินรางวัลประจาป  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ…….  

๒. ระเบยีบสานักนายกรัฐมนตรี วาดวยเงินรางวลัประจาป  

๔.๒ งานทะเบยีนประวัติ  

๔.๒.๑ การควบคุมการเกษยีณอายุราชการ  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. เจาหนาที่บันทกึวัน เดอืน ป เกดิ ลงใน  

๑.๑ บัตรเกษยีณอายุราชการ  

๑.๒ เครื่องคอมพวิเตอร  

๒. คานวณผูที่จะมอีายุครบ ๖๐ ปบรบิรูณ และตองพนจากราชการเมือ่ สิ้นปงบประมาณน้ัน  

๒.๑ วธิคีานวณ  

๒.๑.๑ ผูทีเ่กดิระหวางวนัที่ ๒ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ใหใช ๖๑ บวก พ.ศ. เกดิ  

๒.๑.๒ ผูทีเ่กดิระหวางวนัที่ ๑ มกราคม – ๑ ตุลาคม ใหใช ๖๐ บวก พ.ศ. เกดิ ๙๒  

 



๓. แจงรายช่ือขาราชการดงักลาวไปสวนราชการทีเ่กีย่วของ  

๔. ตรวจสอบและยนืยันพรอมแจงรายช่ือผูที่จะเกษยีณอายุราชการให สวนราชการทีเ่กีย่วของทราบ  

๕. ประกาศรายช่ือผูเกษยีณอายรุาชการ  

๖. สงประกาศใหหนวยงานทีเ่กีย่วของทราบแลวดาเนินการ  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

ผูเกษยีณอายรุาชการ และหนวยงานราชการดาเนนิการถกูตองตามระเบยีบ  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. ระเบยีบสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๔๒ ลงวนัที่ ๑๓ มนีาคม ๒๕๓๘  

๒. หนงัสอืกระทรวงการคลงั ที ่กค ๐๕๑๓/๒๒๖๓ ลงวนัที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๘  

๔.๒.๒ การแกไข วัน เดอืน ปเกดิ ของขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจาง  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ผูมคีวามประสงคขอแกไขวนั เดอืน ปเกดิ ยื่นคาขอตามแบบที่กาหนด โดยแนบเอกสารตอ

ผูบังคับบัญชาขัน้ตนประกอบดวย  

- ทะเบยีนราษฎร  

- หลกัฐานทางการศึกษา  

- หลกัฐานทางราชการ  

- หลกัฐานทางราชการแสดงวนั เดอืน ป เกดิ  

- หลักฐานอื่น ๆ ของทางราชการทีร่ะบุ วัน เดอืน ปเกดิ โดยชัดเจน  

๒. เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง  

๓. นาเสนอผูบังคับบัญชาตามลาดับช้ันถงึผูมอีานาจ  

๔. ดาเนนิการแกไขในทะเบยีนประวัติ ถาไดรับอนุญาต  

๕. แจงหนวยงานทีเ่กีย่วของเพือ่ดาเนนิการแกไข  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

ทะเบยีนประวัตถิูกตองตามความเปนจรงิ ๙๓  

 



กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. ระเบยีบสานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการแกไข วัน เดอืน ปเกดิ ในทะเบยีนประวตัขิาราชการ  

๒. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๔๘๖/๒๕๐๓ ลงวนัที่ ๑๘ มนีาคม ๒๕๐๓  

๔.๒.๓ การจัดทา และเก็บรักษาทะเบยีนประวัตขิาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ

ลูกจาง  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. เจาของประวัตกิรอกรายละเอยีดขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับประวัตขิองตนเองพรอมลงลายมอืช่ือ  

๒. เจาหนาที่ตรวจรายละเอยีดความถูกตอง  

๓. เก็บรักษาทะเบยีนประวัติไวเปนความลับในที่ปลอดภัย  

๔. เปลี่ยนแปลง บันทกึขอมูล ลงใน ก.พ. ๗ / สมุดประวัติ / แฟมประวตัิ  

๕. ซอมแซมสวนทีช่ารุดเสยีหาย / ทาขึ้นใหมตามสภาพ  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

หนวยงานมขีอมูลสวนบุคคลที่สามารถนาไปใชในการบรหิารบุคคลไดอยาง มปีระสทิธภิาพ  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

ระเบยีบ ก.ค.ศ. วาดวยการจัดทา เก็บรักษาทะเบยีนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  

๔.๒.๔ การจัดทาขอมลูทะเบยีนประวตัขิาราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาและลูกจาง  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. เจาหนาทีด่าเนนิการ  

๑.๑ ใหขาราชการครู บุคลากรทางการศกึษา และลกูจางกรอก รายละเอยีดขอมูลตาง ๆ  

๑.๒ เจาหนาที่นาขอมูลที่ได  

๑.๒.๑ เก็บไวในแฟมปกติ  

๑.๒.๒ เก็บไวในเครื่องคอมพวิเตอร  

๒. เจาหนาที่ดาเนนิการเปลี่ยนแปลงประวัติ บันทกึรายการเกี่ยวกับประวัติที่เกดิขึ้น  

๓. เก็บขอมูลไวเปนความลับในที่ปลอดภัย ๙๔  

 



๔. นาขอมูลไปใชในการบรหิารงานบุคคล  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

สามารถนาขอมูลทีไ่ดมาบรหิารงานใหมปีระสทิธภิาพ  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

ระเบยีบ ก.ค.ศ. วาดวยการจัดทา เก็บรักษาทะเบยีนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา………  

๔.๒.๕ การขออนุญาตการลา และเบกิจายเงินเดอืนระหวางลาในสวนท่ีเกนิ ๖๐ วนัทาการ  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ผูมสีทิธขิออนุญาต เสนอใบลาพรอมหลักฐานตาง ๆ ที่ใชประกอบ การพจิารณาอนญุาต โดยนา

ใบลาทุกฉบับ (ฉบับจรงิ) พรอมเอกสารประกอบ เชน ใบรับรองแพทย นาเสนอผูบังคับบัญชาขัน้ตน  

