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กลุ่มบริหารงานบุคคล 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
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คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
 

งานวางแผนและอัตราก าลัง 
 

 
 
 

จัดท าโดย 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ อ้วนตงต้น ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
2. นางรักชนก ไผ่สุข  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
3. นางสาวศรุดา จันทร์เอน  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
4. นางสาวยุพิน ชินวงษ์  ต าแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว 
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   1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  :  งานวิเคราะห์วางแผนอัตราก าลังคน 
    2. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อเป็นข้อมูลหลักในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
2. เพื่อวางแผนก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาและเป็นไปตามเกณฑ์ทั้งใน

ด้านปริมาณและความสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา 
3. ขอบเขตของงาน 

  งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภารกิจและแผน
อัตราก าลังคนของครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า ประสานการด าเนินการและประเมินสภาพ
ความต้องการก าลังคนกับภารกิจของหน่วยงานและสถานศึกษา   ก าหนดจ านวนอัตราก าลังของสถานศึกษาตาม
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   จัดท าแผนอัตราก าลังของเขตพื้นที่การศึกษา เสนอแผนอัตราก าลังเพื่อขอความเห็นชอบ
จาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษา จัดท าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา น าแผนที่จัดท า
แล้วสู่การปฏิบัติ ติดตามประเมินผลการใช้อัตราก าลังอย่างคุ้มค่า เหมาะสมและเสนอเกลี่ยอัตราก าลัง การตัดโอน
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือนต่อ  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 

4. ค าจ ากัดความ 
            อัตราก าลังคน  หมายถึง  ผู้บริหารการศึกษา  ศึกษานิเทศก์  บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 
38ค.(2)   ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษา   ผู้บริหารสถานศึกษา  ลูกจ้างประจ าในสถานศึกษา  
พนักงานราชการ รวมถึงอัตราจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ  

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 การจัดท าแผนอัตราก าลังในสถานศึกษา  
5.1.1 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าแผน ประกอบด้วย 

1) การจัดท าข้อมูลนักเรียนและการจัดชันเรียน (10 มิ.ย.) 
2) ข้อมูลการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณก่อนก าหนดและแนวโน้มการสูญเสียของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (รวมครูช่วยราชการและพนักงานราชการ 
อัตราจ้างชั่วคราว) 

3) ข้อมูลวุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอกและความสามารถของบุคลากร 
4) จ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
5) ความต้องการครูเพิ่มของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (เท่าจ านวนครูที่ขาด) 
6) ข้อมูลพนักงานราชการ  และครูอัตราจ้างที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ 
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5.1.2 สถานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลครูและบุคลากรทั้งด้านปริมาณและความสามารถตามเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยศึกษาแนวโน้มการเพิ่มหรือลดของจ านวนบุคลากรและประชากร
วัยเรียน รวมทั้งวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ประกอบการพิจารณา 

5.1.3 จัดท าแผนอัตราก าลังระยะ 1 ปี  3 ปี และ/หรือ 5 ป ี โดยมีรายละเอียดแสดงความ
ต้องการทั้งในด้านปริมาณและความสามารถของบุคลากร และวิธีการด าเนินการ 

5.1.4 เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ 
5.1.5 ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนก าลังคนในสถานศึกษา 
5.1.6 ด าเนินการปฏิบัติตามแผนอัตราก าลังโดย 

1) สถานศึกษาจัดหาอัตราก าลังตามอ านาจของสถานศึกษา เช่น ใช้งบประมาณของ
สถานศึกษาหรือประสานขอความร่วมมือกับองค์กรอ่ืน 

2) เสนอแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณา
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

5.2 การจัดท าแผนอัตราก าลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
5.2.1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านอัตราก าลังของสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกทั้ง

ด้านปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์และความต้องการ ดังนี้ 
1) ข้อมูล 10 มิ.ย. ด้านบุคลากรและจ านวนนักเรียนของสถานศึกษา 
2) ข้อมูลด้านวุฒิ วิชาเอกและความสามารถด้านบุคลากร 
3) ข้อมูลการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณก่อนก าหนดและแนวโน้มการสูญเสีย 
4) จ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
5) ข้อมูลพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน 
6) ความต้องการครูเพิ่มของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (เท่าจ านวนครูที่ขาด) 

5.2.2 จัดท าแผนอัตราก าลังระยะ 1 ปี  3 ปี หรือ 5 ปี  โดยมีรายละเอียดความต้องการทั้งด้าน
ปริมาณและความสามารถและวิธีการด าเนินการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

5.2.3 เสนอแผนต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 

5.2.4 ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนก าลังคนใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
5.2.5 ด าเนินการตามแผนอัตราก าลังโดย 
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1) เนินการในส่วนที่เป็นอ านาจของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เช่น การเกลี่ย
อัตราก าลัง การจัดสรรอัตราก าลังครู การย้าย การบรรจุแต่งต้ัง การรับโอน และการ
พัฒนาบุคลากร การของบประมาณการจ้างครู 

2) การเสนอความต้องการไปยัง สพฐ. 
 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษาจัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ให้ความเห็นชอบ 

สถานศึกษารายงานข้อมูลอัตราก าลัง สพป.,สพม. 

สพป.,สพม. ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 

เสนอ กพท. และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
ให้ความเห็นชอบ 

สพฐ.จัดท าแผนอัตราก าลังคนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

สพป.,สพม. ด าเนินการรายงานแผนอัตราก าลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อ สพฐ. 

 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 

                 แบบกรอกข้อมูลความต้องการคร ู (ข้อมูล 10 มิ.ย.)  ประกอบไปด้วย   
7.1  แบบความต้องการครูปี 53.xls 
7.2  แบบสาระครูปี 53.xls 

         ซึ่งแบบที่ 1 และแบบที่ 2   จ าแนกประเภทโรงเรียนออกเป็น 3 ประเภท คือ  
1.  ประถมศึกษา   รหัสที่ใช้ คือ  ป. 
2.  ขยายโอกาส     รหัสที่ใช้ คือ  ข. 
3.  มัธยมศึกษา     รหัสที่ใช้ คือ  ม. 

          และในแต่ละประเภท   จ าแนกนักเรียนออกเป็น 7 ขนาด คือ 
                        1.  ขนาดนักเรียน     60 คนลงมา 

           2.  ขนาดนักเรียน    61 -120 คน 
   3.  ขนาดนักเรียน   121 -300 คน 
       4.  ขนาดนักเรียน   301 -500 คน 
      5.  ขนาดนักเรียน   501 -1,500 คน 
        6.  ขนาดนักเรียน   1,501 – 2,500 คน 
      7.  ขนาดนักเรียน   2,501 คนขึ้นไป 

 
  ให้ สพท.จัดท าข้อมูลในไฟล์แบบความต้องการครู ให้ถูกต้อง แล้วจัดเรียงข้อมูลตามล าดับจากน้อย
มาหามาก (ตามความขาดสุทธิ )   เมื่อเรียบร้อย สมบูรณ์แล้ว  จึงด าเนินการจัดท าข้อมูลในไฟล์แบบสาระครู ต่อไป 
(ขอให้คัดลอกล าดับโรงเรียน, ชื่อโรงเรียน, ข้อมูลครูฯ จ.18 (กระจายครูตามกลุ่มสาระแล้วจะต้องเท่ากับข้อมูลใน
ไฟล์ความต้องการครู),ข้อมูลครูฯตามเกณฑ์ กคศ., ความขาด/เกิน ตามเกณฑ์ กคศ.)  ข้อควรระวังคือ จ านวน
ความต้องการครูตามกลุ่มสาระจะต้องเท่ากับความขาดครูตามเกณฑ์ กคศ. 
 
 8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
  8.1  เอกสารความต้องการอัตราก าลังครู   ของสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
       8.1.1 งบหน้า  / งบหน้า(สาระ) 
        8.1.2 สรุปป./ สรุปข. / สรุปม.  และ สรุปป.(สาระ)/ สรุปข.(สาระ)/ สรุปม.(สาระ) 
       8.1.3  แบบ ป.1-ป.7 / แบบ ข.1-ข.7 / แบบ ม.1-ม.7   
                                             แบบ ป.1-ป.7(สาระ) / แบบ ข.1-ข.7(สาระ) /  แบบม.1-ม.7 (สาระ) 
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  8.2  เกณฑ์การค านวณอัตราก าลังข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 - แบบ 1 โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 120 คน ลงมาและจัดการเรียนการสอน อ.1-ป.6 หรือ 

ป.1-ป.6 
       -  นักเรียน  1 -20 คน       มีผู้บริหารได้  1  คน       มีครูผู้สอนได้   1  คน     
       -  นักเรียน 21 -40 คน      มีผู้บริหารได้  1  คน       มีครูผู้สอนได้   2  คน     
   -  นักเรียน 41 -60 คน      มีผู้บริหารได้  1  คน       มีครูผู้สอนได้   3  คน      
  -  นักเรียน 61 -80 คน      มีผู้บริหารได้  1  คน       มีครูผู้สอนได้   4  คน 
      -  นักเรียน 81 -100 คน    มีผู้บริหารได้  1  คน       มีครูผู้สอนได้   5  คน 
       -  นักเรียน 101 -120 คน  มีผู้บริหารได้  1  คน       มีครูผู้สอนได้   6  คน    
  

-  แบบ 2 โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป และจัดการเรียนการสอน อ.1-ป.6 หรือ 
ป.1-ป.6 

อัตราส่วน (อนุบาล)    ครู : นักเรียน =       1  : 25 
  จ านวนนักเรียน   :   ห้อง  =       30  : 1 
 อัตราส่วน (ประถม)    ครู : นักเรียน =       1  : 25   
  จ านวนนักเรียน   :   ห้อง  =       40  : 1 
 
 
จ านวนครปูฏบิัติการสอน (ป) รวม  =  จ านวนครู(ป) อนบุาล  + จ านวนครู (ป) ประถม 
 

ครู(ป)รวม   =  [(ห้องอนุบาล x 1.2)+(นักเรียนอนุบาล/25)]  + [(ห้องประถม x 1.6) + (นักเรียนประถม/25)]  

 2  2  
 

หรือ   ครู(ป)รวม     =  (ห้องอนุบาล x 30 + นร.อนบุาล)   + (ห้องประถม x 40 + นร.ประถม)  
 50  50  

จ านวนบคุลากรสายบริหาร 
    -  นักเรียน  121 - 359 คน           มีผู้บรหิารได ้ 1  ต าแหนง่ 
    -  นักเรียน  360 - 719 คน           มีผู้บรหิารได ้ 1  ต าแหนง่    มีผู้ช่วยได้   1  ต าแหน่ง 
    -  นักเรียน  720 - 1,079 คน        มีผู้บรหิารได ้ 1  ต าแหนง่    มีผู้ช่วยได้   2  ต าแหน่ง 
    -  นักเรียน  1,080 - 1,679 คน     มีผู้บรหิารได ้ 1  ต าแหนง่    มีผู้ช่วยได้   3  ต าแหน่ง 
    -  นักเรียน  1,680 คนขึ้นไป         มีผู้บริหารได ้ 1  ต าแหน่ง    มีผู้ช่วยได้   4  ต าแหน่ง   
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เงื่อนไข  -  การคิดจ านวนห้องเรียน (โดยใช้จ านวนนักเรียน : ห้อง หารจ านวนนักเรียน)  แต่ละช้ัน  
                 หากมีเศษตัง้แต่ 10 คนขึ้นไป ให้เพิ่มอีก 1 ห้อง 
              -  การคิดจ านวนครูใหป้ดัเศษตามหลักคณิตศาสตร์  (0.5ขึน้ไปปดัเปน็ 1 , ไม่ถึง 0.5 ปัดทิ้ง) 

 
-   แบบ 3  โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป และจัดการเรียนการสอน        อ.1-ม.3 หรือ 

ป.1-ม.3   ดังนี้ 
อัตราส่วน (อนุบาล)    ครู : นักเรียน               =    1  : 25 

                            จ านวนนักเรียน   :   ห้อง             =    30  : 1 
อัตราส่วน (ประถม)    ครู : นักเรียน               =    1  : 25 
                            จ านวนนักเรียน   :   ห้อง             =    40  : 1 
อัตราส่วน (มัธยม)     ครู : นักเรียน               =    1  : 20 
                            จ านวนนักเรียน   :   ห้อง             =    40  : 1 

 
จ านวนครปูฏบิัติการสอน(ป) รวม  =  จ านวนครู(ป)อนบุาล  + จ านวนครู(ป)ประถม + จ านวนคร(ูป) มัธยม 

 

ครู(ป)รวม   =  [(ห้องอนุบาล x 1.2)+(นักเรียนอนุบาล/25)]  + [(ห้องประถม x 1.6) + (นักเรียนประถม/25)] + (ห้องมัธยมx2) 

 2  2   
 

หรือ   ครู(ป)รวม     =  (ห้องอนุบาล x 30 + นร.อนบุาล)   + (ห้องประถม x 40 + นร.ประถม) + (ห้องมัธยมx2) 
 50  50   

 
จ านวนบุคลากรสายบริหาร 
    -  นักเรียน  121 - 359 คน           มีผู้บรหิารได ้ 1  ต าแหนง่ 
    -  นักเรียน  360 - 719 คน           มีผู้บรหิารได ้ 1  ต าแหนง่    มีผู้ช่วยได้   1  ต าแหน่ง 
    -  นักเรียน  720 - 1,079 คน        มีผู้บรหิารได ้ 1  ต าแหนง่    มีผู้ช่วยได้   2  ต าแหน่ง 
    -  นักเรียน  1,080 - 1,679 คน     มีผู้บรหิารได ้ 1  ต าแหนง่    มีผู้ช่วยได้   3  ต าแหน่ง 
    -  นักเรียน  1,680 คนขึ้นไป         มีผู้บริหารได ้ 1  ต าแหน่ง    มีผู้ช่วยได้   4  ต าแหน่ง   

  
เงื่อนไข  -  การคิดจ านวนห้องเรียน (โดยใช้จ านวนนักเรียน : ห้อง หารจ านวนนักเรียน)  แต่ละช้ัน  
                 หากมีเศษตัง้แต่ 10 คนขึ้นไป ให้เพิ่มอีก 1 ห้อง 
              -  การคิดจ านวนครูใหป้ดัเศษตามหลักคณิตศาสตร์  (0.5ขึน้ไปปดัเปน็ 1 , ไม่ถึง 0.5 ปัดทิ้ง) 
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-  แบบ 4   โรงเรียนมัธยมศึกษา 
  อัตราส่วน (มัธยม)       ครู : นักเรียน               =     1  : 20 

                    จ านวนนักเรียน   :   ห้อง            =    40  : 1 
  

จ านวนครูปฏบิัติการสอน  =  จ านวนห้องเรียน x (จ านวนนักเรียน : ห้อง) / จ านวนครู : นักเรียน  

                                   =  จ านวนห้องเรียน x  2 
  

 จ านวนบุคลากรสายบริหาร 
    -  นักเรียน  121 - 359 คน           มีผู้บริหารได ้ 1  ต าแหน่ง 
     -  นักเรียน  360 - 719 คน           มีผู้บริหารได ้ 1  ต าแหน่ง    มีผู้ช่วยได้   1  ต าแหน่ง 
     -  นักเรียน  720 - 1,079 คน        มีผู้บริหารได ้ 1  ต าแหน่ง    มีผู้ช่วยได้   2  ต าแหน่ง 
    -  นักเรียน  1,080 - 1,679 คน     มีผู้บริหารได ้ 1  ต าแหน่ง    มีผู้ช่วยได้   3  ต าแหน่ง 
     -  นักเรียน  1,680 คนขึน้ไป         มีผู้บริหารได ้ 1  ต าแหน่ง    มีผู้ช่วยได้   4  ต าแหน่ง   
  
เงื่อนไข  -  การคิดจ านวนห้องเรียน (โดยใช้จ านวนนักเรียน : ห้อง หารจ านวนนักเรียน)  แต่ละช้ัน  
                 หากมีเศษตัง้แต่ 10 คนขึ้นไป ให้เพิ่มอีก 1 ห้อง 
              -  การคิดจ านวนครูใหป้ดัเศษตามหลักคณิตศาสตร์  (0.5ขึน้ไปปดัเปน็ 1 , ไม่ถึง 0.5 ปัดทิ้ง) 
 

-  แบบ 5   การค านวณอัตราก าลังข้าราชการครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
 

   อัตราส่วน            ครู  : นักเรียน             =       1  : 12 
                    จ านวนนักเรียน   :   ห้อง             =     35  : 1 
  

   จ านวนครูรวม                 =   (35 x จ านวนห้องเรียน) / 12 
   จ านวนครูปฏบิัติการสอน    =  จ านวนครูรวม - จ านวนบุคลากรสายบริหาร 

  จ านวนบุคลากรสายบริหาร 

                1 - 2 ห้องเรียน         มีผู้บริหารได้  1 คน 

                3 - 6 ห้องเรียน         มีผู้บริหารได้  1 คน  มีผู้ช่วยผู้บรหิารได ้ 1  คน 

                7 - 14 ห้องเรียน       มีผู้บริหารได้  1 คน  มีผู้ช่วยผู้บรหิารได ้ 2 คน 

               15 - 23 ห้องเรียน      มีผู้บริหารได้  1 คน  มีผู้ช่วยผู้บรหิารได ้ 3  คน 

               24 ห้องเรียนขึ้นไป     มีผู้บรหิารได้  1 คน  มีผู้ช่วยผู้บรหิารได ้ 4  คน 

หมายเหตุ   ในการค านวณตามสูตรหากมีเศษตั้งแต ่ 0.1 ขึ้นไปใหป้ัดเป็น 1 
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 8.3  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 
 8.4  หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ 1305/466 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2545 เร่ือง เกณฑ์อัตราก าลัง
ข้าราชการครูในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
  8.5  หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ 1305/467 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2545 เร่ือง เกณฑ์อัตราก าลัง
ข้าราชการครูในสถานศึกษา  สังกัดกรมสามัญ 
  8.6  หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ 1305/822 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2545 เร่ือง เกณฑ์อัตราก าลัง
ข้าราชการครูในสถานศึกษา  สังกัดกรมสามัญ 
  8.6  หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ 1305/824 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2545 เร่ือง เกณฑ์อัตราก าลัง
ข้าราชการครูในสถานศึกษา  สังกัดกรมสามัญ 
  
9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
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9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน    มาตรฐานงานวางแผนอัตราก าลัง 

ช่ืองาน  งานวิเคราะห์วางแผนอัตราก าลังคน ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานบคุคล รหัสเอกสาร 

หลักการและเหตุผล  : การวิเคราะห์อัตราก าลังข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจ า เปน็การวิเคราะห์สภาพงาน ปริมาณ หน้าที่คามรบัผิดชอบเพื่อไปสู่การจัดท าแผนอัตราก าลัง 

วัตถุประสงค ์ : 
1. เพื่อเปน็ข้อมูลหลักในการปฏบิัตงิานเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคล 
2. เพื่อวางแผนก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาและเป็นไปตามเกณฑ์ทั้งในด้านปริมาณและความสามารถปฏิบัตงิานตามภารกิจของสถานศึกษา 

ล าดับที ่ ผังขัน้ตอนการท างาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ หมายเหต ุ

1  แจ้งสถานศึกษาจัดท าแผนอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ค.-มิ.ย.  สถานศึกษา  

2 สถานศึกษาจัดท าแผนอัตราก าลงัข้าราชการ
ครูและบคุลากรทางการศึกษา 

10 มิ.ย. - รูปแบบเป็นไปตามที่ 
สพฐ.ก าหนด 
- ถูกต้องตามเกณฑ์ ก.ค.
ศ.ก าหนด 

สถานศึกษา  

3 สถานศึกษารายงานข้อมูลอัตราก าลัง  
สพป.,สพม. 
 

ภายใน 15 มิ.ย.  สถานศึกษา  

4 สพป.,สพม. ด าเนินการจัดท าแผน
อัตราก าลัง 

 

ภายใน 30 มิ.ย. -ตรวจสอบความถูกต้อง
ของอัตราก าลัง 

กลุ่มฯบุคคล 
สพป.,สพม. 

 

ช่ืองาน  งานวิเคราะห์วางแผนอัตราก าลังคน ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานบคุคล รหัสเอกสาร 

หลักการและเหตุผล  : การวิเคราะห์อัตราก าลังข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจ า เปน็การวิเคราะห์สภาพงาน ปริมาณ หน้าที่คามรบัผิดชอบเพื่อไปสู่การจัดท าแผนอัตราก าลัง 

วัตถุประสงค ์ : 
1. เพื่อเปน็ข้อมูลหลักในการปฏบิัตงิานเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคล 
2. เพื่อวางแผนก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาและเป็นไปตามเกณฑ์ทั้งในด้านปริมาณและความสามารถปฏิบัตงิานตามภารกิจของสถานศึกษา 

สถานศึกษาจัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ให้ความเห็นชอบ 

สถานศึกษารายงานข้อมูลอัตราก าลัง สพป.,สพม. 

สพป.,สพม. ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 

เสนอ กพท. และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา 
ให้ความเห็นชอบ 

สพฐ.จัดท าแผนอัตราก าลังคนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

สพป.,สพม. ด าเนินการรายงานแผนอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อ สพฐ. 

 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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ล าดับที ่ ผังขัน้ตอนการท างาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ หมายเหต ุ

5  สพป.,สพม. ด าเนินการรายงานแผน
อัตราก าลงัข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต่อ สพฐ. 
 

ภายใน 15 ก.ค.  กลุ่มฯบุคคล 
สพป.,สพม. 

 

เอกสารอ้างอิง :   1)  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
 2)  หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ 1305/466 ลงวันที ่11 มิถุนายน 2545 เรื่อง เกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหง่ชาติ 
  3)  หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ 1305/467 ลงวันที ่11 มิถุนายน 2545 เรื่อง เกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา  สังกัดกรมสามัญ 
  4)  หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ 1305/822 ลงวันที ่30 สิงหาคม 2545 เรื่อง เกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา  สังกัดกรมสามัญ 
  5)  หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ 1305/824 ลงวันที ่30 สิงหาคม 2545 เรื่อง เกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา  สังกัดกรมสามัญ 
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  :   การขอก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนเพิ่มใหม่   
 

2. วัตถุประสงค์ 
 

  เพ่ือเป็นการก าหนดต าแหน่งและอัตราตั้งใหม่เพ่ือรองรับภารกิจและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
3. ขอบเขตของงาน 
 

   การก าหนดต าแหน่งและอัตราตั้งใหม่เพ่ือรองรับภารกิจ และลักษณะการปฏิบัติงานที่มีความ
จ าเป็น  ต้องใช้ลักษณะต าแหน่งที่มีความสามารถแตกต่างกัน  
 
4. ค าจ ากัดความ 
           4.1 การขอก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนเพ่ิมใหม่  หมายถึง   
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าข้อมูลความต้องการและความจ าเป็นในการ
ก าหนดต าแหน่งใหม่ตามแผนอัตราก าลัง 

5.2 เสนอข้อมูลความต้องการจ าเป็นในการก าหนดต าแหน่งใหม่ตามแผนอัตราก าลังให้คณะกรรมการ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

5.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าเสนอ สพฐ. เพื่อพิจารณา 
5.4 สพฐ. ด าเนินการตรวจสอบจัดท าค าชี้แจง เหตุผล ความจ าเป็นประกอบการพิจารณาขอก าหนด

ต าแหน่งและอัตราเงินเดือนเพ่ิมใหม่ ไปยังส านักเลขาธิการรคณะรัฐมนตรี (สลค,) เพ่ือเสนอ ค.ร.ม. พิจารณาอนุมัติ 
5.5 เมื่อ ค.ร.ม. อนุมัติแล้ว สพฐ. ด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนเพิ่มใหม่ งาน ก.ค.

ศ. เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติ 
5.6 เมื่อ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับอนุมัติต าแหน่งตามที่ขอ หรือได้รับจัดสรรต าแหน่งใหม่ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดสรรต าแหน่งและเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษาออกค าสั่งตัดโอนต าแหน่งหรือก าหนดต าแหน่งใหม่ 

5.7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งในต าแหน่งที่ได้รับ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 
7.1  แบบปริมาณงานสถานศึกษา (ข้อมูล 10 มิ.ย.) 
7.2  แบบค าขอก าหนดต าแหน่ง และการชี้แจงเหตุผล  
 
 

สถานศึกษา และ สพป.,สพม. จัดท าแผนเสนอความต้องการ 

กพท. และ อ.ก.ค.ศ. ให้ความเห็นชอบ 

สพป.,สพม.  น าเสนอ สพฐ. 

สพฐ. (โดย ศธ.) น าเสนอ ค.ร.ม. 

ค.ร.ม. มมีติ เห็นชอบ 

สพฐ. ขอก าหนดต าแหน่งไป ก.ค.ศ. 

ก.ค.ศ. ให้ความเห็นชอบ 

สพป.,สพม. น าเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา จดัสรรต าแหน่ง
และเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีฯ ออกค าสั่งตัดโอนต าแหน่งหรือก าหนด

ต าแหน่งใหม ่

สพป.,สพม. ด าเนินการสรรหาบคุคลเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งในต าแหนง่ที่
ได้รับ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตอ่ไป 

ไม่เห็นชอบ 
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   8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  

8.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม  

8.2 หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/361 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2545 เรื่อง การขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนในโครงการพิเศษต่าง ๆ เพิ่มข้ึนเป็นกรณีพิเศษ 

8.3 หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/466 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2545 เรื่อง เกณฑ์
อัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 

8.4 หนังส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/467 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2545 เรื่อง เกณฑ์อัตราก าลัง
ข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 

8.5 หนังส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/822 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2545 เรื่อง เกณฑ์อัตราก าลัง
ข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 

8.6 หนังส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/824 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2545 เรื่อง เกณฑ์อัตราก าลัง
ข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 

8.7 หนังส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/01 ลงวันที่ 2 มกราคม 2546 เรื่อง การขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษในโรงเรียนโครงการพิเศษ 

8.8 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว8 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 52548 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8.9 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว16 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8.10 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว24 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2548 เรื่อง การ
ปรับปรุงก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8.11 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว2 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8.12 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว8 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8.13 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว7 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 เรื่อง  การ
ปรับปรุงก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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 9 แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
ช่ืองาน  การขอก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนเพิ่มใหม ่ ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานบคุคล รหัสเอกสาร 

หลักการและเหตุผล  :    การก าหนดต าแหน่งและอัตราตั้งใหม่เพ่ือรองรับภารกิจ และลักษณะการปฏิบัติงานที่มีความจ าเป็น  ต้องใช้ลักษณะต าแหน่งที่มีความสามารถแตกต่างกัน 

วัตถุประสงค ์ :   เพ่ือเป็นการก าหนดต าแหน่งและอัตราตั้งใหม่เพ่ือรองรับภารกิจและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการท างาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1  สถานศึกษาจัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

 

  สถานศึกษา  

2 สถานศึกษาเสนอขออัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไปท่ี สพป.,สพม. 

 

  สถานศึกษา  

3 สพป.,สพม. เสนอ สพฐ. 
สพฐ. น าเสนอ ค.ร.ม. เพื่อขออนุมัติ 

 

  สพป.,สพม.  

4 เมื่อ ค.ร.ม. มีมติ เห็นชอบ 
สพฐ. ขอก าหนดต าแหน่งไป ก.ค.ศ. 

 

  สพฐ.  

5 เมื่อ ก.ค.ศ. ให้ความเห็นชอบ ให้ สพป.,สพม.
น าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพื่อ
จัดสรรต าแหน่ง และเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาฯเพื่อออกค าส่ังตัดโอนต าแหน่งหรือ

ก าหนดต าแหน่งใหม่ 

    

6 ด าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุหรือแต่งตั้งใน
ต าแหน่งท่ีได้รับตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไป 

  กลุ่มฯบุคคล 
สพป.,สพม. 

 

ไม่เห็นชอบ

ชอบ กพท. และ อ.ก.ค.ศ. ให้ความเห็นชอบ 

สพฐ. (โดย ศธ.) น าเสนอ ค.ร.ม. 

สพฐ. ขอก าหนดต าแหน่งไป ก.ค.ศ. 

ค.ร.ม. มีมติ เห็นชอบ 

ก.ค.ศ. ให้ความเห็นชอบ 

สพป.,สพม. น าเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา จัดสรรต าแหนง่และ
เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ออกค าสั่งตัดโอนต าแหน่งหรอืก าหนดต าแหน่งใหม่ 

สพป.,สพม. ด าเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจหุรอืแต่งตั้งในต าแหน่งที่ได้รบั 
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการต่อไป 

สถานศึกษา และ สพป.,สพม. จัดท าแผนเสนอความต้องการ 

สพป.,สพม.  น าเสนอ สพฐ. 
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เอกสารอ้างอิง :   1)  พระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 2)  หนังส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/01 ลงวันที่ 2 มกราคม 2546 เร่ือง การขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยผู้บรหิารเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษในโรงเรียนโครงการพิเศษ 

3)  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว8 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 52548 เร่ือง หลักเกณฑ์และวธิีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4)  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว16 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2548 เร่ือง หลักเกณฑ์และวธิีการเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5)  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว24 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2548 เร่ือง การปรับปรุงก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6)  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว2 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2550 เร่ือง หลักเกณฑแ์ละวิธกีารเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7)  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว8 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธกีารเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8)  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว7 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 เรื่อง  การปรับปรุงก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  :   การขอก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนเพิ่มใหม่   
 

2. วัตถุประสงค์ 
 

  เพ่ือเป็นการก าหนดต าแหน่งและอัตราตั้งใหม่เพ่ือรองรับภารกิจและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  
3. ขอบเขตของงาน 
 

   การก าหนดต าแหน่งและอัตราตั้งใหม่เพ่ือรองรับภารกิจ และลักษณะการปฏิบัติงานที่มีความ
จ าเป็น  ต้องใช้ลักษณะต าแหน่งที่มีความสามารถแตกต่างกัน  
 
4. ค าจ ากัดความ 
           4.1 การขอก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนเพ่ิมใหม่  หมายถึง   
 

5. ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 

5.8 สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าข้อมูลความต้องการและความจ าเป็นในการ
ก าหนดต าแหน่งใหม่ตามแผนอัตราก าลัง 

5.9 เสนอข้อมูลความต้องการจ าเป็นในการก าหนดต าแหน่งใหม่ตามแผนอัตราก าลังให้
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

5.10 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าเสนอ สพฐ. เพื่อพิจารณา 
5.11 สพฐ. ด าเนินการตรวจสอบจัดท าค าชี้แจง เหตุผล ความจ าเป็นประกอบการพิจารณาขอก าหนด

ต าแหน่งและอัตราเงินเดือนเพ่ิมใหม่ ไปยังส านักเลขาธิการรคณะรัฐมนตรี (สลค,) เพ่ือเสนอ ค.ร.ม. พิจารณาอนุมัติ 
5.12 เมื่อ ค.ร.ม. อนุมัติแล้ว สพฐ. ด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนเพิ่มใหม่ งาน 

ก.ค.ศ. เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติ 
5.13 เมื่อ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับอนุมัติต าแหน่งตามที่ขอ หรือได้รับจัดสรรต าแหน่งใหม่ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดสรรต าแหน่งและเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษาออกค าสั่งตัดโอนต าแหน่งหรือก าหนดต าแหน่งใหม่ 

5.14 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งในต าแหน่งที่ได้รับ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

7.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 

7.1  แบบปริมาณงานสถานศึกษา (ข้อมูล 10 มิ.ย.) 
7.2  แบบค าขอก าหนดต าแหน่ง และการชี้แจงเหตุผล  

   

สถานศึกษา และ สพป.,สพม. จัดท าแผนเสนอความต้องการ 

กพท. และ อ.ก.ค.ศ. ให้ความเห็นชอบ 

สพป.,สพม.  น าเสนอ สพฐ. 

สพฐ. (โดย ศธ.) น าเสนอ ค.ร.ม. 

ค.ร.ม. มมีติ เห็นชอบ 

สพฐ. ขอก าหนดต าแหน่งไป ก.ค.ศ. 

ก.ค.ศ. ให้ความเห็นชอบ 

สพป.,สพม. น าเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา จดัสรรต าแหน่ง
และเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีฯ ออกค าสั่งตัดโอนต าแหน่งหรือก าหนด

ต าแหน่งใหม ่

สพป.,สพม. ด าเนินการสรรหาบคุคลเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งในต าแหนง่ที่
ได้รับ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตอ่ไป 

ไม่เห็นชอบ 
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 8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
8.14 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม  
8.15 หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/361 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2545 เรื่อง การขอ

ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนในโครงการพิเศษต่าง ๆ เพิ่มข้ึนเป็นกรณีพิเศษ 
8.16 หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/466 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2545 เรื่อง เกณฑ์

อัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
8.17 หนังส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/467 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2545 เรื่อง เกณฑ์

อัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
8.18 หนังส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/822 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2545 เรื่อง เกณฑ์อัตราก าลัง

ข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
8.19 หนังส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/824 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2545 เรื่อง เกณฑ์อัตราก าลัง

ข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
8.20 หนังส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/01 ลงวันที่ 2 มกราคม 2546 เรื่อง การขอก าหนด

ต าแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษในโรงเรียนโครงการพิเศษ 
8.21 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว8 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 52548 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8.22 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว16 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8.23 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว24 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2548 เรื่อง การ

ปรับปรุงก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8.24 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว2 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8.25 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว8 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8.26 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว7 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 เรื่อง  การ

ปรับปรุงก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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9 แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
ช่ืองาน  การขอก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนเพิ่มใหม ่ ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานบคุคล รหัสเอกสาร 

หลักการและเหตุผล  :    การก าหนดต าแหน่งและอัตราตั้งใหม่เพ่ือรองรับภารกิจ และลักษณะการปฏิบัติงานที่มีความจ าเป็น  ต้องใช้ลักษณะต าแหน่งที่มีความสามารถแตกต่างกัน 

วัตถุประสงค ์ :   เพ่ือเป็นการก าหนดต าแหน่งและอัตราตั้งใหม่เพ่ือรองรับภารกิจและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการท างาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1  สถานศึกษาจัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

  สถานศึกษา  

2 สถานศึกษาเสนอขออัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไปท่ี สพป.,สพม. 

 

  สถานศึกษา  

3 สพป.,สพม. เสนอ สพฐ. 
สพฐ. น าเสนอ ค.ร.ม. เพื่อขออนุมัติ 

 

  สพป.,สพม.  

4 เมื่อ ค.ร.ม. มีมติ เห็นชอบ 
สพฐ. ขอก าหนดต าแหน่งไป ก.ค.ศ. 

 

  สพฐ.  

5 เมื่อ ก.ค.ศ. ให้ความเห็นชอบ ให้ สพป.,สพม.
น าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพื่อ
จัดสรรต าแหน่ง และเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาฯเพื่อออกค าส่ังตัดโอนต าแหน่งหรือ

ก าหนดต าแหน่งใหม่ 
 

    

6 ด าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุหรือแต่งตั้งใน
ต าแหน่งท่ีได้รับตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไป 

  กลุ่มฯบุคคล 
สพป.,สพม. 

 

ไม่เห็นชอบ

ชอบ กพท. และ อ.ก.ค.ศ. ให้ความเห็นชอบ 

สพฐ. (โดย ศธ.) น าเสนอ ค.ร.ม. 

สพฐ. ขอก าหนดต าแหน่งไป ก.ค.ศ. 