๒. ผูบังคับบัญชาเสนอผูมอีานาจเหนอืขึ้นไป  

๓. เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารที่เกี่ยวของ  

๓.๑ ใบลา  

๓.๒ ตรวจนับวันลา (ภายในปงบประมาณ)  

๓.๓ ใบรับรองแพทย  

๔. ผูบังคับบัญชาช้ันสูงสุด นาเสนอผูมอีานาจอนุมัตกิารลาและเบกิจาย ในสวนทีเ่กนิ ๖๐ วนัทาการ  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

ผูมสีทิธไิดรับอนุญาตการลา และไดรับเงินเดอืนในระหวางลา มคีวามพอใจ ในการปฏบิัติงาน และ

ไดรับความคุมครอง  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. ระเบยีบการลาของขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๕  

๒. พระราชกฤษฎกีาวาดวยการจายเงินเดอืน เงินบาเหน็จบานาญและเงินอื่น ในลักษณะเดยีวกัน พ.ศ. 

๒๕๓๕  

๔.๒.๖ การดาเนินการเกี่ยวกับแฟมประวัตขิองครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีลาออกจาก

ราชการและถึงแกกรรม  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. เจาหนาที่จัดทาเอกสารขอมูลเกี่ยวกับการรองรับขอมูลประวัตขิอง ขาราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษา ๙๕  

 



๒. เจาหนาที่เสนอผูบังคับบัญชาลงนามรับรองในเอกสารขอมูลเกี่ยวกับ การรับรองขอมูลประวัติ 

ทะเบยีนประวัติของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๓. เจาหนาที่มอบเอกสารขอมูลเกี่ยวกับการรับรองขอมูลประวัตทิะเบยีนประวัตแิละแฟมประวัตขิอง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาที่ผูบังคับบัญชาลงนามรับรองขอมูลแลว  ใหสวนราชการที่

เกีย่วของดาเนนิการเรื่องเงินบาเหน็จบานาญและเงินอื่น ๆ ตอไป  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

ผูที่ลาออกจากราชการและทายาทของผูถงึแกกรรมพอใจในเรื่องการดาเนนิการเกี่ยวกับเรื่องการขอรับ

เงินบาเหน็จบานาญและเงินอื่น ๆ  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๖  

๒. พระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

๔.๒.๗ การบันทึกวันลาประจาปในแฟมประวัตขิาราชการ  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. สถานศกึษาและหนวยงานในสงักดัจัดทาบญัชีรายงานการลาประเภทตางๆ  ของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษา โดยนับตามปปฏทินิ (๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม) เสนอเขตพื้นที่การศึกษา  

๒. สถานศกึษาและหนวยงานในสงักดัจัดสงบญัชีรายงานการลาของขาราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษาตามลาดบัขั้น  

๓. เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองและรายงานผูบังคับบญัชา  

๔. เจาหนาทีบ่นัทกึขอมูลการลาของขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษามาลงปกแฟมประวตัิ

ขาราชการของแตละคน  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

หนวยงานมขีอมูลสวนบุคคลที่สามารถนาไปใชในการบรหิารบุคคลไดอยาง มปีระสทิธภิาพ  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  

๒. ระเบยีบสานกันายกรัฐมนตรวีาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕  

๔.๒.๘ การใหบรกิารสาเนาทะเบยีนประวัตแิละ ก.พ.๗ ๙๖  

 



ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. เจาของประวัตยิื่นความจานงในการขอสาเนาทะเบยีนประวัตแิละ ก.พ.๗ ดวยตนเอง หรอืเจาของ

ประวัตมิอบฉันทะใหบุคคลอื่นยื่นเสนอการขอจัดทาสาเนา ทะเบยีนประวัตแิละ ก.พ. ๗ โดยเจาของ

ประวัตทิาหนังสอืมอบฉันทะพรอมแนบบัตรประจาตัวเจาหนาที่ของรัฐของเจาของประวัตแิละผูรับมอบ

ฉันทะดวย  

๒. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตรวจดูความถูกตอง  

๓. เจาหนาทีผู่รับผิดชอบทาการจัดทาสาเนาทะเบยีนประวตัแิละ ก.พ. ๗ พรอมรับรองขอมูลถูกตอง 

และสงมอบใหแกผูยื่นความจานงหรอืผูไดรับมอบฉันทะ  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

เจาของประวัตทิี่ยื่นความจานงมคีวามพอใจในการไดรับการบรกิารสาเนาทะเบยีนประวัตแิละ  ก.พ.๗ 

เพือ่นาไปใชไดตามประสงค  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๖  

๒. พระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

๔.๒.๙ การจัดสงทะเบยีนประวัติ และ ก.พ.๗ ของขาราชการครู บุคลากร ทางการศึกษาท่ียาย

ไปสงักดัเขตพืน้ท่ีการศึกษาอืน่หรอืสวนราชการอืน่  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. เจาหนาที่เสนอผูบังคับบัญชารับรองขอมูลในทะเบยีนประวัตแิละ ก.พ.๗ และแฟมประวตัขิอง

ขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาทีย่ายไปสงักดัเขตพื้นทีก่ารศึกษาอืน่หรอืสวนราชการอืน่   

๒. เจาหนาที่จัดทาหนังสอืนาสงแฟมประวัติ ทะเบยีนประวัติ และ ก.พ.๗ ถงึเขตพื้นทีก่ารศกึษาหรอื

สวนราชการที่เกี่ยวของ  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

ผูทีย่ายไปสังกัดเขตพื้นที่การศกึษาอื่นหรอืสวนราชการอื่นมคีวามพงึพอใจ ในการไดรับเอกสารและ

หนวยงานตนสังกัดใหมมขีอมูลที่จะใชในการบรหิารงานบุคคล  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ๙๗  

 