ค.ร.ม. มีมติ เห็นชอบ 

ก.ค.ศ. ให้ความเห็นชอบ 

สพป.,สพม. น าเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา จัดสรรต าแหนง่และ
เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ออกค าสั่งตัดโอนต าแหน่งหรอืก าหนดต าแหน่งใหม่ 

สพป.,สพม. ด าเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจหุรอืแต่งตั้งในต าแหน่งที่ได้รบั 
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการต่อไป 

สถานศึกษา และ สพป.,สพม. จัดท าแผนเสนอความต้องการ 

สพป.,สพม.  น าเสนอ สพฐ. 
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เอกสารอ้างอิง :   1)  พระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 2)  หนังส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/01 ลงวันที่ 2 มกราคม 2546 เร่ือง การขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยผู้บรหิารเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษในโรงเรียนโครงการพิเศษ 

3)  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว8 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 52548 เร่ือง หลักเกณฑ์และวธิีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4)  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว16 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2548 เร่ือง หลักเกณฑ์และวธิีการเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5)  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว24 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2548 เร่ือง การปรับปรุงก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6)  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว2 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2550 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธกีารเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7)  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว8 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธกีารเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8)  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว7 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 เรื่อง  การปรับปรุงก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

งานสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
1. นายประทีป  วงศ์สว่างศิร ิ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. นายเจษฎา อาชามงคลวาณิช  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

3. นางสาวพิจิตรา  ทองค าแสง   ต าแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว 
 
 
 
 
 
 

 



 

2 
 

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 
     ขอบข่ายและภารกิจ 
                          ส าหรับกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง จ าแนกออกเป็น 3 งาน คืองานสรรหาและบรรจุ
งานแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และงานออกจากราชการ 
             1.งานสรรหาและบรรจุ มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก 
การแต่งตั้งหรือเลื่อนละแต่งตั้งจากผู้สอบคัดเลือกหรือผู้ได้รับการคัดเลือกการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใหม่ 
               ภารกิจของการปฏิบัติเริ่มจากการส ารวจอัตราว่างข้าราชการครู และบุคลากรในสถานศึกษา
หน่วยงานทางการศึกษา วางแผนจัดท าโครงการและงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายในการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก 
การคัดเลือกประมาณการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ ขออนุมัติด าเนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 
สอบคัดเลือก คัดเลือกต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกการคัดเลือก และการ
เรียกตัวบรรจุ แต่งตั้ง หรือเลื่อนและแต่งตั้ง ออกค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาอนุมัติ 
รายงานผลการสรรหา และบรรจุแต่งตั้งต่อผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป 
           2.งานแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการ
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การรับโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การบรรจุกลับเข้ารับราชการ และการปฏิบัติราชการแทน การรักษา
ราชการแทน การรักษาการในต าแหน่ง 
             ภารกิจของการปฏิบัติเริ่มจาก ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการแต่งตั้ง ย้าย 
โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ส ารวจความต้องการและความจ าเป็นในการแต่งตั้งย้ายตรวจสอบ
ต าแหน่งว่างและอัตราเงินเดือน รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องเสนอต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้ง ย้าย โอน และรายงานผลไปยังหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป 
          3.งานออกจากราชการ มีขอบข่ายและภารกิจเก่ียวกับการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ
การให้ออกจากราชการ และการออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  :  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 

2. วัตถุประสงค์   :   เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง สนองตอบความต้องการของหน่วยงานและเป็นไปตาม
หลักธรรมภิบาล 
 

3. ขอบเขตของงาน 
 
                   การด าเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 

4. ค าจ ากัดความ 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
5.1 .ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าข้อมูลและรายละเอียดเพ่ือขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่

การศึกษาดังนี้ 
5.1.1 ก าหนดต าแหน่งว่างต าแหน่งครูผู้ช่วยเพื่อที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 
5.1.2 จัดท ารายละเอียดการด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่      ก.ค.ศ.ก าหนด เช่น การก าหนดคุณสมบัติ หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน 
เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีสอบแข่งขัน เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษาอนุมัติ ประกาศการด าเนินการ สอบแข่งขันตลอกจนแต่งตั้งคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ แล้วแต่กรณี 

5.2 อ.ก.ค.ศ.พิจารณาอนุมัติต าแหน่งและวิธีการด าเนินการสอบแข่งขันตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเสนอ 

5.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการสอบแข่งขันตามเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.ค.ศ. อนุมัติ ดังนี้ 
ประกาศรับสมัคร รับสมัคร ประกาศผู้มีสิทธิสอบ ด าเนินการสอบ ประกาศผลการสอบแข่งขัน และ
เรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง 

5.4 ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ลงนาม ค าสั่งบรรจุและ
แต่งตั้ง 

5.5 รายงานและส่งค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ส านักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  

8.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 45,4,53,133              

8.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548 เรื่อง มาตรฐานต าแหน่ง
และมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/ว 21 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง หลักสูตรหลัก
วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีด าเนินการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
การน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน และการ
ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

8.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเตรียมพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

8.5 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/603 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 เรื่องแนวปฏิบัติในการน า
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ส าหรับต าแหน่งครู
ผู้ช่วย และต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม มาตรา 38 ค (2) 

ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติงาน 
1.ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานต าแหน่งที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
2.การตรวจสอบคุณสมบัติจะต้องรอบคอบและถูกต้อง การด าเนินการสอบแข่งขันจะต้อง

เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
3.การบรรจุและแต่งตั้งไม่ก่อนวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้ง 
4.กรณีมีปัญหาการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ฯให้ ก.ค.ศ. พิจารณาวินิจฉัยแนวปฏิบัติเป็นรายกรณี 

 
 

สพท.จัดท ารายละเอียดการ 

ด าเนินการสอบแข่งขัน 

         อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 

พิจารณาอนุมัติการด าเนินการสอบแข่งขัน 

        บรรจุและแต่งตั้ง สพท.ด าเนินการสอบแข่งขันตามที่ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา อนุมตัิ 

   ส่งค าสั่งฯรายงาย ก.ค.ศ. 
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9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  :  การคัดเลือกข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
                   เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง สนองต่อความต้องการของหน่อยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 

3. ขอบเขตของงาน 
การด าเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ซึ่งเป็นต าแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือนและไม่ติดเงื่อนไขของ คปร. และที่ ก.ค.ศ. ก าหนด
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องด าเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

 
4. ค าจ ากัดความ 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอขอด าเนินการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ต่อส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณา 

                     5.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าข้อมูลและรายละเอียดเพื่อขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษาดังนี้  
                          5.2.1 ก าหนดต าแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้งศึกษานิเทศก์ 
                          5.2.2 จัดท ารายละเอียดการด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งตามเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เช่น การก าหนดคุณสมบัติ หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชี
สอบแข่งขัน เสนอ       อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาอนุมัติ ประกาศการด าเนินการ สอบแข่งขันตลอกจนแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/อนุกรรมการ แล้วแต่กรณี 
                    5.3 อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาอนุมัติการด าเนินการคัดเลือกตามท่ีส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบในการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ 
                    5.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการคัดเลือกตามเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษา อนุมัติ 
                   5.5 ด าเนินการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
                   5.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา บรรจุและแต่งตั้งผู้ที่คัดเลือก
ได้ และผ่านการพัฒนาแล้วให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
                   5.7 ส่งค าสั่งให้ส านักงาน ก.ค.ศ.ทราบ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันออกค าสั่ง 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

7. แบบฟอร์มที่ใช้  
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

              1.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 57 วรรคแรก ก าหนดให้มีการเปลี่ยนต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
             2.หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548 เรื่อง มาตรฐานต าแหน่ง
และมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
             3.หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/1879 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
             4.หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/ว 6 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์         
 
ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติงาน 
           ในการด าเนินการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ควรค านึงถึงความรู้ความสามารถให้ตรงกับความต้องการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่จ าเป็นจะต้องมีศึกษานิเทศก์ ที่มีความช านาญการในด้านต่างๆอย่างเหมาะสมกับ
การให้บริการกับสถานศึกษาและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

           เสนอ สพฐ.ขอด าเนินการ 
            คัดเลือกศึกษานิเทศก ์

         จัดท าข้อมูลและรายละเอยีด 

               ขออนุมัติอ.ก.ค.ศ.เขตฯ 

  ด าเนินการคัดเลือกตามเกณฑ์ 
    และวิธีการท่ี อ.ก.ค.ศ.เขตฯ 

สพท.ด าเนินการสอบแข่งขันตามที่ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อนมุัต ิ

   พัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกตาม      
หลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

          ส่ังบรรจุและแต่งตัง้ 
       โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ 

          รายงาน ก.ค.ศ.ทราบ 
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9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  :  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 
 

2. วัตถุประสงค์ 
                   เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง สนองต่อความต้องการของหน่อยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล 
 

3. ขอบเขตของงาน 
                   การด าเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เป็นการสรรหาบุคคลเข่ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
 

4. ค าจ ากัดความ 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

                    5.1ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท ารายละเอียดต าแหน่ง จ านวนต าแหน่งว่างที่จะบรรจุและ
แต่งตั้งก าหนดคุณสมบัติ หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผ่านการ
สอบแข่งขัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เสนอ อ.ก.ค.ศ เขตพ้ืนที่การศึกษา          
                    5.2อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาอนุมัติต าแหน่ง และการด าเนินการสอบแข่งขันตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ 
                    5.3ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ี        อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาอนุมัติ              
                    5.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษาลงนาม ค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งพร้อมทั้งให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
และส่งค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สถานีต ารวจท้องที่ภูมิล าเนาตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 
                   5.7 รายงานและส่งค าสั่งให้ส านักงาน ก.ค.ศ.ทราบ ภายใน 7 วัน  
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

              1.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 47,53,133              
             2.หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 18 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2548 เรื่อง มาตรฐานต าแหน่ง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
             3.หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 0708.4/ว 15 ลงวันที่ 9 กันยายน 2535 เรื่องหลักสูตรวิธีการ
สอบแข่งขันและวิธีด าเนินการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้การน ารายชื่อผู้
สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งอ่ืน และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
             4.หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/603 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 เรื่อง แนวปฏิบัติในการน า
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย และ
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2)  
ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติงาน 
           1.ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานต าแหน่งที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
           2.ระยะเวลาการด าเนินการต้องเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
           3.การบรรจุและแต่งตั้งไม่ก่อนวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้ง 
           4.กรณีมีปัญหาการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ฯให้ ก.ค.ศ. พิจารณาวินิจฉัยแนวปฏิบัติเป็นรายกรณีๆ 
 

สพท.จัดท ารายละเอียดการ 
ด าเนินการสอบแข่งขัน 

         อ.ก.ค.ศ.เขตฯ พิจารณาอนุมัต ิ

           การด าเนินการสอบแข่งขนั 

        บรรจุและแต่งตั้ง         สพท.ด าเนินการสอบแข่งขนั 

         ตามที่อ.ก.ค.ศ. เขตฯ อนุมตัิ 

   รายงานและส่งค าส่ังให้      
ส านักงานก.ค.ศ. 
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9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  :  การคัดเลือกข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษาศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค์ 
                  เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง สนองต่อความต้องการของหน่อยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 

3. ขอบเขตของงาน 
 

                   การด าเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษาศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด 
 

4. ค าจ ากัดความ 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
                    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้ด าเนินการสอบภาค ก และ อ.ก.ค.ศ.เขต
พ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ด าเนินการสอบภาค ข และ ค คะแนนผลการสอบภาค ก ให้ใช้ได้ 2 ปี ผู้ที่ได้คะแนนสอบ
ภาค ก ผ่านเกณฑ์และให้น าคะแนนผลการสอบภาค ก ไปใช้สมัครคัดเลือกได้ไม่เกิน 3 เขตพ้ืนที่การศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด าลงต าแหน่ง
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษาศึกษาตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาต้องด าเนินการดังนี้ 
                    5.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท ารายละเอียดต าแหน่ง จ านวนอัตราว่างที่จะบรรจุและ
แต่งตั้ง คุณสมบัติ หลักสูตร วิธีการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
ประกาศรับสมัครด าเนินการคัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ด าเนินการคัดเลือกเสนอ อ.ก.ค.ศ.
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
                    5.2 อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติต าแหน่ง หลักเกณฑ์ และวิธีการด าเนินการ
ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ 
                    5.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.ค.ศ.เขต
พ้ืนที่การศึกษา อนุมัติ 
                    5.4 ด าเนินการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
                    5.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา บรรจุและแต่งตั้งผู้ที่
คัดเลือกได้และผ่านการพัฒนาแล้ว 
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5.6 รายงานและส่งค าสั่งให้ ก.ค.ศ.ภายใน 7 วัน 
 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 
7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

              1.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 53,57,133              
             2.หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548 เรื่อง มาตรฐานต าแหน่ง
และมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
             3.หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ ศธ 0206.2/ว 7 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2549 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด าลงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษาศึกษา ก.ค.ศ.ก าหนด 
             4.หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/ว 22 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด าลงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติงาน 
           1.การก าหนดระเวลา ประกาศ การรับสมัคร ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.ก าหนดในหลักเกณฑ์
และวิธีการ 
           2.กรณีไม่สามารถด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา 
           3.การแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก อาจแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกและมีคุณสมบัติข้ามล าดับรายที่ยังมี
คุณสมบัติไม่ครบได้ เมื่อล าดับที่ถูกข้ามมีคุณสมบัติครบ และมีอัตราว่างให้เรียกบรรจุก่อนเป็นอันดับแรก 
           4.ก่อนการแต่งตั้งจะต้องจัดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้ารับการพัฒนาก่อนที่จะแต่งตั้งได้ 
 

       จัดท าข้อมูลและรายละเอียด 

              ขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. 
         อ.ก.ค.ศ.เขตฯพิจารณาอนมุัต ิ

                ด าเนินการคดัเลือก 

  พัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกตาม      
หลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

 

 

  ด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ 
    และวิธีการท่ี อ.ก.ค.ศ.เขตฯอนมุัต ิ
 

          ส่ังบรรจุและแต่งตัง้ 
       โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ 
 

           รายงาย ก.ค.ศ.ทราบ 
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9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  :  การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิต
ครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สค.วค.) 
 

2. วัตถุประสงค์ 
                   เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง สนองต่อความต้องการของหน่อยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 

3. ขอบเขตของงาน 
                   การด าเนินการคัดเลือกนักเรียนทุนเพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 

4. ค าจ ากัดความ 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
                    5.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท ารายละเอียดการได้รับจัดสรรหรือการก าหนดต าแหน่ง
วิชาเอก จ านวนนักศึกษาทุนที่จะบรรจุและแต่งตั้ง คุณสมบัติ หลักสูตร วิธีการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสินการข้ึน
บัญชีและยกเลิกบัญชีการคัดเลือกเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาอนุมัติ ประกาศการด าเนินการคัดเลือก และ
แต่งตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ด าเนินการคัดเลือก 
                    5.2 อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาอนุมัติการด าเนินการคัดเลือกตามท่ีส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบในการคัดเลือก 
                   5.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.ค.ศ.เขต
พ้ืนที่การศึกษา อนุมัติ ดังนี้ ประกาศรับสมัคร  
รับสมัคร ด าเนินการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก และเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง 
                   5.4 ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ลงนาม ค าสั่งบรรจุ
และแต่งตั้ง 
                    5.5 รายงานและส่งค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ส านักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน 
 
 
 
 
 
 



 

12 
 

 
 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 
7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

             1.มาตรา 47,53,133 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551              
             2.หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548 เรื่อง มาตรฐานต าแหน่ง
และมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
             3.หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/ว 14 ลงวันที่ 29 กันยายน 2548 เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือก เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีมี
ความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ      
              4.หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม                                      
ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติงาน 
           1.ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานต าแหน่งที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
           2.ระยะเวลาการด าเนินการต้องเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
           3.การบรรจุและแต่งตั้งไม่ก่อนวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้ง 
           4.กรณีมีปัญหาการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ฯให้ ก.ค.ศ. พิจารณาวินิจฉัยแนวปฏิบัติเป็นรายกรณี 
 
 
 

สพท.จัดท ารายละเอียดการ 
ด าเนินการคดัเลือก 

         อ.ก.ค.ศ.เขตฯพิจารณาอนมุัต ิ

            การด าเนินการคัดเลือก 

        บรรจุและแต่งตั้ง            สพท.ด าเนินการคัดเลือก 

         ตามที่อ.ก.ค.ศ. เขตฯ อนุมตัิ 

   ส่งค าส่ังฯรายงาย ก.ค.ศ. 
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1. การขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค์ 
                   เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง สนองต่อความต้องการของหน่อยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 

3. ขอบเขตของงาน 
                   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรายที่มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องการช่วยราชการ
ในหน่วยงานทางการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือขอช่วยราชการหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน หรือเป็น
กรณีท่ีมีความจ าเป็นของหน่วยงานทางการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ต้องการตัวบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถไปช่วยราชการเป็นกรณีพิเศษ และการขอช่วยราชการกรณีที่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และ
กรณีจ าเป็น 5กรณี ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ยกเว้นให้ช่วยราชการได้ 
 

4. ค าจ ากัดความ 
 

 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
           1.กรณีขอช่วยราชการภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
            1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับค าร้องการขอช่วยราชการ ตรวจสอบข้อมูลเหตุผล และความจ า
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.ก าหนดและเกิดประโยชน์ต่อราชการและข้าราชการครูและบุคลากรที่ขอช่วย
ราชการ เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาว่ามีเหตุผลและความจ าเป็น เสนอให้ อ.ก.ค.ศ.
เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 
              1.2 น าเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาอนุญาตการขอช่วยราชการ 
              1.3 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ออกค าสั่งอนุญาตให้ช่วยราชการ และส่งค าสั่งให้โรงเรียนที่
เกี่ยวข้องทราบ และด าเนินการ 
          2.กรณีขอความช่วยเหลือราชการต่างเขตพื้นที่การศึกษา 
             2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาตรวจสอบค าร้องขอย้าย ตรวจสอบข้อมูลเกณฑ์อัตราก าลัง
โรงเรียนต้นสังกัด และความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาในการขอไปช่วยราชการ 
             2.2 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ความเห็นในการช่วยราชการ 
             2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณา
อนุญาตการขอช่วยราชการ 
            2.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ให้โรงเรียนต้นสังกัดทราบ เพื่อให้มอบหมายงานในหน้าที่ และส่งตัวไปปฏิบัติราชการทาง ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ช่วยราชการ 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
             1.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2     
( พ.ศ. 2551) มาตรา 69              
             2.หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.1/0406 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 เรื่อง หารือการช่วย
ราชการของข้าราชการครู 
              3.หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/11953 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2548 เรื่อง การมอบอ านาจการอนุญาตให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปช่วยราชการหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน ส าหรับกรณีคุกคามต่อชีวิต 
             4.หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
              5.หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/2299 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2550 เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 