๒. หลกัเกณฑและวธิกีารวาดวยการยายขาราชการครูและบคุลากรทาง การศกึษา  

๔.๒.๑๐ การเปลี่ยนแปลงขอมูลในทะเบยีนประวัติ  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ผูที่ตองการเปลี่ยนแปลงทะเบยีนประวัตเิสนอคารองตามลาดับขัน้  

๒. ผูบังคับบัญชาเสนอผูมอีานาจเหนอืขึ้นไป  

๓. เจาหนาที่ตรวจเอกสารที่เกี่ยวของ  

- ทะเบยีนสมรส (คร.๓)  

- ทะเบยีนหยา (คร.๗)  

- เอกสารการขอเปลี่ยนช่ือ (ทร.๓)  

- เอกสารการขอเปลี่ยนช่ือสกุล (ท.๔)  

- ทะเบยีนบาน (ทร.๑๔)  

- ใบรับรองคุณวุฒิ หรอืปรญิญาบตัร  

๔. เปลี่ยนแปลง บันทกึขอมูลลงใน ก.พ.๗ / สมุดประวัติ / แฟมประวตัิ  

๕. แจงหนวยงานทีม่สีวนเกีย่วของ  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

หนวยงานมขีอมูลสวนบุคคลที่เปนปจจุบันที่สามารถนาไปใชในการบรหิารบุคคลไดอยางมปีระสทิธภิาพ  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

ระเบยีบ ก.ค.ศ. วาดวยการเปลีย่นแปลงขอมูลในทะเบยีนประวตัขิาราชการครูและบคุลากรทางการ

ศกึษา  

๔.๒.๑๑ การรายงานบุคลากรทางการศึกษาถึงแกกรรม  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. สวนราชการรายงานการถงึแกกรรมของบคุลากรทางการศกึษาตามลาดบัขั้น   

๒. เจาหนาที่รายงานผูบังคับบัญชาตามลาดับขัน้  

๓. ตอบรับทราบหนวยงานทีร่ายงานการถงึแกกรรม  

๔. ออกหนังสอืแสดงความเสยีใจตอครอบครัวผูถงึแกกรรม  

๕. รายงานหนวยงานที่เกี่ยวของ  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั ๙๘  

 



การบรหิารงานบุคคลมขีอมูลอัตรากาลังที่เปนปจจุบัน ครอบครัวผูถงึแกกรรมมขีวญัและกาลงัใจ  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

ระเบยีบ ก.ค.ศ. วาดวยการออกจากราชการของขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา   

๔.๓ งานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ตรวจสอบผูมคีุณสมบัตคิรบถวน สมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ  

๒. ดาเนนิการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ และเหรยีญจักรพรรดมิาลาแก

ขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาในสงักดัตามหลกัเกณฑและวธิกีารทีก่ฎหมายกาหนด   

๓. จัดทาทะเบยีนผูไดรับเครือ่งราชอสิรยิาภรณและเหรยีญจักรพรรดมิาลา เครือ่งราชอสิรยิาภรณ

ดเิรกคุณาภรณ และผูคนืเครือ่งราชอสิรยิาภรณ  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

ขาราชการมคีวามพงึพอใจและเปนการสรางขวญักาลงัใจในการปฏบิตังิาน   

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. พระราชกฤษฏกีาวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณอันเปนที่สรรเสรญิยิ่งดเิรกคุณา

ภรณ พ.ศ. ๒๕๓๘  

๒. พระราชบญัญตัเิหรยีญจักรพรรดมิาลา พ.ศ. ๒๔๘๔  

๓. พระราชบญัญตัเิหรยีญจักรพรรดมิาลา (ฉบับที ่๒ ) พ.ศ. ๒๔๘๕  

๔. พระราชบญัญตัเิหรยีญจักรพรรดมิาลา (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๐๗  

๕. ระเบยีบสานกันายกรัฐมนตรวีาดวยการขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ  อันเปนที่เชิดชูยิ่ง

ชางเผอืก และเครือ่งราชอสิรยิาภรณอนัมเีกยีรตยิศยิง่มงกฎไทย พ.ศ ๒๕๓๖  

๔.๔ งานบรกิารบคุคล  

๔.๔.๑ การขอยกเวนการเกณฑทหาร  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ผูมสีทิธไิดรับการยกเวน กรอกรายละเอยีดตามแบบที่กาหนดกอนเดอืนเมษายนของป ๙๙  

 



๒. แนบเอกสาร  

-สาเนาบตัรประจาตวัขาราชการ  

-ตารางการสอน/สัปดาห  

-จานวนนักเรยีนที่รับผิดชอบ  

-สาเนา สด. ๓๕ , สด. ๙  

๓. เจาหนาที่นาเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อลงนามนาเสนอผูมอีานาจ   

๔. ผูมอีานาจออกใบสาคัญยกเวน แลวแจง  

๔.๑ ทองที่ที่เปนภูมลิาเนาทหารของผูนัน้  

๔.๒ แจงสวนราชการทีเ่กีย่วของ  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร ไมเกดิผลเสยีหายตอการ

เรยีนการสอนของเด็ก  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

พระราชบญัญตัรัิบราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และทีแ่กไขเพิม่เตมิ  

๔.๔.๒ การขอมบีตัรประจาตวัเจาหนาท่ีของรัฐ  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ผูขอมบีัตรกรอกรายละเอยีดขอมูลสวนบุคคลตาง ๆ โดยมเีอกสาร หลักฐานดังนี้  

-ตดิรูปถายในแบบขอมบีัตร ๓ รูป  

-สาเนาทะเบยีนบาน ๑ ฉบับ  

-ใบรับรองหมูโลหติ ๑ ฉบับ  

-เสนอผานผูบังคับบัญชาตามลาดับ  

๒. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารความถูกตอง  

๓. เจาหนาที่นาเสนอผูมอีานาจลงนามในบัตรประจาตัว โดยผานผูบงัคบับญัชาตามลาดบั โดยคุม

ทะเบยีนประวัติไว  

๔. สงคนืบัตรประจาตัวถงึสถานศกึษา  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