สพท.รับค าร้องและตรวจสอบข้อมูลเพื่อพิจารณาค าร้องขอย้าย 

                   ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.และ ก.ค.ศ.ก าหนด 

               เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ สพฐ.เพื่อพจิารณา 

 สพท.ออกค าส่ังอนุญาตชว่ยราชการ                       สพฐ.แจ้งผลการพิจารณาอนุญาต 
          

              สพท.แจ้งผู้เกี่ยวขอ้งทราบ/ส่งตัว 
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ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติงาน 
           1.ผู้ยื่นค าร้องขอช่วยราชการที่คุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และ ก.ค.ศ.ก าหนด หลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ชัดเจน 
           2.ผู้ยื่นค าร้องขอช่วยราชการมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ แต่ผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นไม่สมควร
อนุญาตให้ช่วยราชการด้วยเหตุผลต่างๆท าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในหน่วยงาน 
           3.โรงเรียนที่ผู้ขอช่วยราชการระบุไปช่วยราชการมีอัตราก าลังครูพอดีเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์ท าไม่สามารถ
อนุญาตช่วยราชการได้ 
           4.มีข้าราชการครูหลายรายได้รับอนุญาตให้ช่วยราชการเป็นเวลานานแต่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ย้าย
หรือรับย้าย ท าให้เกิดปัญหาการบริหารอัตราก าลังในโรงเรียนเดิม 
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1. การสรรหาพนักงานข้าราชการ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 

3. ขอบเขตของงาน 
                   การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ต้องด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และตามระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บริสุทธิ์ยุติธรรม ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 

4. ค าจ ากัดความ 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
           1.ศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวกับการด าเนินการสรรหาพนักงานราชการตามท่ี คพร.ก าหนดและ
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
            2.วิเคราะห์และตรวจสอบกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการที่ ครพ. อนุมัติเสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาด าเนินการ 
            3.ประกาศและรับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงาน ความ
รับผิดชอบของต าแหน่ง ระยะเวลาจ้าง ค่าตอบแทนที่ได้ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร หลักเกณฑ์ และวิธีการสรร
หาและเลือกสรร เกณฑ์การตัดสินและเงื่อนไขการจ้างอ่ืนๆ 
            4.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรไม่น้อยกว่า 3 คน 
            5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
            6.ด าเนินการเลือกสรรด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ 
            7.คณะกรรมการการด าเนินการสรรหา และเลือกสรร รายงานผลการด าเนินการ 
            8.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
            9.สถานศึกษาจัดท าสัญญาจ้าง ตามแบบที่คณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการก าหนดและค าสั่ง
มอบหมายงาน 
            10.สถานศึกษาประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         
 
 
 
 
 



 

17 
 

 6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
7.แบบฟอร์มที่ใช้ 
8.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
             1.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547               
             2.ประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 เรื่องการก าหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ 
              3.ประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 เรื่องหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ 
             4.ค าสั่ง สพฐ.ที่ 1626/2551 สั่ง ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2551 เรื่องการมอบอ านาจการปฏิบัติราชการ
แทนเก่ียวกับพนักงานราชการ 

              ประกาศและรับสมัครการสรรหาและเลือกสรร 

                   สรรหาโดยการประเมินสมรรถนะ 

               สพท./สถานศึกษาจดัท าสัญญาจา้ง 
                   และออกค าส่ังมอบหมายงาน 

          วิเคราะหต์รวจสอบอตัราก าลังและการได้รับ 

                 จัดสรรอัตราจ้างพนักงานราชการ 
                  เสนอ ผอ.สพท./ผอ.สถานศึกษา 

                แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบคุณสมบัต ิ
          

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้รบัการประเมินสมรรถนะ 

             ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
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ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติงาน 
           1.การด าเนินการสรรหาเป็นอ านาจของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามค าสั่ง ที่ 
1626/2551 เรื่องการมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ สั่ง ณ วันที่ 22 ธันวาคม 
2551 
           2.ผู้มีอ านาจท าสัญญาจ้างและออกค าสั่งมอบหมายงาน 
                  2.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาส าหรับพนักงานราชการในสถานศึกษา 
                  2.2 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส าหรับพนักงานราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
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1. การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ หรือได้รับคัดเลือกมาบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 
                เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง สนองต่อความต้องการของหน่อยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
3. ขอบเขตของงาน 
               ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดว่า การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอ่ืน ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้
ได้รับคัดเลือกมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. ค าจ ากัดความ 
 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
                    1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รับค าร้องขอโอนและด าเนินการตรวจสอบและจัดท า
รายละเอียดเสนอให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา เช่น 
                   - ต าแหน่งว่าง 
                   - คุณวุฒิและสาขาวิชาเอก 
                   - คุณสมบัติมาตรฐานต าแหน่ง/มาตรฐานวิทยฐานะ 
                   - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
                  - ความประพฤติและประวัติการรับราชการ 
                  - สัญญาหรือข้อผูกพันกับส่วนราชการเดิม 
                  - กรอบอัตราก าลังของหน่วยงานที่จะรับโอน 
                2.อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณารับโอน 
              3.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานต้นสังกัดผู้ขอโอนทราบเพ่ือตกลง
การโอนพร้อมตรวจสอบข้อมูลบุคคลและข้อผูกพันต่างๆของผู้ขอโอนในกรณีพิจารณารับโอน 
                4.เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดผู้ขอโอนตอบตกลงการโอน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่รับโอน
น าเสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 พิจารณาสั่งบรรจุและแต่งตั้งต าแหน่งที่รับโอน และแจ้งส่วนราชการเดิมสั่งให้
พ้นจากต าแหน่งและอัตราเงินเดือนเดิม 
              5.แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดผู้ขอโอน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
              6.หน่วยงานที่รับโอนส่งค าสั่งให้ส านักงาน ก.ค.ศ. 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
                 

 

 

 

 

 
 
 
7.แบบฟอร์มที่ใช้ 
8.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
              1.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 53,,มาตรา 58              
             2.หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/ว 19 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกมาบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
             3.หนงัสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าเข้ม 
             4.หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/ว 21 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีด าเนินการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันการน ารายชื่อผู้
สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืนและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติงาน 
           หนว่ยงานผู้รับโอนควรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์ขอโอนให้รอบคอบเพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการ กรณีไม่สามารถด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ได้ให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา 
 
 
 
 
 

       จัดท าข้อมูลและรายละเอียด 

            ขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ 
         อ.ก.ค.ศ.เขตฯพิจารณา 

             รับโอน/ไม่รับโอน 

   

     ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  
           ออกค าส่ังแตง่ตัง้ 
 

 

  แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดผู้ขอโอน 

   รายงานข้อมูลของผู้ขอโอน 
 

     ส่งค าส่ังให้หน่วยงานท่ีขอโอน              
และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
 

  สพท.ส่งค าส่ังรายงาน 

         ส านักงาน ก.ค.ศ. 
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1. การขอบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากบัญชีของหน่วยงานอ่ืน 
(กรณีขอใช้บัญชี) 
2. วัตถุประสงค์ 
3. ขอบเขตของงาน 
 การด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากหน่วยงานอื่น(กรณีขอใช้บัญชี)ส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วยและต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน  กรณีของ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ที่มีต าแหน่งว่าง  และไม่ได้ด าเดินการสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการไว้ 
4.  ค าจ ากัดความ 
5.  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส ารวจต าแหน่งว่างต าแหน่งว่างครูผู้ช่วยและต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนที่ประสงค์ จะน าไปใช้บรรจุแต่งตั้งบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
หรือหน่วยงานทางศึกษาอ่ืน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาอนุมัติต าแหน่งว่างต าแหน่งครูผู้ช่วยและต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตตรา 38ค (2) เพ่ือใช้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน ได้ขึ้นบัญชีไว้จาก อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
หรือหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน  

3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้ขอใช้บัญชี ส่งมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพร้อมรายละเอียดการ
ขอใช้บัญชี ไปให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเจ้าของบัญชีแจ้งต าแหน่งว่างที่จะบรรจุ และความประสงค์ขอใช้
บัญชีบรรจุบุคลากรผู้สอบแข่งขัน ไว้ขึ้นบัญชีไว้เป็นข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วยหรือ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตร 38ค (2) แล้วแต่กรณี 

4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เจ้าของบัญชี โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา/สอบถามความ
สมัครใจบุคคลที่ข้ึนบัญชีเพ่ือ ไปขึ้นบัญชีตามที่ขอในข้อ 2.  

5.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผู้ขอใช้บัญชี น ารายชื่อบุคคลที่สมัครใจ เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาอนุมัติประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน ได้ของผู้ขอใช้บัญชีเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งตามต าแหน่งที่ขออนุมัติไว้ 

6.  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีขอใช้บัญชีประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
7.  ส่งบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเจ้าของบัญชีเพ่ือยกเลิกการขึ้นบัญชีเดิม 
8.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการเรียกตัว เพื่อเลือกโรงเรียนส่งตัวผู้มารายงานตัวไปปฏิบัติ

หน้าที่ตามต าแหน่งที่เรียกบรรจุ  
9.  ผู้มีอ านาจตามมาตตรา 53 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาลงนามค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้ม หรือทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

10.  ส่งผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้สถานีต ารวจท้องที่ภูมิล าเนาตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 
11.  ส่งค าสั่งให้ส านักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน 
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6. Flow chart การปฏิบัติงาน 

              

   

 

 

 

  
 
 
 
7.แบบฟอร์มที่ใช้ 
8.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

1.  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.0206.2/ว21 ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2548 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การน ารายชื่อผู้แข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน และ
การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 2.  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.0/603 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 เรื่อง  แนวปฏิบัติในการน า
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย และ
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตตรา 38ค (2)  
 
ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ 
 1.การบรรจุและแต่งตั้งไม่ก่อนวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาที่
จะบรรจุและแต่งตั้ง 
 2.  หน่วยงานเจ้าของบัญชีที่มีผู้ขอใช้บัญชีจากหลายหน่วยงาน จะต้องควบคุมบัญชีที่ค้างอยู่ให้ถูกต้อง
เรียบร้อย 
 
 
 

สพท.ส ารวจอัตราว่าง 
    ที่ใช้บรรจุแต่งตัง้ 

  ประกาศขึ้นบัญช ี

     สอบแข่งขันฯ 

อ.ก.ค.ศ.อนุมัต ิ

ให้ขอใช้บัญช ี
        แจ้งอัตราวา่ง/ 
       ความต้องการถึง 
   หน่วยงานเจ้าของบัญชฯี 

 ส่งค าส่ังฯ รายงาน ก.ค.ศ. 

เรียกรายงานตวัเพื่อ 

บรรจุและแต่งตัง้ฯ 

ได้รับอนุมัติรายชื่อ 

บุคคลที่ขึ้นบัญช ี

จากหนว่ยงานอื่น 

ส่งตัวปฏิบัติหน้าที ่
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1.  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง สนองต่อความต้องการของหน่อยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 

3. ขอบเขตของงาน 
 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นกระบวนการในการบริหารบุคคลที่จะเข้ามาด ารง
ต าแหน่งครู ซึ่งต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
มาตรา 56 บัญญัติให้ผู้ใดที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งครู ให้ผู้นั้นเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ในต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย เป็นเวลา 2 ปี ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู เพ่ือเมพูนความรู้ทักษะและบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติ
วิชาชีพทั้งในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 
 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ใช้กับผู้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย เพ่ือแต่งตั้งเป็นต าแหน่งครู  
ส่วนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ ใช้กับต าแหน่งอื่นที่บรรจุเข้ามา  เช่น  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน  ตามมาตรา 38ค(2)   
 
4.  ค าจ ากัดความ  
 
5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด ( หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.0206.2/ว20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน  2548) ดังนี้ 
 
ระดับสถานศึกษา 

1.ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตังคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  จ านวน 3 คน  
ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  เป็นประธานกรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษา
จ านวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ  และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งให้
ท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นกรรมการและเลขานุการ 

2. ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน ารวมทั้งประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม  โดยยึดหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วม 

3. .ให้คณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มทุกสามเดือนรวมแปดครั้งใน
เวลาสองปี 

4. เมื่อผู้อ านวยการสถานศึกษาได้รับรายงานผลการประเมินแต่ละครั้งให้ด าเนินการดังนี้ 
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 4.1 เห็นว่าผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดและผู้อ านวยการสถานศึกษาเห็นว่า
ควรทบทวนก็อาจให้คณะกรรมการไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งและหากผลการประเมินยังต่ ากว่าเกณฑ์  ที่ 
ก.ค.ศ.  ก าหนด  ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการภายในห้าวันท าการ  นับแต่วันที่ได้รับ
รายงานแล้วแจ้งให้ผู้นั้นทราบโดยเร็ว 

 4.2 กรณีผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดและผู้อ านวยการสถานศึกษาเห็น
เช่นเดียวกับคณะกรรมการ  ก็สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่ได้รับรายงานแล้วแจ้งให้
ผู้นั้นทราบโดยเร็ว 

 4.3 กรณีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  ให้มีหารเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มต่อไปและเมื่อผ่านการประเมินทุกครั้งจนครบสองปีแล้ว  และเห็นว่าควรให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป  
ก็ให้รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติและแจ้งให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งผู้นั้นให้ด ารงต าแหน่งครูต่อไปพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งทราบ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.น าผลการประเมินของคณะกรรมการ  เมื่อครบสองปีทั้งแปดครั้งเสนอที่ประขุม อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษา  เพื่อพิจารณาการอนุมัติ 

2.เมื่อท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาอนุมัติ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งผลการประชุม อ.
ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่.......วันที่................................ใหโ้รงเรียนด าเนินการสั่งแต่งตั้งพร้อมทั้งส่งค าสั่ง
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจความถูกต้องของค าสั่งแล้วส่งค าสั่งให้กลุ่มงานที่เก่ียวข้อง 
4.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งค าสั่งไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และก.ค.ศ.  
ส่วนกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่บรรจุในต าแหน่งอื่น  นอกจากต าแหน่งครูผู้ช่วย  

เช่น  บุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม มาตรา 38ค (2) ยังคงให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  ซึ่งปัจจุบันไม่มีกฎ ก.ค.ศ. จึงใช้กฎ ก.พ. ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2542) ก าหนดเดิม 
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6. Flow chart การปฏิบัติงาน 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

    แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  ประเมินผลเตรียมความ 

พร้อมและพัฒนาอยา่งเข้ม 

   คณะกรรมการท่ีได้รับ 

   การแต่งตัง้ประเมินผล 

  ทุกสามเดือนรวมแปดครั้ง 
         ในเวลาสองป ี

ผลการประเมินท้ัง 8 ครั้ง ใน 2 ปี เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
ผู้อ านวยการสถานศึกษารายงานไปยัง
ส านักงานเขตพื้นที ่

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาส่งค าส่ังไปยัง 
สพฐ. ก.ค.ศ. และกลุ่มงาน
ที่เกี่ยวข้องในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา    

   คณะกรรมการสรุป 

 การประเมินแต่ละครั้ง 
   ส่งให้ผู้อ านวยการ 
       สถานศึกษา 

ผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด
ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ัง
ให้ผู้นั้นออกจากราชการแจ้งผู้
นั้นทราบรายงานส านักงาน
เขตพื้นที ่

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ตรวจน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นทีก่ารศึกษา พิจารณา 
อนุมัต ิ

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
แจ้งผลการประชุมให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ัง
แต่งตัง้แล้วส่งค าส่ังไปยัง
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา 
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7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
 
 
 

 
ค าสั่งโรงเรียน.................................................. 

ที่.............../................ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

 
 ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20  ลงวันที่  10  พฤศจิกายน 2548  เพื่อให้
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  พ.ศ.2547  ของ  นาย, นาง, นางสาว............................................................................ต าแหน่งครูผู้ ช่วย  
ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู  บรรลุตามความมุ่งหมายในการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และบุคลิกลักษณะการ
ปฏิบัติวิชาชีพทั้งการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ประกอบด้วยบุคคลดังนี้ 
 1. (ผู้อ านวยการโรงเรียน)                                                       ประธานกรรมการ 
 2. (ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษา)                      กรรมการ 
 3. (ครูที่ท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุม)                                               กรรมการและ
เลขานุการ 
 ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน ารวมทั้งประเมินผลการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและประเมินเพ่ือมาปรับปรุงและพัฒนาให้บรรลุตามความ
มุ่งหมาย 
 สั่ง   ณ  วันที่..............................................พ.ศ..................... . 
       (ลงชื่อผู้สั่ง)...................................................................... 
      (...........................................................) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียน................................................. 
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ค าสั่งโรงเรียน.................................................. 

ที่.............../................ 
เรื่อง   แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู 

  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53 และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ที่  ศธ  0206.2/ว 20  
ลงวันที่  10  พฤศจิกายน  2548  ที่  ศธ  0206.2/ว 24 ลงวันที่  14  ธันวาคม  2548  ที่  ศธ  0206.2/ว 1  
ลงวันที่  2  มกราคม  2551  และที่  ศธ  0206.2/440  ลงวันที่  21  เมษายน  2551  โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนที่การศึกษา.............................ในการประชุมครั้งที่............./.............เมื่อวันที่......................................ให้
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มใน
ต าแหน่งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู  จ านวน...........ราย  ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
  สั่ง   ณ  วันที่........................................................พ.ศ.................. 
 
      (ลงชื่อผู้สั่ง)....................................................... 
       (.................................................) 
      (ต าแหน่ง).......................................................... 
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บัญชีรายละเอียดแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู 
แนบท้ายค าสั่ง................................................ที่............./...............ลงวันที่........................ .................................. 

 
 
 
 
 

 
 

 
ที ่

 
  ชื่อ -  ชื่อสกุล 
เลขที่บัตร
ประชาชน 

 
วุฒิ/
วิชาเอก 

 
บรรจุ
เมื่อ         
วันที่ 

            ต าแหน่ง/สังกัดเดิม                           ต าแหนง่ที่ได้รับ
แต่งตั้ง 

 
หมาย 
เหตุ ต าแหน่ง/ 

หน่วยงาน
การศึกษา 

 
ต าแห
น่ง
เลขที่ 

เงินเดือน  
 
ต าแห
น่ง  
เลขที่ 

 
  ตั้งแต่
วันที่ 

            รับเงินเดือน 
อัน 
ดับ 

 
ขั้น 

อัน 
ดับ 

 
ขั้น 

ตั้งแต่
วันที่ 
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ค าสั่งโรงเรียน............................................................ 
ที่............/............ 

เรื่อง   ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการด้วยเหตุไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการ/ไม่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

   
  อนุสนธิค าสั่ง.............................................(หน่วยงานการศึกษา).... ......ที่.........../............. ลง
วันที่..........................................................บรรจุและแต่งตั้ง  (ผู้สอบแข่งขันได้/ผู้ได้รับคัดเลือก)  เข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยให้  (ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ/เตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม)  ในต าแหน่ง..................จ านวน............ราย  ปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้  (ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ/เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม)  แล้วมีบางรายผลการประเมิน
ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  ไม่สมควรให้รับราชการต่อไป 
  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  53 มาตรา  56  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ระเบียบ ก.ค.ศ.  ว่าด้วยวันออก
จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2548  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาออกจากราชการ  จ านวน............ราย  ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

สั่ง  ณ  วันที่....................................................พ.ศ.............. 
                   (ลงชื่อผู้สั่ง).................................................. 

                                (....................................................) 
                            (ต าแหน่ง)............................................................. 

  ตัวอย่างค าส่ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการดว้ยเหตุไม่ผ่าการทดลอง 
      ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไมผ่่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอยา่งเข้ม 
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บัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการด้วยเหตุ 
(ไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ/ไม่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม) 

แนบท้ายค าสั่ง............................................ที่........../...........ลงวันที่................................... ............ 
 
ที ่

 
ชื่อ – ชื่อสกุล 

เลขที่บัตร
ประชาชน 

 
วุฒิ/ 

วิชาเอก 

   ต าแหน่งที่ทดลองหรือเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม 

วันที่เริ่ม
ทดลอง 

เตรียมความ
พร้อม 

และพัฒนา
อย่างเข้ม 

 
ให้ออก 

ตั้งแต่วันที่ 

 
หมายเหตุ 

ต าแหน่ง/
หน่วยงาน
การศึกษา 

    ต าแหน่ง 
เลขที่ 

          เงินเดือน 
อันดับ ขั้น 
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8.  เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 
 1.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พศ.2547  และ  ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2551  มาตรา  53  มาตรา  56 
 2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.2/ว 20  ลงวันที่  10  พฤศจิกายน  2548  
 เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
 3. หนังสือส านักงาน  ก.ค.ศ.  ที่  ศธ 0206.3/ว 24  ลงวันที่  14  ธันวาคม  2548 
เรื่อง  การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. หนังสือส านักงาน  ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.2/ว 1  ลงวันที่  2  มกราคม  2551 
เรื่อง  การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5. หนังสือส านักงาน  ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.2/440  ลงวันที่  21  เมษายน  2551 
เรื่อง   การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู 
 
 
ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ 

1. การนับเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปีให้นับวันเข้าปฏิบัติราชการวันแรก
เป็นวันเริ่มต้นและนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีปฏิทิน 

2.  กรณีลาคลอดบุตร  ลาป่วย  ซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานลาป่วยเพราะประสบอันตราย
ในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือลาเพ่ือเข้า
ตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลเป็นระยะเวลาเกินกว่าเก้าสิบวัน  ไม่ให้นับระยะเวลาที่เกินเก้าสิบวัน
ดังกล่าวรวมเป็นเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

3. วันเดือนปีที่แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครูและให้ได้รับเงินเดือนต้องไม่เป็นวันเดียวกัน 
4. การประเมินผลสรุปทุก 3 เดือน  ตลอดระยะเวลา 2 ปี รวม 8 ครั้ง  โดยใช้แบบประเมินเดียวกัน 
5. เกณฑ์การประเมินครูผู้ช่วยต้องได้คะแนนการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  

ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 4 อย่างต่ าร้อยละ  50  ส าหรับการประเมินครั้งท่ี 5 ถึงครั้งที่ 8 ต้องเป็นการประเมินร้อยละ 
60 จึงจะถือเป็นเกณฑ์การประเมินแต่ละครั้ง 
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1.  การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งซ่ึงมีหน้าที่เป็นผู้สอน 
          ในหน่วยงานการศึกษา  ภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 
            เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง สนองต่อความต้องการของหน่อยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
3.  ขอบเขตของงาน 
 การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนใน
หน่วยงานการศึกษา  ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  และต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นการแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง  การย้ายสับเปลี่ยน  และการย้ายตัดโอนต าแหน่งอัตราเงินเดือน 
4.  ค าจ ากัดความ 
5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1.  ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องขอย้าย(ตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด)  ตามระยะเวลาที่หลักเกณฑ์
ก าหนด  ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
 2.  สถานศึกษา  น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นการย้าย  แล้วรวบรวมส่งส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ภายในเวลาที่ก าหนด 
 3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รวบรวมและจัดท าข้อมูลตรวจสอบและด าเนินการดังนี้ 
  3.1  รวบรวมค าร้องขอย้ายของผู้ย้ายที่เป็นข้าราชการในสังกัดและจากต่างส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
  3.2  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ย้าย 
  3.3  แยกค าร้องขอย้ายของผู้ขอย้ายภายในเขต/ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3.4 น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ืออนุมัติและให้ส่งค าร้องขอย้ายไปส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาปลายทาง กรณีการขอย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3.5  จัดท าข้อมูลของผู้ขอย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  และผู้ที่ส่งค าร้องขอย้ายมาจากต่าง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3.6  ตรวจสอบต าแหน่งว่างและคูณวุฒิวิชาเอก  ตามที่สถานศึกษาต้องการและขาดแคลน 
 4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส่งข้อมูลของผู้ประสงค์จะย้ายขอความเห็นจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีรับย้าย 
 5.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูฯ 
พิจารณาการย้าย  ก่อนน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6.  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาอนุมัติ 
 7.  ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 มีค าสั่งย้ายและแต่งตั้ง 
 8.  แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 9.  ส่งส าเนาค าสั่งให้ส านักงาน ก.ค.ศ. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 10.  กรณีต่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ด าเนินการดังนี้ 
  10.1  แจ้งค าสั่งให้สถานศึกษาที่เก่ียวข้อง 
  10.2  ผู้ได้รับการพิจารณาย้ายมอบหมายงานในหน้าที่ 
  10.3 สถานศึกษาส่งตัวผู้ได้รับการพิจารณาย้ายมาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด 
  10.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด ส่งตัวผู้ได้รับการพิจารณาย้าย ไปส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาท่ีรับย้าย 
 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ผู้ขอย้ายยื่นค าร้องผ่าน 

  ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

   สพฐ.รวบรวมค าร้อง 
      และจัดท าข้อมูล 

        ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 

         มีค าส่ังย้ายและแต่งตั้ง 
                            
 

      อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศกึษา 

             พิจารณาอนุมัต ิ
 คณะกรรมการกล่ันกรองพจิารณา 

      น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที ่

 แจ้งหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องส่งส าเนา 

   ค าส่ังให้ส านักงาน ก.ค.ศ./สพฐ. 

 น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา 

              ให้ความเห็นชอบ    

           สพฐ.ขอความเห็นจาก 

  คณะกรรมการสถานศึกษาที่รับย้าย 
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7. แบบฟอร์มที่ใช้ 

ตัวอย่างค าสั่ง 
 
 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา..............................เขต.......... 
ที่................/................... 

เรื่อง  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
........................................................ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53 มาตรา 59 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  หนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ.     ที่ ศธ 0206.3/ว 8  ลงวันที่  5  กรกฎาคม 2549  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ สร 0705/ว 15  
ลงวันที่  9  พฤษภาคม  2521  โดยอนุมัติ  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา.........................................ในการ
ประชุมครั้งที่......./.......เมื่อวันที่....................................ให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไป
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  จ านวน.............ราย  ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

สั่ง  ณ  วันที่....................................พ.ศ. ............. 
 

               ลงชื่อผู้สั่ง..................................................... 
                        (................................................) 
            ต าแหน่ง.................................................... 
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บัญชีรายละเอียดการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
แนบท้ายค าสั่ง.........................................................ที่........../............  สั่ง  ณ  วันที่............ ....................................พ.ศ.................... 

 

 
ที ่

 
  ชื่อ – ชื่อ
สกุล 
  เลข
ประจ าตัว 
    
ประชาชน 

 
วุฒิ/ 
วิชาเอก 

     ต าแหน่งและสังกัดเดิม    ต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
ที่ใช้รับย้ายหรือสับเปลี่ยน 

  
 
ตั้งแต่ 
วันที่ 

 
 
หมาย 
เหตุ 

ต าแหน่ง/ 
หน่วยงาน 
การศึกษา 

วิทย
ฐานะ 

ต าแหน่ง 
เลขที่ 

ให้รับ
เงินเดือน 

ต าแหน่ง/ 
หน่วยงาน 
การศึกษา 

วิทย
ฐานะ 

ให้รับ 
เงินเดือน 

อันดับ ขั้น อันดับ ขั้น ต าแหน่ง/
หน่วยงาน 
กาศึกษา 

ต าแหน่ง
เลขที่ 

ให้รับ
เงินเดือน 
อันดับ ขั้น 
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8.  เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 มาตรา 59 มาตรา 133 
 2.  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว8  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2549  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ สร 0705/ว 15  ลงวันที่  9 พฤษภาคม  2521 
เรื่อง  การสับเปลี่ยนหรือโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 

4. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ สร 0203/ว 255  ลงวันที่  27  พฤศจิกายน  2524 
เรื่อง  การย้ายและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งย้อนหลัง 
 
ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ 

1. ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องขอย้ายสถานศึกษาส่งค าร้องไม่เป็นไปตามระยะเวลา 
ที่หลักเกณฑ์ก าหนด 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส่งค าร้องขอย้ายไม่ทันตามก าหนด 
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1. การแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้บริหารสถานศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง สนองต่อความต้องการของหน่อยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
3. ขอบเขตของงาน 

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเดิมในหน่วยงานการศึกษาอ่ืนภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  หรือต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยการย้ายไปด ารงต าแหน่งว่างการย้ายสับเปลี่ยนตัวบุคคลต้องได้รับ
อนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา  ของผู้ประสงค์ขอย้ายและรับย้าย  และให้คณะกรรมการสถานศึกษา
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาด้วย  และเมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษา พิจารณาอนุมัติแล้ว  ให้ผู้มีอ านาจตาม  มาตรา 53  สั่งบรรจุและแต่งตั้งต่อไป 
4.  ค าจ ากัดความ 
5.  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 1. ประชาสัมพันธ์ต าแหน่งว่าง  และแจ้งการส่งค าร้องขอย้าย 

2.  ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องต่อผู้บังคับบัญชาตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
3.  สถานศึกษาขอความเห็นจากคณะกรรสการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของผู้ขอย้าย 
4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รวบรวมค าร้องของผู้ขอย้ายไปต่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือส่งค าร้องไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ปลายทาง 
 5.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวบรวมค าร้องผู้ขอย้ายทั้งภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
จากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าบัญชีแยกเป็นรายโรงเรียนตามความประสงค์ของผู้ขอย้ายส่งไปขอความเห็น
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่รับย้าย 
 6.  เจ้าหน้าที่จัดท าบัญชีของผู้ขอย้ายแยกเป็นรายบุคคลและรายโรงเรียน  แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองการย้าย  โดยพิจารณาจากบัญชีสรุปของเจ้าหน้าที่  และค าร้องขอย้ายประกอบกัน 
 7.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  น าผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองพร้อมความเห็น
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติย้าย 
 8.  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ออกค าสั่งย้ายและแต่งตั้ง  และแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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6.  Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าเสนอคณะกรรมการสถานศกึษา 

                 ให้ความเห็น 

          สพท.ขอความเห็นจาก 

 คณะกรรมการสถานศกึษาที่รับย้าย 
          สพท. รวบรวมค าร้อง 
              และจัดท าข้อมูล 

        อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

            พิจารณาอนุมัต ิ
คณะกรรมการกล่ันกรองพจิารณา 

    น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ 

         ผู้ขอย้าย ยื่นค าร้องผ่าน 

         ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

         แจ้งหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
         ส่งส าเนาให้ ก.ค.ศ./สพฐ. 

        ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  
         มีค าส่ังย้ายและแต่งตั้ง 
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  7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
ตัวอย่างค าสั่ง 

 
 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา..............................เขต.......... 
ที่................/................... 

เรื่อง  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
........................................................ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53 มาตรา 59 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  หนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ.     ที่ ศธ 0206.3/ว 8  ลงวันที่  5  กรกฎาคม 2549  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ สร 0705/ว 15  
ลงวันที่  9  พฤษภาคม  2521  โดยอนุมัติ  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา.........................................ในการ
ประชุมครั้งที่......./.......เมื่อวันที่....................................ให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไป
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  จ านวน.............ราย  ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

สั่ง  ณ  วันที่....................................พ.ศ............. 
 

               ลงชื่อผู้สั่ง..................................................... 
                        (................................................) 
            ต าแหน่ง.................................................... 
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ตัวอย่าง 
บัญชีรายละเอียดการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แนบท้ายค าสั่ง.........................................................ที่........../............  สั่ง  ณ  วันที่............ ....................................พ.ศ.................... 
 

 
ล าดับ 
   ที่ 

 
     ช่ือ –
ช่ือสกุล 
   เลข
ประจ าตัว 
     
ประชาชน          

 
   วุฒิ/ 
 
วิชาเอก 

    ต าแหน่งและส่วนราชการเดมิ     ต าแหน่งและส่วนราชการที่รับโอน ต าแหน่งและอตัราในเดือน 
ที่ใช้รับย้ายหรือสับเปลีย่น 

 
ตั้งแต ่
วันท่ี 

 
หมาย 
เหต ุ

ต าแหน่ง/ 
  สังกัด 

วิทย
ฐานะ 

ต าแหน่ง 
  เลขท่ี 

   เงินเดือน ต าแหน่ง/ 
  สังกัด 

วิทย
ฐานะ 

ต าแหน่ง 
 เลขท่ี 

  เงินเดือน 
ระดับ  

ขั้น 
ระดับ ขั้น ต าแหน่ง/

หน่วยงาน 
กาศึกษา 

ต าแหน่ง 
เลขท่ี 

ให้รับ
เงินเดือน 
อันดับ ขั้น 

 
1 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

41 
 

8.  เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2551  มาตรา 53 มาตรา 59 และมาตรา 133 
 2.  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ สร 0705/ว 15  ลงวันที่  9 พฤษภาคม  2521 
เรื่อง  การสับเปลี่ยนหรือโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 

3. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ สร 0203/ว 255  ลงวันที่  27  พฤศจิกายน  2524 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/2299  ลงวันที่  6  มิถุนายน 2550 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  
ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 
 1.  การยื่นค าร้องขอย้าย  ให้ระบุขอย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 
 2.  คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา  ควรพิจารณาการย้ายทั้ง
ภายในและต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาในคราวเดียวกัน 
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1.  การแต่งตั้ง (ย้าย) ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38ค (2) 
2.  วัตถุประสงค์ 
           เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง สนองต่อความต้องการของหน่อยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
3.  ขอบเขตของงาน 

การย้ายศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา38ค(2)ในส านักงานเขตพ้ืนทการศึกษา  
เป็นแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ด ารงต าแหน่งว่างการย้ายสับเปลี่ยน และการย้ายโดย
การติดโอนอัตราเงินเดือน  โดยด ารงต าแหน่งเดิมในหน่วยงานการศึกษาอ่ืน  หรือต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาต้อง
ได้รับอนุมัติจาก  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา  ของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้ายแล้วแต่กรณีเม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนที่การศึกษา  หรือกรณีท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับย้ายจะต้องเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติแล้ว  ให้
ผู้มีอ านาจตามมาตรา53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง  ซึ่งต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด
ตลอดจน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
4.  ค าจ ากัดความ 
5.  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 1. ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องขอย้าย (ตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด) ตามระยะเวลาที่หลักเกณฑ์
ก าหนด ตามผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบ รวบรวมและจัดท าข้อมูล และด าเนินการดังนี้ 
  2.1  รวบรวมค าร้องขอย้ายของผู้ขอย้ายที่เป็นข้าราชการ ในสังกัดและจากต่างส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
  2.2   ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอย้าย 
  2.3  แยกค าร้องขอย้ายของผู้ขอย้ายภายในเขต/ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.4  น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ืออนุมัติและให้ส่งค าร้องขอย้ายไปส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาปลายทาง  กรณีการขอย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.5  จัดท าข้อมูลผู้ขอย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  และผู้ที่ส่งค าร้องขอย้ายมาจาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.6  ตรวจสอบต าแหน่งว่าง 
 3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูฯ 
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค(2)  พิจารณาการย้าย  ก่อนน าเสนอ   
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4.  อ.ก.ค.ศ  เขตพ้ืนที่การศึกษา  พิจารณาอนุมัติ  
 5.  ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  มีค าสั่งย้ายและแต่งตั้ง 
 6.  แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  และผู้ที่เก่ียวข้อง 
 7.  ส่งส าเนาค าสั่งให้ส านักงาน ก.ค.ศ.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 8.  กรณีต่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับย้ายศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38(2) ในสังกัดด าเนินการดังนี้ 
  8.1  แจ้งค าสั่งให้ผู้ขอย้ายและผู้เกี่ยวข้อง 
  8.2  ผู้ได้รับการพิจารณาย้ายมอบหมายงานในหน้าที่ 
  8.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งตัวผู้ได้รับการพิจารณาย้าย ไปส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีรับย้าย 
 กรณีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในต าแหน่งที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ  นั้น 
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับย้ายจะต้องเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติ 
 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ยื่นค าร้องขอ 

ย้ายตามก าหนด 

   ขออนุมัติ 
  อ.ก.ค.ศ.เขต 

พื้นที่การศึกษา 

  แจ้ง สพท.ต้นทาง 
        ส่งตัว 

 สพท.ปลายทาง 
      ออกค าส่ัง 

     สพท. 
  ปลายทาง 

    อ.ก.ค.ศ เขตพื้นทีก่ารศึกษา    
      ปลายทางพิจารณาอนมุัติ                
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7. แบบฟอร์มที่ใช้ 

ตัวอย่างค าสั่ง 
 

 
ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา..............................เขต.......... 