ผูขอมบีัตรไดรับบัตรประจาตัวเจาหนาที่ของรัฐไวเปนบัตรประจาตัว  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

พระราชบัญญัตบิัตรประจาตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ ๑๐๐  

 



๔.๔.๓ งานขอหนังสอืรับรอง  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ผูขอหนังสอืรับรองแจงเหตุผลและความจาเปนในการขอหนังสอื  

๒. เสนอตอผูบังคับบัญชาขัน้ตน  

๓. เจาหนาทีต่รวจรายงานเหตผุล ความจาเปน  

๔. นาเสนอผูมอีานาจอนุมัตลิงนามหนังสอืรับรอง  

๕. สงหนังสอืรับรอง  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

ผูขอหนังสอืรับรองไดรับความพอใจและใชสทิธใินการเปนขาราชการ  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

ระเบยีบสานักนายกรัฐมนตรวีาดวยงานสารบรรณ พ.ศ .๒๕๒๖  

๔.๔.๔ งานขออนุญาตใหขาราชการไปตางประเทศ  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ผูมคีวามประสงคจะเดนิทางไปตางประเทศ กรอกรายละเอยีดตามแบบที่กาหนด  

๒. ในกรณทีีเ่ดนิทางอยูในระหวางเปดภาคเรยีน ตองแนบใบลาที่ไดรับการอนุญาต  

๓. เจาหนาทีต่รวจสอบ  

-แบบขออนุญาต  

-บญัชีประมาณการคาใชจาย  

-ใบลากจิ หรอืลาพกัผอน หนงัสอืเชิญจากองคการ หนวยงาน  

๔. นาเสนอผูบังคับบัญชาผูมอีานาจลงนามนาเสนอผูมอีานาจ   

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

ผูขออนุญาตเดนิทางไดรับความพอใจ เดนิทางอยางมคีวามสขุ  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. ระเบยีบการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕  

๒. แนวปฏบิัติการเดนิทางไปตางประเทศ  

๔.๔.๕ งานขออนุญาตลาอุปสมบท  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ ๑๐๑  

 



๑. ผูมคีวามประสงคจะอปุสมบทกรอกรายละเอยีดตามแผนทีก่าหนด ผาน ผูบังคับบัญชาตามลาดับ  

๒. เจาหนาที่ตรวจคุณสมบัติ  

๓. นาเสนอผูมอีานาจ  

๓.๑ อนุญาตการลาอุปสมบท  

๓.๒ เสนอพระอุปชฌาย เพื่อขออนุญาตใหไปอุปสมบท  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

ผูขออนุญาตมศีรัทธาในพระพุทธศาสนา และไดรับความพงึพอใจ  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. ระเบยีบการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕  

๒. พระราชกฤษฎกีารวาดวยการอนญุาตใหขาราชการลาอปุสมบท  

๔.๔.๖ การลาไปประกอบพธิฮัีจย  

๔.๔.๗ งานขอพระราชทานเพลงิศพ  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. เจาภาพแจงวตัถปุระสงคของการขอพระราชทานเพลงิศพ   

๒. เจาหนาทีต่รวจสอบ  

-หลกัเกณฑ คุณสมบัติ  

-วัน เดอืน ป ทีจ่ะขอพระราชทานเพลงิศพ  

-สถานที่  

-นาเสนอผูมอีานาจลงนาม เสนอเลขาธกิารพระราชวงั  

-ตดิตอประสานงาน (เลขาธกิารพระราชวงั เจาภาพ)  

๓. ดาเนนิการตามขัน้ตอนของสานักพระราชวัง  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

เจาภาพพอใจที่ไดรับการอานวยความสะดวกและไดรับบรกิารที่รวดเร็ว  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

แนวทางการขอพระราชทานเพลงิศพของสานักพระราชวงั  ๑๐๒  

 



๕. กลุมงานพัฒนาบุคลากร  

งานฝกอบรมและลาศกึษาตอ  

งานสงเสรมิและยกยองเชิดชูเกยีรติ  

กลุมงานพัฒนาบุคลากร  

งานพฒันามาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณ  

งานประเมนิคณุภาพการบรหิารงานบคุคล  

๕.๑ งานฝกอบรมและลาศึกษาตอ  

๕.๑.๑ การฝกอบรม  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. สารวจ ศกึษา วเิคราะห วจัิย สภาพความตองการจาเปนในการฝกอบรมพัฒนา ( Training needs )  

๒. จัดทาแผนงาน/โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากร  

๓. จัดทาและพัฒนาหลักสูตร คูมอื นวตักรรมและจัดหาเทคโนโลยี  

๔. ประสานและสงเสรมิการดาเนนิการฝกอบรมและพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษาทกุตาแหนง  

ทั้งกรณเีตรยีมเขาสูตาแหนง ( Pre - service Training ) และพฒันาประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ( 

Inservice Training) รวมทั้งการอบรมลกูจางประจาและลกูจางช่ัวคราว กรณเีขาสูตาแหนงใหมและ

กรณปีระจาการ  

๕. การประเมนิผลการฝกอบรม  

๖. ดาเนนิการวจัิยเพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนการฝกอบรมเพื่อ การพฒันาวชิาชีพ ๑๐๓  

 



๗. สงเสรมิสนับสนุนการพัฒนา เสรมิสรางขวญักาลงัใจ ปกปองคุมครองระบบคณุธรรมและยกยอง

เชิดชูเกยีรตขิาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาในหนวยงานทางการศกึษา  

๘. สงเสรมิสนบัสนนุใหสถานศกึษามกีารอบรมหรอืประสานการฝกอบรมและพฒันาเพือ่สรางความ

เขมแขง็ในวชิาชีพ  

๙. สรางเครอืขายประสานการฝกอบรมกับสถาบันการศึกษาและสถานศึกษา  

๑๐. ประสานกับหนวยงานทางการศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษาเพื่อใหมี การเทยีบโอนประสบการณ ใน