ที่................/................... 
เรื่อง  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

........................................................ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53 มาตรา 59 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  หนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ.     ที่ ศธ 0206.3/ว 8  ลงวันที่  5  กรกฎาคม 2549  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ สร 0705/ว 15  
ลงวันที่  9  พฤษภาคม  2521  โดยอนุมัติ  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา.........................................ในการ
ประชุมครั้งที่......./.......เมื่อวันที่....................................ให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไป
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  จ านวน.............ราย  ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

สั่ง  ณ  วันที่....................................พ.ศ. ............ 
 

               ลงชื่อผู้สั่ง..................................................... 
                        (................................................) 
            ต าแหน่ง.................................................... 
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บัญชีรายละเอียดการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
แนบท้ายค าสั่ง.........................................................ที่........../............  สั่ง  ณ  วันที่................................................พ.ศ....................  
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ช่ือสกุล 
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    ต าแหน่งและส่วนราชการเดมิ     ต าแหน่งและส่วนราชการที่รับโอน ต าแหน่งและอตัราในเดือน 
ที่ใช้รับย้ายหรือสับเปลีย่น 

 
ตั้งแต ่
วันท่ี 

 
หมาย 
เหต ุ

ต าแหน่ง/ 
  สังกัด 

วิทย
ฐานะ 

ต าแหน่ง 
  เลขท่ี 

   เงินเดือน ต าแหน่ง/ 
  สังกัด 

วิทย
ฐานะ 

ต าแหน่ง 
 เลขท่ี 

  เงินเดือน 
ระดับ  

ขั้น 
ระดับ ขั้น ต าแหน่ง/

หน่วยงาน 
กาศึกษา 

ต าแหน่ง 
เลขท่ี 

ให้รับ
เงินเดือน 
อันดับ ขั้น 

 
1 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

46 
 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่2)  พ.ศ. 2551 มาตรา 53 มาตรา 59  
 2.หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว8  ลงวันที่  5 กรกฎาคม  2549   
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 

1.  การย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องขอมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ทุกรายก่อนส่งค าร้อง
ขอย้ายไปปลายทาง 

2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อาจขอมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้เป็นหลักการในการส่งค า
ร้องขอย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา หากผู้ขอย้ายมีคุณสมบัติครบถ้วน 
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1.  การขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.  วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง สนองต่อความต้องการของหน่อยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
3. ขอบเขตของงาน 
 การขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการตกลงกันระหว่างหน่วยงานผู้ให้โอนและ
ผู้รับโอน  ซึ่งต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551  ระเบียบหลักเกณฑ์ในเรื่องการโอน
ของหน่วยงานนั้นๆ  
4.  ค าจ ากัดความ 
5.  ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
 1. ผู้ประสงค์ขอโอนยื่นค าขอโอนผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น 
 2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบ  ทุนลาศึกษาต่อ  การด าเนินการทางวินัยมีหรือไม่ 
 3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส่งเรื่องไปหน่วยงานปลายทาง 
 4.  เมื่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้รับแจ้งผลการพิจารณารับโอนแล้ว  จัดส่งข้อมูลของผู้ขอโอน
และตกลงการโอนไปหน่วยงานที่รับโอน 
 5.  เมื่อหน่วยงานรับโอนส่งค าสั่งรับโอนให้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษา  พิจารณาอนุมัติให้โอน  โดยผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 มีค าสั่งให้โอนมีผลบังคับในวันเดียวกัน 
 6.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  แจ้งสถานศึกษาเพ่ือแจ้งผู้ขอโอนทราบ  และมอบหมายงาน 
 7.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส่งตัวไปหน่วยงานที่รับโอน 
 8.  แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
8.  เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 53 มาตรา 57 วรรคหนึ่ง 
 
ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ 
 การด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ในเรื่องการโอนและประโยชน์ของราชการ 
 

               สพท.ส่งเร่ืองไปหน่วยงานปลายทาง 

        ยื่นค าขอโอนผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

   สพท. ได้รับแจ้งผลรับโอนแล้ว จัดส่งข้อมูลฯ และ 
            ตกลงการโอนไปหน่วยงานที่รับโอน 

    สพท.แจ้งสถานศึกษา /ผู้ขอโอนทราบ และ 
        สพท.ส่งตัวไปให้หน่วยงานที่รับโอน 

หน่วยงานรับโอนส่งค าสั่งรับโอนให้ สพท. เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตฯ พิจาราณา 
                         ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 มีค าสั่งให้โอน 
 

                     แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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1.การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 
                   เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง สนองต่อความต้องการของหน่อยงาน และเป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล 
 
3. ขอบเขตของงาน 
 การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากต่างสังกัด  ได้แก่  สถานบันการพละศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา  สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เป็นต้น  ต้องได้รับอนุมัติจาก อ.
ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยผู้ขอโอนสมัครใจ  ต้นสังกัดยินยอมในการให้โอนแล้ว  ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 
53 สั่งรับโอนและต้นสังกัดสั่งให้พ้นจากต าแหน่งหน้าที่เดิม  ให้มีผลในวันเดียวกัน 
 
4.  ค าจ ากัดความ 
 
5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1.  ผู้ประสงค์ขอโอนยื่นค าร้องผ่านผู้บังคับบัญชา  ซึ่งมีอ านาจให้โอนไปยังหน่วยงานที่จะรับโอน 
(ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 
 2.  หน่วยงานที่จะรับโอน  ตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงตามต าแหน่งที่จะรับโอนแล้วน าเสนอ        อ.
ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา  พิจารณาอนุมัติรับโอน 
 3.  หน่วยงานที่รับโอนออกค าสั่งรับโอน  แล้วส่งค าสั่งไปหน่วยงานต้นสังกัด  เพ่ือสั่งให้พ้นจาก
ต าแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม 
 4.  ผู้ได้รับโอนมอบหมายหน้าที่การงาน  รับหนังสือส่งตัวพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเดินทางไปรายงาน
ตัวทางสังกัดใหม่ 
 
6.  Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ผู้มีอ านาจ 
    ให้โอน 

    ผู้ขอโอน   อ.ก.ค.ศ. เขตฯ อนุมัติ 

  สังกัดเดิม 
    สั่งพ้นฯ 

   ส่งตัวพร้อม 
   เอกสารไป 
    สังกัดใหม่ 

 หน่วยงาน 
  รับโอนสั่ง 
    รับโอน 

 หน่วยงาน 
   ที่รับโอน 
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7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
 8.  เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551 มาตรา 53 และมาตรา 57  
 
ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 

1.วันที่ให้มีผลรับโอนและวันที่ให้มีผลพ้นจากต าแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมต้องเป็น
วันเดียวกัน  แต่วันลงนามในค าสั่งอาจไม่ตรงกัน 

2. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีโอนมาจากหน่วยงานการศึกษาต่างสังกัด   (ไม่ใช่  
สพฐ. )  จะต้องน าเข้าพิจารณาใน อ.ค.ศ. ส่วนราชการนั้นๆด้วย 

3. กรณีท่ี ก.ค.ศ. ยังมิได้ออก กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องต้องได้รับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. 
ก่อน และให้น ามติ ก.ค.ศ. ไประบุในค าสั่งด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

51 
 

1.  การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2.  วัตถุประสงค์ 
                   เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง สนองต่อความต้องการของหน่อยงาน และเป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล 
3.  ขอบเขตของงาน 

เป็นการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืนที่ไม่ใช่ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.  ค าจ ากัดความ 
5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1.  ผู้ประสงค์ขอโอนยื่นค าร้องขอ  โอนผ่านผู้บังคับบัญชาจนถึงผู้มีอ านาจให้โอนพิจารณาให้ความ
ยินยอมในการให้โอน  แล้วส่งค าร้องขอโอนไปหน่วยงานปลายทาง 
 2.  หน่วยงานที่ประสงค์จะรับโอน  พิจารณาเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา  อนุมัติรับโอนใน
ต าแหน่งที่ว่าง 
 3.  หน่วยงานที่รับโอน  ออกค าสั่งรับโอนกรณีเป็นผู้สอบแข่งขันได้  กรณีอ่ืนเสนอ ก.ค.ศ.  เพื่ออนุมัติ
การแต่ตั้ง  เนื่องจากการใช้บัญชีอัตราเงินเดือนต่างกัน 
 4.  หน่วยงานที่รับโอนส่งค าสั่งรับโอน  ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเดิมเพ่ือนสั่งให้พ้นจากต าแหน่งหน้าที่
ทางสังกัดเดิมและให้มอบหมายหน้าที่การงาน 
 5.  หน่วยงานต้นสังกัดเดิมส่งตัวพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานที่รับโอน 
 
6.  Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      สพท.รับโอน 
    เสนอ อ.ก.ค.ศ. 
  เขตพื้นที่การศึกษา 
         พิจารณา 

    ผู้ประสงค์ขอ 
   โอนยื่นค าร้อง 

     ผู้บังคับบัญชา 
        ยินยอม 

        ส่งตัว   แจ้งต้นสังกัด 
        เดิม              

        สพท. 
      ออกค าสั่ง 
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7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
8.  เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551  มาตรา  53  และมาตรา  58 
 2.  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/179  ลงวันที่  10  มีนาคม  2551   
เรื่อง  การรับโอนพนักงานราชการส่วนท้องถิ่น  และข้าราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งตามมาตรา 38 แห่ง  พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. มาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 
ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 
 1.กรณีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ต้องถึงล าดับที่ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งวันที่มีผลให้รับโอนและวันมีผล
ให้พ้นจากต าแหน่งหน้าที่ทางสังกัดเดิม ต้องเป็นวันที่เดียวกันกรณีต้องมีใบประกอบวิชาชีพให้ตรวจสอบด้วย   
 2.  กรณีที่ ก.ค.ศ. ยังมิได้ออกกฎ  ระเบียบ  หรือหลักเกณฑ์ท่ีเกณฑ์ที่เก่ียวข้องต้องได้รับอนุมัติจาก 
ก.ค.ศ. ก่อน  และให้น ามติ ก.ค.ศ. ไประบุค าสั่งด้วย 
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1.  การแต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่ง 
2.  วัตถุประสงค์ 
                   เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง สนองต่อความต้องการของหน่อยงาน และเป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล 
3.  ขอบเขตของงาน 

การรักษาการในต าแหน่งเป็นการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในต าแหน่ง  
กรณีต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาว่างลง  หรือผู้ด ารงต าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  
ซึ่งมิใช่ต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในมาตรา 53 และมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546   
4.  ค าจ ากัดความ   
5.  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน   
 1.  หน่วยงาน/สถานศึกษา  พิจารณาตัวบุคคล  เหตุผลและความจ าเป็น  แล้วน าเสนอขอแต่งตั้งผู้
รักษาการในต าแหน่ง 
 2.  ผู้มีอ านาจตามมาตรา  53 สั่งแต่งตั้ง 
 3.  แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
6.  Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         หน่วยงาน/สถานศึกษา 
      พิจารณาเสนอขอแต่งตั้งผู้รักษาการใน
ต าแหน่ง 

            แจ้งค าสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

         ผู้มีอ านาจตามมาตรา  53  สั่งแต่งต้ัง 
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7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
8.  เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551  มาตรา  53  และมาตรา  68 
 2.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 
ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ 
 การแต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่งตาม มาตรา 68 แห่ง  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551 แตกต่างจากการรักษา
ราชการแทนตาม  มาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 
นั้น คือ ต าแหน่งใดที่มิได้บัญญัติ  ให้รักษาราชการแทนได้  ให้สั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการไปด ารงต าแหน่งดังกล่าว  
เช่น  ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนว่าง  จึงสั่งให้ข้าราชการครูรักษาการในต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
โรงเรียนที่ว่าง 
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1.   การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2.  วัตถุประสงค์ 
                   เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง สนองต่อความต้องการของหน่อยงาน และเป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล 
3.  ขอบเขตของงาน 

การแต่งตั้งข้าราชการในสถานศึกษาเป็นผู้รักษาราชการแทนกรณีผู้อ านวยการสถานศึกษาและรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  เป็นการชั่วคราวหรือเป็นการล่วงหน้า  
4.  ค าจ ากัดความ  
5.  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 
ระดับสถานศึกษา 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาข้าราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งที่มีความเหมาะสมเสนอให้
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  แต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนโดยแสดงเหตุผลและระยะเวลาใน
การรักษาราชการแทน 
 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
 1.  พิจารณาความเหมาะสมข้าราชการที่สถานศึกษาเสนอเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 2.  ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาสั่งแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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6.  Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            มีการแต่งตั้ง 
 ผู้รักษาการแทนไว้ล่วงหน้า 

              รักษาการแทน 

     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่ 
        การศึกษาออกค าสั่งแต่งตั้งฯ            

       ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือ 
         ข้าราชการคนใดคนหนึ่ง          
      ในสถานศึกษาแจ้งส านักงาน 
             เขตพื้นที่การศึกษา 

                  ไม่มีการแต่งตั้ง 
         ผู้รักษาราชการแทนไว้ล่วงหน้า 

    ผู้อ านวยการสถานศึกษา/ 
 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
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7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
 
 
 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา..............เขต.............. 
ที่............../................. 

เรื่อง   แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

 
 
              กรณีท่ีโรงเรียน.............................................................มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยกา

โรงเรียนและมีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน...............................................แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้เพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบปฏิบัติราชการแทน 

              อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  จึงแต่งตั้ง  นาย/นาง/นางสาว..............................................ต าแหน่ง
.............................................โรงเรียน......................................เป็นผู้รักษาราชการแทน  ตั้งแต่วันที่ ........เดือน
..........................พ.ศ. .........ถงึวันที่...........เดือน................................พ.ศ. .... ....... 

 
สั่ง  ณ  วันที่.................................................... 

 
 

(..................................................) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.............................................. 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา..............เขต.............. 
ที่............../................. 

เรื่อง   แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
  กรณีท่ีโรงเรียน.............................................มีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการหลายคนหากมี
กรณีผู้อ านวยการโรงเรียนและรองผู้อ านวยการโรงเรียนไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  เพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบ
ปฏิบัติราชการแทน 

             อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จึงแต่งตั้งรองผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้รักษาราชการแทนไว้เป็นการ
ล่วงหน้าตามล าดับ  ดังนี้ 

 
  ล าดับที่ 1 นาย/นาง/นางสาว.................................................ต าแหน่ง....................................  
  ล าดับที่ 2 นาย/นาง/นางสาว.................................................ต าแหน่ง.................... ................ 
  ล าดับที่ 3 นาย/นาง/นางสาว.................................................ต าแหน่ง....................................  
 

สั่ง  ณ  วันที่............................................................. 
 
 

(...........................................................) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา......................................... 

 
  
 
 
 
 
 



 

59 
 

8.  เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  มาตรา 54  ในกรณีท่ีไม่มีผู้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองผู้อ านวยการสถานศึกษารักษา
ราชการแทน  ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาหลายคนให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้ง
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทนถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งข้าราชการ
ในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ 
 
ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ 

1. กรณีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาหลายคนให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนเรียงตามล าดับไว้  หรือ 

2. กรณีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาคนเดียว  จะขอแต่งตั้งข้าราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่ง
หรือหลายคนในสถานศึกษาเป็นผู้รักษาราชการแทนไว้เป็นการล่วงหน้าก็ได้ 

3.  กรณีไม่มีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเสนอแต่งตั้งข้าราชการคนใดคน
หนึ่งหรือหลายคนในสถานศึกษาเป็นผู้รักษาราชการแทนเรียงตามล าดับไว้เป็นการล่วงหน้าก็ได้ 
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1.  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
2.  วัตถุประสงค์ 
                   เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง สนองต่อความต้องการของหน่อยงาน และเป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล 
3.  ขอบเขตของงาน 
 การรักษาราชการแทนเป็นการให้ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งมีอ านาจและความรับผิดชอบในต าแหน่ง
นั้นเป็นการชั่วคราว  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้  ให้พิจารณารองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืน
เป็นผู้รักษาราชการแทนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 
4.  ค าจ ากัดความ   
5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1.  กรณีมีรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหลายคน 
 1.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเรียงล าดับตามความเหมาะสม 

  1.2  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน (ค าสั่ง สพฐ. ที่ 
291/2547)  โดยพิจารณาแต่งตั้งรองผู้อ านวยการคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสม  หรือพิจารณาเรียงล าดับไว้เป็น
การล่วงหน้า 
 2.  กรณีไม่มีรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการแทนได้  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอข้าราชการในเขตพ้ืนที่การศึกษา  ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ารอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป 
 3.  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสั่งแต่งตั้ง  รักษาราชการแทน (ตามค าสั่ง สพฐ. ที่ 
291/2547)   
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6.  Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่อยู่ 
                          หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

               ผอ.สพท.สั่งแต่งต้ัง 

       แต่งตั้งรอง ผอ.สพท.  
            เรียงล าดับไว้ 

     ไม่มีรอง ผอ.สพท.เสนอข้าราชการ  
      ใน สพท.ที่เทียบเท่ารอง ผอ.สพท. 

           ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. 
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7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
8.  เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 มาตรา 53  ในกรณีที่ไม่
มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ให้รอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหลายคน  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่งตั้งรองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
แต่งตั้งข้าราชการในเขตพ้ืนที่การศึกษา  ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ารองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการสถานศึกษา  หรือเทียบเท่าขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษา
ราชการแทนก็ได้ 
 2.  ค าสั่ง สพฐ.ที่ 291/2547  เรื่อง  มอบอ านาจแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  สั่ง  ณ  วนัที่  21  มกราคม  2547  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ปฏิบัติ
ราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีอ านาจแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  กรณีมีรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหลายคน  และกรณีไม่มีผู้
ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 
 
ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ 

1.  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาจัดล าดับความเหมาะสมของรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

2.  การเสนอแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถเสนอได้ทั้งผู้ด ารงต าแหน่ง
ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา 
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1.  การตัดโอนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ าในสถานศึกษา 
     ที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
            เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง สนองต่อความต้องการของหน่อยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
3.  ขอบเขตของงาน 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2542  และมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  8 พฤศจิกายน  2548  ในการถ่ายโอนบุคลากรทางการศึกษาให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้มีการถ่ายโอนตามภารกิจ  ดังนี้   

1. การถ่ายโอนด้านการจัดการศึกษาและทรัพย์สินของสถานศึกษา 
2.  การถ่ายโอนบุคลากรทางการศึกษา  ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจ า  

และลูกจ้างชั่วคราว (จากเงินงบประมาณโดยการโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องเป็นไปด้วย
ความสมัครใจ    
4. ค าจ ากัดความ   
5.  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน    
การตัดโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. กรณีสมัครใจโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จัดท าบัญชีรายละเอียดต าแหน่ง  อัตราเงินเดือนและเงินเพ่ิมอ่ืนๆที่

จ่ายควบกับเงินเดือน  ต าแหน่งว่าง (ถ้ามี)  จะต้องโอนไปได้ไม่เกินจ านวนครูตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
กรณีต าแหน่งว่างให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนในขั้นต่ าของระดับ 

1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. , เทศบาล. , อบต.)  ให้มี
ค าสั่งรับโอน 

1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีค าสั่งให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปสังกัด  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. , เทศบาล. , อบต. แล้วแต่กรณี)  โดยมีผลวันเดียวกันกับวันที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีค าสั่งรับโอน 

1.4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จัดท าบัญชีรายละเอียดการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน
ของข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่โอนไป
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการ  เพ่ือท าความตก
ลงกับส านักงบประมาณ  ในการตัดโอนวงเงินงบประมาณ  ไปตั้งจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับทราบผลการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  แล้วให้ท าหนังสือรับรองเงินเดือนครั้งสุดท้ายไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งแจ้ง
ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปรับฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  หากสถานศึกษาเป็น
หน่วยเบิกให้แจ้งกรมบัญชีกลางเพ่ือให้ยกเลิกรหัสการใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาล 
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2. กรณีไม่สมัครใจโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่สมัครใจไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา  ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนตาม
ตัวไปก าหนดที่สถานศึกษาแห่งอ่ืนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   

2.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เสนอส านักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือขออนุมัติตัดโอน 
2.3 หากเป็นกรณีขอย้ายไปต่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้ อ.ก.ค.ศ. พ้ืนที่การศึกษา  ต้นทาง

ประสาน อ.ก.ค.ศ. พื้นที่การศึกษาปลายทางเพ่ือขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา  พร้อมเอกสารที่
เกี่ยวข้องเสนอ ส านักงาน ก.ค.ศ. เพ่ืออนุมัติตัดโอนต าแหน่งต่อไป 
 การตัดโอนลูกจ้างประจ า 

1. กรณีสมคัรใจโอนไปสังกัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จัดท าบัญชีรายชื่อ  และรายละเอียดตัดโอนต าแหน่ง  และอัตรา

ค่าจ้าง  ส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือขออนุมัติ ก.พ. และท าความตกลงกับส านัก
งบประมาณในการขอตัดโอนวงเงินงบประมาณ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  แจ้งผลเพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  แจ้ง  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. , เทศบาล. , อบต.)  ให้มีค าสั่งรับโอน  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
มีค าสั่งให้โอนลูกจ้างประจ า  โดยมีผลวันเดียวกัน 

2.กรณีไม่สมัครใจโอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาตัดโอนต าแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจ าตามตัวไป

ก าหนดในสถานศึกษาแห่งอ่ืนที่ขาดอัตราก าลัง 
 3.   กรณีการตัดโอนต าแหน่งละอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการในสถานศึกษาไปสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถท าได้  และให้ยกเลิกสัญญาจ้าง  เนื่องจากภารกิจของสถานศึกษาได้มีการโอน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว  จึงให้การปฏิบัติราชการสิ้นสุดลง 
 
6.  Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
หมายเหตุ  สพท. ต้องยกเลิกรหัสการใช้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาล ส าหรับโอนไปสังกัด อปท. 
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7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
(ตัวอย่าง) 

 
 
 

ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ที่                  /255...... 

เรื่อง  ให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
…………………………… 

  ด้วย (องค์การปกครองบริหารส่วนจังหวัด...............องค์การบริหารส่วนต าบล.....................
เทศบาลต าบล..............................)  ได้รับโอนข้าราชการคูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา.............................ไปรับราชการทางสังกัด (องค์การบริหารส่วนจังหวัด................... ............... 
องค์การบริหารส่วนต าบล.......................................เทศบาลต าบล.......................................)  
  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 30 
แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 53 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  8 พฤศจิกายน 2548 มติคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งท่ี 2/2549 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549 และหนังสือ (องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด............................................., องค์กาบริหารส่วนต าบล............................................... ...., 
เทศบาลต าบล...........................................) ที่ ...........................ลงวันที่..............เมษายน 2550 จึงให้โอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยตัดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปก าหนดและตั้งจ่ายทาง
สังกัด (องค์การบริหารส่วนจังหวัด................................., องค์การบริหารส่วนต าบล.............. ........................, 
เทศบาลต าบล..............................) จ านวน.............ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

สั่ง  ณ  วันที่...............................................พ.ศ.255..... 
 

(............................................................ ...) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา............................... 
ปฏิบัติราชการแทนเลขาคณะกรรมกรากราศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ตัวอย่าง 
บัญชีรายละเอียดการให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.......................................................................ที่..................../........................สั่ง  ณ  วันที่............... ................................... 
 
ล าดับ 

ที ่
    ช่ือ – ช่ือ
สกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

วุฒิ/
วิชาเอก 

ต าแหน่งและส่วนราชการเดมิ ต าแหน่งและส่วนราชการที่รับโอน  
ตั้งแต่
วันท่ี 

 
หมายเหค ุต าแหน่ง/

สังกัด 
วิทยฐานะ ต าแหน่ง/ 

เลขท่ี 
เงินเดือน ต าแหน่ง/

สังกัด 
วิทย
ฐานะ 

ต าแหน่ง/ 
เลขท่ี 

เงินเดือน 
ระดับ ขั้น ระดับ ขั้น 

 
1 
 
 
 
 
 
2 

 
นายธนา ทองด ี
3 1601 00984 

601 
 
 
 

-ต าแหน่งวา่ง- 
 

 
ค.บ. 

ภาษาไทย 
 
 
 
 
- 

 
ครู 

โรงเรียนเขา
ชัยสน 

สพท.พัทลุง 
 
 

รอง
ผู้อ านวยการ
โรงเรียนเขา
ชัย สพท.
พัทลุง 

 
 ครูช านาญ 

พิเศษ 
 
 
 
 
- 

 
    14546 
 
 
 
 

 
12244 

 
  คศ.3 
 
 
 
 

 
คศ.1 

 
43,570 
 
 
 
 

 
11,930 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
ต าแหน่งเลขที่
ใหม่ของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
ต าแหน่งเลขที่
ใหม่ของ
องค์กร
ปกครองว่สน
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 1  
พ.ค. 
2551 
 
 
 
  1 
พ.ค. 
2551 

 

ให้ตัดโอนต าแหน่ง 
และอัตราเงินเดือน 
ตามตัวไปตั้งจ่าย
ทางสังกัด(องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
............................. 
 
องค์การบริหารส่วน
ต าบล............. 
เทศบาลต าบล......... 
(แล้วแต่กรณี) 
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(ตัวอย่าง) 
 
 
 
 

ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ที่          /255......... 

เรื่อง  ให้โอนลูกจ้างประจ า 
........................................ 

 ด้วย (องค์การปกครองบริหารส่วนจังหวัด...............องค์การบริหารส่วนต าบล.....................เทศบาล
ต าบล..............................)  ได้รับโอนข้าราชการคูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา.............................ไปรับราชการทางสังกัด (องค์การบริหารส่วนจังหวัด.................................. 
องค์การบริหารส่วนต าบล.......................................เทศบาลต าบล.......................................) 
  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 30 
แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และความในข้อ 13 และข้อ 16  แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 
2537 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2548 ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ 
นร 0504/ว(ล) 16666 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 มติคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการประชุมครั้งที่ 2/2549เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549 ประกอบกับหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
1008/ว 5 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.3.3/88 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 และ
หนังสือ ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/................ลงวันที่...................................และหนังสือ (องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด.........................,องค์การบริหารส่วนต าบล............................,เทศบาล.........................) ที่ 
..........................ลงวันที่..................................255.........จึงให้โอนลูกจ้างประจ า โดยตัดโอนต าแหน่งและอัตรา
เงินตามตัวไปก าหนดและตั้งจ่ายทางสังกัด (องค์การบริหารส่วนจังหวัด..........................., องค์การบริหารส่วน
ต าบล........................................,เทศบาล........................ .......................) จ านวน.....................ราย ดังบัญชี
รายละเอียดแนบท้ายนี้ 

สั่ง  ณ  วันที่...............................................พ.ศ.255..... 
 

(...............................................................) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา............................... 
ปฏิบัติราชการแทนเลขาคณะกรรมกรากราศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ตัวอย่าง 
บัญชีรายละเอียดการให้โอนลูกจ้างประจ า 

แนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.......................................................................ที่...... ............../........................สั่ง  ณ  วันที่..................................................  
 
 

ล าดับ 
   ที่ 

   ช่ือ – ช่ือสกุล 
   เลขประจ าตัว   
ประชาชน 

                          ต าแหน่งส่วนราชการเดมิ                                ต าแหน่งและส่วนราชการที่รับโอน       
     ตั้งแต่ 
      วันท่ี 

 
          หมาเหต ุ

    ต าแหน่ง/สังกัด ต าแหน่ง/ 
    เลขท่ี 

   อัตราจ้าง           ต าแหน่ง/สังกัด ต าแหน่ง/ 
    เลขท่ี 

   อัตราจ้าง 

  1   นายเจริญ  ชาวนาม่วง 
2 1601 00849 062 

   นกัการภารโรง 
 โรงเรียนเขาชัยสน 
    สพท.พัทลุง 

     112      11,070  ต าแหน่งเลขที่ใหม่ 
  ขององค์การ   
ปกครอง 
   สว่นท้องถิ่น 

           1 
      พ.ค. 
      2551 

ให้ตัดโอนต าแน่งและ
อัตราเงินเดือนตามตัว
ไปตั้งไปตั้งจ่ายทาง
สังกัด(องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด............... 
ส่วนต าบล................. 
เทศบาลต าบล............ 
(แล้วแต่กรณี) 
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เอกสารหมายเลข 1 
บัญชีรายละเอียดต าแหน่ง  อัตราเงินเดือน  และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.........................................ที่โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส่งพร้อมหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา........................................ที่ ศธ.....................................ลงวันที่............................................) 

 
. 

 
 

ล าดับ 
ที่ 

 
 

ชื่อ - ชื่อสกุล 

 
 

ต าแหน่ง 
เลขที่ 

 
 

ต าแหน่ง/ส่วนราชการ
เดิม 

รับเงินเดิน  
เงิน 
วิทย
ฐานะ 

 
 

(2) 

เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน  
 

รวม 
 
 
 
 

(3) - (6) 

 
โอนไปต าแหน่ง/ส่วนราขการใหม ่

สังกัด อปท. 
 

 
อันดับ 

 
เงินเดือน 

 
 

(1) 

 
ค่า

ครองชี
ชั่วคราว 

(3) 

เงิน 
สปพ. 

 
 

(4) 

 เงิน 
พ.ค.ศ. 
 
 
(5) 

เงิน
ตอบ
แทน

พิเศษ 3
จังหวัด 

(6) 

เงินเพิ่ม
อื่นๆ 

 
 
 

(7) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 อบจ./อบต./เทศบาล
ต าบล (แล้วแต่กรณี) 
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เอกสารหมายเลข 1 
 

บัญชีรายละเอียดการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ส่งพร้อมหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา........................................ที่ ศธ.....................................ลงวันที่............................................) 

 
 
 

ล าดับ 
ที ่

 
 

 
ช่ือ - ช่ือสกุล 

 
 
 

ส่วนราชการ/ต าแหน่ง/อัตราเงินเดือน/จ านวนเงินที่ตดัโอน ส่วนราชการ/ต าแหน่ง/อัตราเงินเดือน/จ านวนเงินที่ตดัโอน  
 

หมาย
เหต ุ

 
ต าแหน่ง 
เลขท่ี 

 
ต าแหน่ง/

ส่วน
ราชการ

เดิม 

ขั้นเงินเดือน  
เงิน 
วิทย
ฐานะ 
 

เงินอ่ืนๆ
ที่ใช้จ่าย 
ควบกับ
เงินเดือน 

 
จ านวน
เงิท่ีตัด
โอน 
 

 
 

ต าแหน่ง 
เลขท่ี 
 

 
โอนไป

ต าแหน่ง/
ส่วนราข
การใหม ่

ขั้นเงินเดือน เงิน 
วิทย
ฐานะ 

 

เงินอ่ืนๆ
ที่ใช้จ่าย 
ควบกับ
เงินเดือน 

 
จ านวน
เงินท่ี
ตัดโอน 
 

 
อันดับ 

 
เงินเดือน 

 

 
อันดับ 

 
เงินเดือน 

 

   
 
 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา................... 
โรงเรียน............................................. 
 

   
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด….................. 
โรงเรียน..................... 

     
      

                        รวมเงินเดือนและเงินเพ่ิมอ่ืนๆ  
              จ านวนเงินที่ตัดโอนตั้งแต่..................ถึง
........................... 
                             (รวม........เดือน) เป็นเงินทั้งสิ้น 

 
   ลงชื่อ.......................................................... 
               (.....................................................) 
            หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
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เอกสารหมายเลข 1/2 
 

บัญชีรายละเอียดการตัดโอนค่าเช่าบ้าน (งบด าเนินงาน) ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด สพท............................................. 
และเป็นผู้มสีิทธ์ิไดรับค่าเช่าบ้านอยู่เดิม  ที่ โอนไปสังกัด อปท. (อบจ.,อบต.,เทศบาลตบล ฯลฯ)................................................................. 
(ส่งพร้อมหนังสือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................................ที่ ศธ.....................................ลงวันท่ี............................................) 

 
ล าดับ 

ที ่
 

ช่ือ - ช่ือสกุล 
 

ช่ือสถานท่ี 
ที่ถ่ายโอน 

ไปสังกัด อปท. 

ค่าเช่าบ้าน 
รายเดือน 
(บาท) 

วันท่ี 
รับโอน-ให้
โอน 

ระยะเวลาการตดัโอน 
นับตั้งแต่วันท่ีโอน-สิ้นปีงบประมาณ 

ค่าเช่าบ้าน 
ที่ต้องโอน อปท. 
เป็นเงิน (บาท) 

 
หมายเหต ุ

เดือน วัน 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

    

รวมเป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น................................................................................(ตัวอักษร)  

หมายเหตุ    โปรดจัดรายละเอียดแยกเป็นรายโรง 
                                                                             ลงชื่อ................................................. 

                                                                           (.............................................) 
                                                                             หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
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เอกสารหมายเลข 2 

 
บัญชีรายละเอียดต าแหน่ง อัตราค่าจ้าง และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ของลูกจ้างประจ า 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.........................................ที่โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส่งพร้อมหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา........................................ที่ ศธ.....................................ลงวันที่............................................) 

 
 
ล าดับ 

ที ่

 
ช่ือ - ช่ือสกุล 

 

 
ต าแหน่ง 
เลขท่ี 

 
ต าแหน่ง/ส่วนราชการเดิม 

 

 
อัตราค่า 
จ้างราย
เดือน 

      (1) 

งินอ่ืนๆที่ใช้จ่ายควบกับเงินเดือน  
รวม 

 
 

(2) –(6) 

 
โอนไปต าแหน่ง/
ส่วนราชการใหม ่

สังกัด อปท. 

ค่า
ครอง
ชีพ 

 (2) 

เงิน 
สปพ. 

 
(3) 

เงิน 
พ.ค.ศ. 

 
      (4) 

เงิน 
พ.ส.ร. 

 
(5) 

เงิน
เพิ่ม 
อื่นๆ 
(6) 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

........................................ 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
อบจ./อบต./
เทศบาล (แล้วแต่
กรณี) 

                                                                         
                                                                        ลงชื่อ................................................. 

                                                                           (.............................................) 
                                                                             หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
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เอกสารหมายเลข 2/1 
บัญชีรายละเอียดการตัดโอนต าแหน่งและ อัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจ า 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส่งพร้อมหนังสือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................................ที่ ศธ.....................................ลงวันท่ี............................................) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หมายเหตุ    โปรดจัดรายละเอียดแยกเป็นรายโรง 

 
 

 
 
ล าดับ 

ที ่

 
 

ช่ือ - ช่ือสกุล 
 

ส่วนราชการ/ต าแหน่ง/อัตราเงินเดือน/จ านวนเงินที่ตดัโอน 
 

ส่วนราชการ/ต าแหน่ง/อัตราเงินเดือน/จ านวนเงินที่ตดัโอน 
 

 
 
 

หมายเหต ุ
ต าแหน่ง 
เลขท่ี 

ต าแหน่ง/ส่วน
ราชการเดมิ 

 

อัตรา
ค่า 
จ้าง
ราย
เดือน 

เงินอ่ืนๆ
ที่ใช้จ่าย 
ควบกับ
เงินเดือน 

จ านวนเงินท่ี
ตัดโอน 

 

ต าแหน่ง 
เลขท่ี 

โอนไปต าแหน่ง/
ส่วนราชการใหม ่

 

อัตราค่า 
จ้างรายเดือน 

 

เงินอ่ืนๆที่ใช้  
จ่าย 
ควบกับ
เงินเดือน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา........................................ 

             โรงเรียน................... 
 

 
 
 

 

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด….................. 
โรงเรียน..................... 

 
 
 

 

                        รวมเงินเดือนและเงินเพ่ิมอ่ืนๆ  
              จ านวนเงินที่ตัดโอนตั้งแต่..................ถึง
........................... 
                             (รวม........เดือน) เป็นเงินทั้งสิ้น 
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เอกสารหมายเลข 3 

บัญชีรายละเอียดต าแหน่ง อัตราคา่จ้าง และเงินเพิ่มอื่นๆ ของลูกจ้างช่ัวคราว (งบบุคลากร) 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา.........................................ที่โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

(ส่งพร้อมหนังสือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................................ที่ ศธ.....................................ลงวันท่ี............................................) 
 

 
 
ล าดับ 

ที ่

 
 

ช่ือ - ช่ือสกุล 
 

 
ต าแหน่ง/ส่วน
ราชการเดมิ 

 

อัตรา
ค่า 
จ้าง
ราย
เดือน 
(1) 

                            เงินอ่ืนๆที่ใช้จ่ายควบกับ
เงินเดือน 

 
รวม 

 
 

(2) –
(6) 

 
โอนไปต าแหน่ง/ส่วน

ราชการใหม ่
สังกัด อปท. 

ค่า
ครอง
ชีพ

ช่ัวคราว 
(2) 

เงิน 
สปพ. 

 
(3) 

เงิน 
พ.ค.ศ. 

 
      (4) 

เงิน 
พ.ส.ร. 

 
(5) 

เงินเพิ่ม 
อื่นๆ 

 
(6) 

 
 

 

  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

....................................... 
 

  
 

   
 

 
อบจ./อบต./เทศบาล 
(แล้วแต่กรณี) 

 

 
                                                                     ลงชื่อ................................................. 
                                                                           (.............................................) 
                                                                             หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
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เอกสารหมายเลข 4 

แบบรายงานข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้นพื้นฐาน 
ที่กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้ถ่ายโอนไปสังกัด อปท.(บัญชี............ปีการศึกษา.................จ านวน..............โรงเรียน) 

(ส่งพร้อมหนังสือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................................ที่ ศธ.....................................ลงวันที่............................................) 
 

ล าดับ 
ที่ 

สพท. ชื่อ
สถานศึกษาที่

ถ่ายโอน 

โอนไป 
อปท. 

เปิดสอนระดับ จ านวน จ านวน
ครูควรมี

ตาม
เกณฑ์ 
ก.ค.ศ. 

จ านวนครูมีจริง จ.18 จ านวน
ครูควรมี

ตาม
เกณฑ์ 
ก.ค.ศ. 

จ าแนกครูมีจริงตาม จ.18 ลูกจ้าง 
ประจ า 

นักเรียน ห้องเรียน บร./
ผช. 

ผู้ 
สอน 

รวม ขอ 
โอน 

ไม่
โอน 

ขอ 
ช่วย 

อัตรา 
ว่าง 

รวม 
(1) 

ขอ 
โอน 

ไม่
โอน 

ขอ 
ช่วย 

อัตรา 
ว่าง 

รวม 
(2) 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
อนุบาล 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา

ตอนต้น 
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

           

                      รวม           

 
                                                                                                        ลงชื่อ................................................. 

                                                                                                         (.............................................) 
                                                                                                               หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
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เอกสารหมายเลข 5 

แบบรายงานจ านวนลูกจา้งประจ า ลูกจา้งชั่วคราว (งบบุคลากร) และพนักงานราชการ 
ในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้ถ่ายโอนให้แก ่อปท. (บัญชี................ปีการศึกษา...................) 

(ส่งพร้อมหนังสือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................................ที่ ศธ.....................................ลงวันที่............................................) 
                   1.ลูกจ้างประจ า 

ล าดับที่ ต าแหน่ง 
เลขที่ 

ชื่อ - ชื่อสกุล 
 

ชื่อสถานศึกษา ความประสงค์ ชื่อต าแหน่ง
ลูกจ้างประจ า 

หมวด อัตราค่าจ้าง หมายเหต ุ
โอน
ไป 

ไม่โอน 

  
 

        

                       2.ลูกจา้งชั่วคราว(งบบุคลรากร) 
ล าดับที่ ชื่อ – ชื่อสกุล 

 
ชื่อสถานศึกษา ความประสงค์ ชื่อต าแหน่งลูกจา้งชั่วคราว อัตราค่าจ้าง หมายเหต ุ

ไปโอน ไม่โอน 
        

 

                      3.พนักงานราชการ 
ล าดับ 

ที่ 
ชื่อ - ชื่อสกุล 

 
ชื่อสถานศึกษา ความประสงค์ ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน ค่าตอบแทน สัญญาจ้างสิ้นสุด 

วัน เดือน ป ี
หมายเหต ุ

ไป
โอน 

ไม่โอน 

          

                                                                                                                                        ลงชื่อ 
                                                                                                                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
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เอกสารหมายเลข 6 
 

แบบรายงานบุคลากรที่ประสงค์ช่วยราชการในสถานศึกษาเดิมที่ถ่ายโอนไปสังกัด อปท. เพ่ือรอการตัดสินใจ 
ช่วยราชการไม่เกิน 5 ปี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.............................................. 
(ส่งพร้อมหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา......................................ที่ ศธ..................................ลงวันที่.................................) 

 
ล าดับ 

ที ่
 

 
ชื่อ - ชื่อสกุล 

 

 
ต าแหน่ง/สถานศึกษา

เดิม 

 
วัน เดือน ปี 
ที่โอนถ่าย

สถานศึกษา 

 
จ านวนปีที่ 

ขอช่วยเหลือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                                                                                                  ลงชื่อ
................................................. 

                                                                                                                (............................................ ) 
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                                                                                                                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

เอกสารหมายเลข 7 
แบบรายงานบุคลากรที่ไม่พึงประสงค์โอนไปสังกัด อปท. 

ช่วยราชการ 1 ปี  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.............................................. 

(ส่งพร้อมหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา......................................ที่ ศธ..................................ลงวันที่.................................) 
 
 

     
ล าดับ 

ที ่
 

 
ชื่อ - ชื่อสกุล 

 

 
ต าแหน่ง/สถานศึกษาเดิม 

 
วัน เดือน ปี 
ที่โอนถ่าย

สถานศึกษา 

 
จ านวนปีที่ 

ให้ช่วยราชการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

                                                                                                                                  ลงชื่อ
................................................. 

                                                                                                                (............................................ ) 
                                                                                                                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

 



8.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 30 
 2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับี่ 
2) พ.ศ. 2551 มาตรา 53 และมาตรา57 
 3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง วิธีการและเงื่อนไขแสดงถึงความสมัครใจให้โอนสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 
 4. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว.6584 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 
2551 
 5. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2548 
 6. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร0504/ว(ล) 16666 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2548 มติคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อ
วันที่  15 มีนาคม 2549 
 7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 
 8. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว5 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 
 9. หนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.3.3/88 ลงวันที่ 9กุมภาพันธ์ 2550 
 10. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่1663/2547 สั่ง ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2547 เรื่อง มอบอ านาจการบริหารอัตราก าลังลูกจ้างประจ า 
 11. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/17217 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 
2550 เรื่อง การโอนพนักงานราชการไปสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น 
 12. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ 

1. การโอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ 
2. การโอนพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว (จากเงินงบประมาณ) มาสามารถท าได้ 

การตัดโอนพนักงานราชการในสถานศึกษาท่ีโอนไปสังกัด อปท. ไม่สามารถท าได้ และให้ยกเลิกสัญญาจ้าง 
แต่หากประสงค์ไปปฏิบัติราชการที่ อปท. จะต้องยกเลิกสัญญาจ้างและเสนอรายชื่อไป อปท.เข้ารับการ
ประเมิน  เพื่อจ้างเป็นพนักงานท้องถิ่น 
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1. การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค.(2) 
2. วัตถุประสงค์ 
           เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง สนองต่อความต้องการของหน่อยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
3.  ขอบเขตของงาน 

ให้น ากฎ ก.พ.ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) เรื่อง  การประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาใช้กับ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2) โดยก าหนดให้มีการพิจารณาประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในรูปคณะกรรมการ ให้มีการดูแลผู้ทดลองปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการที่มีผลการปฏิบัติงานต่ ากว่ามาตรฐาน หรือเกณฑ์ท่ีก าหนดได้ปรับปรุงตนเอง ก าหนดการนับระยะเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งมอบอ านาจให้ส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาก าหนดรายการประเมิน 
วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามความเหมาะสม 
ประกอบด้วยความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ปริมาณงาน  คุณภาพของงาน 
ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง 
คุณธรรม การปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณ และการรักษาวินัย 
4. ค าจ ากัดความ 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 1. การด าเนินการของคณะกรรมการการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอีก 2 คน รวม 3 คน ใน 3 คน อย่างน้องต้องแต่งตั้งจาก
ผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 1 คน และข้าราชการผู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 1 คน ท าหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการตามรายการประเมิน วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินตามแบบประเมินผล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด คือ 

1.1 ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครั้งที่ 1 เมื่อผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาแล้วเป็นเวลา 3 เดือน หากปรากฏว่า 

1.1.1 ผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนด ประธานกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รายงานผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 
ตามแบบหมายเลข 1 

1.1.2 ผลการประเมินไม่ต่ ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนด ให้เก็บผลการ
ประเมินดังกล่าวไว้ แล้วประเมินอีกครั้งหนึ่ง เมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ครบ 
6 เดือน 
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1.1.3 ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครั้งที่ 2 เมื่อผู้ทดลองปฏิบัติ
หนา้ที่ราชการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ 6 เดือนแล้ว ไม่ว่าผลการ
ประเมินจะต่ าหรือไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่ก าหนด ให้ประธาน
กรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการการรายงานผู้มี
อ านาจสั่งบรรจุตามแบบหมายเลข 1 ทุกกรณี 

1.2 ในกรณีที่คณะกรรมการการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พิจารณาเห็นว่าไม่
อาจพิจารณาประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแต่ละครั้งได้อย่างชัดแจ้ง 
เนื่องจากผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ลาราชการ ดังนี้ 

1.2.1 ลาคลอดบุตร 
1.2.2 ลาป่วยจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน 
1.2.3 ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือ

ในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติน้าราชการตามหน้าที่ 
1.2.4 ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จะประเมินผลรวมเม่ือผู้นั้น
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ 6 เดือนแล้วก็ได้ 

1.3 ในกรณีที่ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ ได้รับรายงานผลการ ว่าผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมีผล
การประเมินต่ ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดแล้ว เห็นควรให้ขยายเวลาการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้นั้นไปอีก 3 เดือน คณะกรรมการประเมินผลกาทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการจะต้องประเมินอีกครั้งหนึ่ง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ขยายดังกล่าว แล้วให้
ประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการรายงายผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 
ตามแบบหมายเลข 1 

2. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก กรรมการที่ไม่เห็นด้วยอาจท าความเห็นแย้งไว้ก็ได้ การด าเนินการของผู้มี
หน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎ 
ก.พ. นี้ ได้แก่ 

 ผู้บังคับบัญชาผู้มีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ซึ่งหมายถึง ผู้บังคับบัญชาทุกระดับที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา
โดยตรง รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาที่เพ่ิงย้ายหรือเปลี่ยนต าแหน่งซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับ
บัญชาของตน 
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 ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้
มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของราชการผู้นั้นกฎ ก.พ. นี้ ก าหนดให้ผู้มี
หน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมีหน้าที่ ดังนี้ 

2.2.1 มอบหมายงานให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการปฏิบัติ รวมทั้งเป็น
ผู้ให้ค าปรึกษา แนะน า สอนแนะและพัฒนาผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประมิทธิภาพสูงสุด 

2.2.2 แจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทราบอย่างชัดเจน เกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติงาน การประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือ
เกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

  2.2.3 ร่วมเป็นกรรมการการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการที่อยู่ในความดูแล 

 3. การด าเนินการของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  3.1 ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมอบหมาย 
  3.2  รายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าว เสนอผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ตามแบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
 4.  การด าเนินการของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 
  4.1  พิจารณาและออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 
  4.2  พิจารณาวินิจฉัยให้ความเห็นและสั่งการเมื่อ ได้รับรายงานผลการประเมินจาก
คณะกรรมการการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามแบบหมายเลข 1 
   4.2.1  กรณีได้รับรายงานว่าผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชาร มีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า
เกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนด ต้องด าเนินการดังนี้ 
    (1) ออกประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/สถานศึกษาประกาศให้
ทราบโดยทั่วกันว่าผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นเป็นผู้ผ่านการทดลองตามแบบประกาศท้ายนี้ พร้อมแจ้งให้
ผู้นั้นทราบด้วย 
    (2) รายงานตามแบบหมายเลข 2 ไปยัง ก.ค.ศ. ภายใน 5วันท าการ 
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   4.2.2  กรณีดีรับรายงานว่าผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมีผลการประเมินต ากว่า
เกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนด ให้ด าเนินการดังนี้ 
    (1) หากเห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าวออกจากราชการ 
ต้องด าเนินการดังนี้ 
    - แสดงความเห็นในแบบหมายเลข 1 
    - มีค าสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่ได้รับ
รายงานพร้อมกับแจ้งให้ผู้นั้นทราบ 
    - ส่งส าเนาค าสั่งให้ออกไปยัง ก.ค.ศ.ภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันที่มีค าสั่ง 
    (2) หากเห็นควรให้ผู้นั้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปจบครบ 6 เดือน 
หรือจะขยายเวลาทดลองต่อไปอีก 3 เดือน เมื่อทดลองครบ 6 เดือนแล้ว ให้ด าเนินการดังนี้ 
    - แสดงความเห็นในแบบหมายเลข 1  
    - แจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้มีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติทดลอง
หน้าที่ราชการและคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทราบ เพ่ือด าเนินการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป 
 ส าหรับกรณีที่ได้มีการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจนครบก าหนดระยะเวลาที่ขยาย กล่าวคือ ครบ 9 
เดือนแล้ว หากมีผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ ได้รับรายงายว่าผู้นั้น มีผลการประเมินที่ต่ ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่
ก าหนดอีก ให้ด าเนินการสั่งให้ผู้นั้นออกจากราช โดยไม่อาจพิจารณาขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้อีกได้ 
6.  Flow Chart การปฏิบัติงาน  
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7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 

การประเมินกรณีขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

ระหว่างวันที่..............เดือน...........................พ.ศ. .............ถงึวันที่..............เดือน.................... .......พ.ศ. .......... 
   

 ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนด 
 

 ต่ ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนด      
 

ลงชื่อ...................................................... 
(.......................................................) 

ประธานกรรมการประเมินผล การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
วันที่............................................. 

ความเห็นของผู้มีอ านาจบรรจุ 
            ............................................................................................................................. ....................... 
.................................................................................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................... ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
 
 

ลงชื่อ...................................................... 
(.....................................................) 

ต าแหน่ง....................................................... 
วันที่..................................................... 
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แบบหมายเลข 2  
แบบรายงาน ก.ค.ศ. 

 ด้วย.......................................(ส่วนราชการ)........................................ได้มีค าสั่ง........../..........  
ลงวันที่........................................บรรจุและแต่งตั้ง............................................................. ..เข้ารับราชการใน 
ต าแหน่ง..................................งาน.............................................ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.......... ................ 
...................................................................................โดยให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่ได้รับ 
แต่งตั้งตั้งแต่วันที่........เดือน.......................................พ.ศ. ............................เป็นต้นไป  
 บัดนี้ ข้าราชการดังกล่าวได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบก าหนดแล้วเมื่อ 
วันที่...........เดือน.............................................พ.ศ. ..................รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น...........เดือน ปรากฏว่ามีผล 
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดและมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการในต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งต่อไปได้ ซึ่ง............................(ส่วนราชการ).................................... 
ได้ประกาศให้เป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบแล้ว 
 
 
      ลงชื่อ.................................................... 
                 (.............................................) 
      ต าแหน่ง............................................... 
           วันที่................................................ 
 
 
 
 
หมายเหตุ  *ให้ระบุชื่อผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกคน 
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ตัวอย่างค าสั่ง- 
 
 
 
 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.............. 
ที่           /2551 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
........................................ 

 
 ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง................................................. 
เข้ารับราชการในต าแหน่ง...................................................งาน/ฝ่าย/กลุ่ม...................................... ...โดยให้ 
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่......................................................นั้น 
 เพ่ือให้การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นไปตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2542) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ดังนี้ 
   1. ................................................................ ...............  ประธานกรรมการ 
   2. ..............................................................................    กรรมการ  
   3. ..............................................................................    กรรมการ  
 
   สั่ง  ณ  วันที่........................................................................... 
 
     