การฝกอบรมกับการพัฒนาวทิยฐานะของบุคลากรในสถาบัน อดุมศกึษา  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

๑. ครู ผูบรหิารและบคุลากรทางการศกึษาถอืวาเปนทรัพยากรมนุษยที่สาคัญยิ่งในการที่จะดาเนนิงาน

ใหประสบผลสาเร็จ ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและทั่วถงึ  

๒. ครู ผูบรหิาร และบุคลากรทางการศกึษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศกึษาสามารถปฏบิัติหนาที่

ราชการไดอยางมปีระสทิธภิาพ  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกีย่วของ  

๑. ระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ สวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔  

๒. พระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไขเพิม่เตมิ(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  

๓. พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  

๔. กฎ ก.ค. ศ. ฉบับที ่(พ.ศ. ....) วาดวยการประเมนิตาแหนง และวทิยฐานะ ขาราชการครู  

๕.๑.๒ การลาศึกษาตอ  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ศกึษาความจาเปนและดาเนนิการสงเสรมิและสนับสนนุใหขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา  

ทีม่วีฒุแิละไมมวีฒุิ ไดมโีอกาสศกึษาตอ ตามความตองการของตนและหนวยงานทางการศกึษา โดยให

สอดคลองกับนโยบายและหลักเกณฑของสานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานหรอื

กระทรวงศกึษาธกิารและตามขอตกลงในการสงไปศกึษาตอกับสถาบันอุดมศกึษา ๑๐๔  

 



๒. ดาเนนิการวางแผนและสงเสรมิใหขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ลาศกึษาตอทุกประเภท  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

๑. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษาไดรับ การศกึษาและพฒันาอยาง

ทั่วถงึและตอเนื่อง  

๒. ขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาในเขตพื้นทีก่ารศกึษาสามารถปฏบิตัหินาทีร่าชการไดอยาง

มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

๓. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษามขีวัญและกาลังใจในการปฏบิัติ

หนาทีร่าชการสงูขึ้น  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวาดวยการใหขาราชการไปศกึษาและฝกอบรม ภายในประเทศ พ.ศ. 

๒๕๓๘  

๒. ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวาดวยการใหขาราชการไปศกึษาและฝกอบรม ณ ตางประเทศ พ.ศ. 

……  

๕.๒ งานสงเสรมิและยกยองเชดิชูเกยีรติ  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ประสานการดาเนนิการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุน สงเสรมิการพัฒนาของ ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษาในการปฏิบตังิานใหมคีณุภาพและประสทิธภิาพเปน มอือาชีพ เพื่อนาไปสูการ

พฒันาวชิาชีพและคณุภาพการศกึษา  

๒. เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่เพื่อพจิารณากาหนดหลักเกณฑและวธิกีาร  

ยกยองเชิดชูเกยีรตขิาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาทีม่คีวามคดิรเิริม่สรางสรรค  มผีลงาน

ดเีดนเปนที่ประจักษ  

๓. ประกาศแจงสถานศกึษาดาเนนิการพจิารณาคดัเลอืกขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา   

๔. เขตพื้นที่การศึกษาตัง้คณะกรรมการพจิารณาและนาเสนอ อ.ก.ค.ศ. ใหความเห็นชอบ ๑๐๕  

 



๕. ประกาศยกยองเชิดชูเกยีรตแิละมอบเกยีรตบิตัร โลรางวลั พรอมเผยแพร ยกยองอยางกวางขวาง  

๖. ใหนาผลงานไปประกอบการพจิารณาความดคีวามชอบเปนกรณพีเิศษ  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษามขีวัญและกาลังใจในการปฏบิัติหนาที่สูงขึ้นทาใหเกดิ

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลแกทางราชการ  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. กฎกระทรวง ฉบับที…่…(พ.ศ. …..) วาดวยกองทนุสงเสรมิครู คณาจารย และบุคลากรทางการศกึษา  

๒. ระเบยีบ ก.ค.ศ. วาดวยการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินวทิยพัฒน  

๓. ระเบยีบครุสุภาวาดวยการสรรหาและคดัเลอืกขาราชการครูและบคุลากรทาง การศกึษาผูมผีลการ

ปฏบิตังิานดเีดน  

๔. ระเบยีบครุสุภาวาดวยการสรรหาและคดัเลอืกขาราชการครูและบคุลากรทาง การศกึษาเพือ่รับ

รางวัลคุรุสดุดี  

๕.๓ งานพัฒนามาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณ   

๕.๓.๑ การขอรับใบอนุญาตและการขอตอใบอนุญาตวชิาชพี  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. สงเสรมิสนบัสนนุใหครูและบคุลากรทางการศกึษาไดรับการพฒันาและ มใีบอนุญาตประกอบ

วชิาชีพ  

๒. เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพจิารณาตรวจสอบและนาเสนอตามที่ ผูมอีานาจหรอืองคกร

วชิาชีพมอบหมาย  

๓. จัดทาทะเบยีนควบคุม กากับ ดแูล ผูรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ ใหเปนไปตามมาตรฐานวชิาชีพ  

๔. ประสานองคกรวชิาชีพครูและบคุลากรทางการศึกษา และสถาบนั การศกึษาที่ทาหนาที่ผลติและ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา และพัฒนาบุคลากรอยาง ตอเนื่องเปนมอือาชีพ  

๕. สงเสรมิการดาเนนิการพฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษาใหประพฤตติามระเบยีบ วนิัย 

มาตรฐานและจรรยาบรรณของวชิาชีพ  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงัผลสาเร็จท่ีคาดหวงั ๑๐๖  

 



๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษามใีบอนุญาตประกอบวชิาชีพและสามารถตอใบอนุญาตประกอบ

วชิาชีพได  

๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนามคีวามม่ันคงในการประกอบวชิาชีพ  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. พระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และทีแ่กไขเพิม่เตมิ(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  

๒. พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ.๒๕๔๖  

๓. พระราชบญัญตัสิภาครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ.๒๕๔๖  

๕.๓.๒ การสงเสรมิความมั่นคง ผดงุความเปนธรรมในการประกอบวชิาชพี  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. วเิคราะหงานความม่ันคงและความเปนธรรมในการประกอบวชิาชีพ   

๒. กาหนดหลกัเกณฑการสงเสรมิความม่ันคงและผดงุความเปนธรรมในการประกอบวชิาชีพ   

๓. วางแผนดาเนนิการสงเสรมิความม่ันคงและผดงุความเปนธรรมในการประกอบวชิาชีพ   

๔. ประเมนิผลและรายงาน  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

๑. ครูและบคุลากรทางการศกึษามคีวามม่ันคงและไดรับความเปนธรรม ในการประกอบวชิาชีพ  

๒. มกีารปฏบิตังิานใหเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกีย่วของ  

๑. พระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไขเพิม่เตมิ(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  

๒. พระราชบญัญตัสิภาครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ.๒๕๔๖  

๓. พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  

๕.๔ งานประเมนิคุณภาพการบรหิารงานบคุคล  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ ๑๐๗  

 



๑. ศกึษา วเิคราะห วจัิยและกาหนดมาตรฐานการปฏบิัตงิานดานบรหิารงานบุคคลเกี่ยวกับการจัดทา

และพัฒนาฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในหนวยงานการศกึษาในเขตพื้นที่

การศกึษา  

๒. กาหนดหลกัเกณฑและวธิปีระเมนิผลการปฏบิัตงิานดานพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคล   

๓. พฒันามาตรฐานคณุภาพโดยใหผูบรหิารสถานศกึษาไดใหขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา  

กาหนดภาระงานขั้นตาและเกณฑการประเมนิผลงานสาหรับขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา

ของเขตพื้นที่การศึกษา  

๔. สงเสรมิและจัดทาเครือ่งมอืประเมนิคณุภาพการบรหิารงานบคุคล  

๕. ดาเนนิการประเมนิผลการปฏบิตังิาน  

๖. นาผลการปฏบิตังิานของขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาในสานักงาน  เขตพื้นที่การศึกษา

และสถานศกึษา ไปใชประโยชนในการบรหิารงานบุคคลอยางมปีระสทิธภิาพ  

๗. จัดทารายงานการบรหิารงานบคุคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอ ตอไปยัง ก.ค.ศ.  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามมีาตรฐานการปฏบิัตงิาน ดชันช้ีีวดัผลการปฏบิตังิานและเครือ่งมอื

การประเมนิผลการปฏบิตังิานดานพฒันาระบบบรหิารงานบคุคล ทาใหสามารถดาเนนิการประเมนิผล

การปฏบิตังิานของขาราชการครูและบคุลากรไดอยางโปรงใส เปนธรรมตรวจสอบได  

๒. มกีารจัดทาขอมูลมาตรฐานคณุภาพงานและประเมนิคณุภาพการบรหิารงานบคุคลและจัดทา

รายงานการบรหิารงานบคุคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอ ก.ค.ศ.  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. พ.ร.บ.ระเบยีบขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  

๒. หนังสอืสานักงาน ก.พ.ที่ สร ๐๗๐๘.๑/ว ๕ ลงวนัที่ ๒ สงิหาคม ๒๕๔๔ เรื่อง หลกัเกณฑและ

วธิกีารประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิานของขาราชการพลเรอืนสามัญ   

๓. หนังสอืสานักงานเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๔/ว ๖๔ ลงวนัที่ ๑๒ เมษายน 

๒๕๔๔ เรื่อง การปรับปรุงประสทิธภิาพและประเมนิผลของงานราชการ ๑๐๘  

 



๔. กฎ ก.ค.ศ. ฉบับที ่……. (พ.ศ……) วาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารประเมนิผล การปฏบิัตงิานของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษา  

๖. กลุมงานวนัิยและนิตกิาร  

งานดานกฎหมายและการดาเนนิคดขีองรัฐ  

งานวนิัย  

งานอุทธรณและรองทุกข  

กลุมงานวนิัยและ  

นติกิาร  

๖.๑ งานวนัิย  

๖.๑.๑ การสงเสรมิวนัิยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ศกึษา วเิคราะห วจัิย สาเหตกุารกระทาผิดวนิยั การเสรมิสรางวนิยั จรยิธรรม ใหขาราชการครูและ

บคุลากรทางการศกึษามวีนิยัและจรยิธรรม  

๒. ใหคาปรกึษา แนะนาเรือ่งเสรมิสราง และพฒันาวนิยัขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา  

๓. สงเสรมิใหสถานศกึษามกีารเสรมิสรางและพฒันาวนิยัขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา   

๔. จัดทาและสนับสนุนการจัดทาเอกสาร คูมอื สือ่ เกี่ยวกับการรักษาวนัิยและการปองกันการกระทา

ผิดวนัิยของขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา  

๕. ตดิตามประเมนิผลการพัฒนาวนัิย จรยิธรรมของขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา  

๖.๑.๒ การดาเนินการทางวนัิยและการลงโทษ  

(๑) การดาเนินการทางวนัิยแกผูกระทาผดิวนัิยไมรายแรง  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๒. รับเรือ่งรองเรยีน เสนอแตงตัง้คณะกรรมการสบืสวนขอเท็จจรงิ 

๒. รวมเปนคณะกรรมการสบืสวน/สอบสวนวนิยั ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาในสงักดั  

๓. ตรวจสอบสานวนการสบืสวน สอบสวนพยานหลักฐานและเสนอ ความเห็นเพือ่ใหมกีารพจิารณาสัง่

ลงโทษทางวนิัย หรอืใหความเห็นในระดับโทษทางวนิัยที่ ผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษวนิัยไมรายแรง  

๔. ประสานกับหนวยงานหรอืเขตพื้นที่การศกึษาอื่นที่เกี่ยวของกับ การดาเนนิการทางวนิัยในกรณี

ขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษากระทาผิดรวมกนั  

๕. ใหคาปรกึษาแนะนา อบรม และพฒันาผูบรหิาร ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับ

กระบวนการดาเนนิการทางวนิยั  

๖. จัดทาสรุปรวบรวมเอกสารหลกัฐานการดาเนนิการทางวนิยั ไมรายแรง ขาราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษา เสนอตอองคคณะบุคคลผูมอีานาจพจิารณาหรอืหนวยงานบังคับบัญชา  



๗. ดาเนนิการออกคาสั่งลงโทษตามอานาจหนาที่ที่กฎหมายกาหนด  

(๒) การดาเนินการทางวนัิยแกผูกระทาผดิวนัิยอยางรายแรง  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. รับเรื่องรองเรยีนและสบืสวนขอเท็จจรงิเบื้องตน ตามกรณขีาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ถกูกลาวหาวากระทาผิดวนัิย  

๒. ดาเนนิการแตงตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวนิัยเมื่อสอบสวน ขอเทจ็จรงิเบื้องตนแลว ปรากฏ

กรณมีมูีลการกระทาผิดวนัิยอยางรายแรง  

๓. รวมเปนคณะกรรมการสอบสวนและพจิารณา  

๔. ตรวจสอบสานวนการสอบสวนพจิารณาพยานหลักฐานและเสนอ ความเห็นเพือ่ใหมกีารพจิารณา

สัง่ลงโทษทางวนิยั หรอืใหความเห็นในระดับโทษทางวนิัยที่ ผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษวนิัยอยางรายแรง  

๕. ประสานงานกับหนวยงานหรอืเขตพื้นที่การศึกษาอื่นที่เกี่ยวของกับการดาเนนิการทางวนิัย กรณี

ขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษากระทาผิดรวมกนั  

๖. จัดทาสรุปรวบรวมเอกสารหลกัฐาน การดาเนนิการทางวนัิยอยางรายแรงขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษาเพื่อเสนอองคคณะผูมอีานาจพจิารณาหรอืหนวยงานบังคับบัญชา   

๗. ดาเนนิการออกคาสั่งลงโทษตามอานาจหนาที่ที่กฎหมายกาหนด  

๖.๑.๓ การสัง่พักราชการ สั่งใหออกจากราชการไวกอน ๑๑๐  

 



ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. เมือ่มกีารแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทาผิดวนิยัอยางรายแรง  และมสีาเหตุใหสั่งพัก

ราชการไวกอน  

๒. เมือ่มกีารแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทาผิดวนิยัอยางรายแรง  และมสีาเหตใุหออกจาก

ราชการไวกอน  

๖.๑.๔ การรายงานการดาเนินการทางวนัิยและการลงโทษ   

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ผูสั่งแตงตัง้กรรมการสอบสวน จัดทารายงานผลการดาเนนิการเมือ่มี การดาเนนิการทางวนิยัและ

การลงโทษทางวนิยัไมรายแรงขาราชการครูและบคุลากรทาง การศกึษาเสนอใหผูมอีานาจตาม

กฎหมายพจิารณา  

๒. จัดทารายงานผลการดาเนนิการเมือ่มกีารดาเนนิการทางวนิยัและ การลงโทษทางวนัิยอยางรายแรง 

ขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เสนอใหผูมอีานาจตามกฎหมายพจิารณา  

๖.๒ งานอุทธรณและรองทุกข  

๖.๒.๑ การอทุธรณ  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ศกึษา วเิคราะห วจัิย กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับตาง ๆ กรณี ขาราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาอุทธรณคาสั่งลงโทษ เพื่อใชเปนแนวทางพัฒนาขาราชการครูและ

บคุลากรทางการศกึษาใหมคีวามรู ความเขาใจเกี่ยวกับระเบยีบและการใชสทิธทิางกฎหมายและการ

รักษาสทิธิ  

๒. รับเรื่องอุทธรณคาสั่งลงโทษทางวนิัยไมรายแรงของขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาในเขต

พื้นที่การศึกษา ตรวจพจิารณาและเสนอใหผูมอีานาจตามกฎหมายพจิารณา   

๓. ใหคาปรกึษา แนะนาสทิธกิารอุทธรณ และการฟองรองตอ ศาลปกครองตรวจสอบคาอุทธรณของ

ขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา  

๖.๒.๒ การรองทุกข  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ศกึษา วเิคราะห วจัิย กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับตาง ๆ กรณี ขาราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา รองทุกข เพื่อใชเปนแนวทาง๑๑๑  

 



พฒันาขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาใหมคีวามรู ความเขาใจ เกี่ยวกับระเบยีบและการใช

สทิธทิางกฎหมายและรักษาสทิธิ  

๒. ใหคาปรกึษา แนะนาการรองทุกข และตรวจสอบคารองทุกขของ ขาราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษา  

๓. รับเรื่องรองทุกขของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศกึษาตรวจสอบ

พจิารณา และเสนอใหผูมอีานาจตามกฎหมายพจิารณา  

๖.๓ งานดานกฎหมายและการดาเนินคดขีองรัฐ  

๖.๓.๑ การดาเนินงานดานกฎหมาย กฎ ระเบยีบขอบังคับท่ีใชในหนวยงาน  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ศกึษา วเิคราะห วจัิยเกีย่วกบักฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับตาง ๆ ที่ใชในการปฏบิัตงิานของสา

นักงานเขตพื้นที่การศกึษา รวมทั้งการจัดระบบการจัดเกบ็ใหบรกิารทางกฎหมาย กฎ ระเบยีบ 

ขอบังคับ  

๒. ใหคาปรกึษา ขอเสนอแนะ และตอบขอหารอืเกี่ยวกับขอกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับตาง ๆ 

กรณ ีทีเ่ปนปญหาทางกฎหมายใหแกขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา และหนวยงานในสังกัด  

๓. สงเสรมิ อบรม แนะนาใหความรูและพฒันาขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาใหมคีวามรู

เกี่ยวกับกฏหมายและระเบยีบวนิัย  

๖.๓.๒ การดาเนินงานดานกฎหมาย กฎ ระเบยีบขอบังคับ ท่ีมสีวนเกี่ยวของกับหนวยงาน  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. ตรวจสอบการดาเนนิการจัดทานติกิรรม หรอืเอกสารมผีลผูกพนัทางกฎหมาย ซึ่งสานักงานเขต

พื้นที่การศกึษาและหนวยงานในสังกัดมสีวนเกี่ยวของ เชน สญัญาซื้อขาย สญัญาจาง สัญญาเชา 

สญัญาลาศกึษาตอ สญัญาคาประกนั หนังสอืรับสภาพหนี้ หนังสอืมอบอานาจการบอกเลกิสัญญา 

ฯลฯ  

๒. ดาเนนิการรวบรวมขอเทจ็จรงิ และพยานหลักฐานเพื่อดาเนนิการทางคดแีพง คดอีาญา คดี

ลมละลาย คดลีวงละเมดิสทิธเิด็ก คดปีกครอง ในกรณทีี่สานักงานเขตพื้นที่ การศกึษาและหนวยงานใน

สังกัด ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาเปนผูเสยีหาย หรอืมสีวนไดเสยี และประสานกบั

พนักงานอัยการเพื่อฟองคดหีรอืแกตางคดี  

๓. พจิารณาดาเนนิการหาตวัผูรับผิดชอบทางละเมดิ และการใชสทิธเิรยีกรองตดิตาม ทวงถามใหผูตอง

รับผิดชาระหนี้แกทางราชการ ๑๑๒  

 



๔. ใหความชวยเหลอื แนะนา ปรกึษา แนวทางตอสู คดแีพง คดอีาญา คดลีมละลาย คดลีวงละเมดิ

สทิธเิดก็ คดปีกครอง รวมทั้งการเรยีกคาสนิไหมทดแทน ในกรณ ีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

หนวยงานในสังกัด ขาราชการครู และบุคลากรทางการศกึษา ถกูกลาวหาวากระทาผิดอาญา ถูกจับกุม

คุมขัง ถกูฟองคดแีพง ถกูฟองคดอีาญา ถูกฟองคดปีกครองหรอืถูกกระทาละเมดิ  

๕. รวมปฏบิัตงิานหรอืสนับสนุนการปฏบิัตงิานของหนวยงานอื่น ๆ ที ่เกี่ยวของ หรอืไดรับมอบหมาย

และปฏบิัตงิานอื่น ๆ ทีไ่ดรับมอบหมาย  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

๑. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาสังกัดเขตพื้นที่การศกึษา มมีาตรฐานวชิาชีพและ

จรรยาบรรณวชิาชีพตามหลกัเกณฑทีก่าหนด  

๒. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาสังกัดเขตพื้นที่การศกึษา เปนผูมรีะเบยีบ วนิัย มคีวาม

โปรงใส และตรวจสอบได สงผลตอการจัดการเรยีนการสอนอยาง ม ีประสทิธภิาพ  

๓. ขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามคีวามรูและเขาใจแนวทางดา

เนนิการทางวนิัย การรักษาวนัิย การอุทธรณ รองทุกข และระเบยีบ กฎหมายที่เกี่ยวของ  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๖  

๒. พระราชบญัญตัิสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  

๓. กฎ ก.ค.ศ. ฉบับที…่..(พ.ศ…….) วาดวยการอุทธรณและรองทุกข  

๔. กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ  

๗. กลุมงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ท่ีการศึกษา  

ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ  

๑. วเิคราะหอานาจหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จัดกลุมงานใหเปน หมวดหมูและกาหนด

บคุลากรรับผิดชอบ  

๒. ออกแบบจัดทาทะเบยีน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาใหสามารถใชเปนขอมูลในการปฏบิัตงิานและ

ประสานงานไดสะดวก รวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ  

๓. รางระเบยีบสาหรับใชบรหิารบุคคลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สถานศึกษา เสนอ อ.ก.ค.

ศ. เขตพื้นทีก่ารศกึษาพจิารณากาหนด  

๔. วางแผนการประชุม ๑๑๓  

 



๕. ประสานงานรวบรวมเรื่องที่จะนาเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีก่ารศกึษาพจิารณาจากหนวยงานที่

เกี่ยวของเพื่อจัดทาเอกสารการประชุม  

๖. เสนอประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา กาหนดนัดประชุม จัดทาหนงัสอืเชิญประชุมและสง

เอกสารการประชุมใหกรรมการพรอมหนังสอืเชิญประชุม  

๗. ประสานงานการจัดสถานทีป่ระชุม การจัดเตรยีมสื่ออุปกรณสาหรับใชใน การประชุม เบี้ยประชุม

กรรมการ เอกสารหลักฐานที่จาเปนตองใชในการประชุมตลอดจน เครื่องดื่ม และอาหารวาง  

๘. ดาเนนิการประชุมและจดบนัทกึผลการประชุม  

๙. จัดทารายงานการประชุมสงใหอนุกรรมการและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ  ดาเนนิการตามมตทิี่

ประชุม  

๑๐. ประสานงานตดิตาม กากบัและรวบรวมผลการดาเนนิงานใหเปนไปตามมตทิี่ประชุม  

๑๑. ประเมนิผลการดาเนนิการประชุมนาขอมูลไปใชในการปรับปรุงแกไขใหมี ประสทิธภิาพสงูขึ้น  

ผลสาเร็จท่ีคาดหวงั  

๑. การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

๒. การบรหิารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษาเปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม มี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล สงผลใหการจัดการศกึษาของเขตพื้นทีก่ารศกึษามคีณุภาพตาม

มาตรฐานการศกึษาชาติ  

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  

๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๖  

๒. พระราชบัญญัติวธิปีฏบิัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

๑. ๓. ระเบยีบสานกันายกรัฐมนตรวีาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 


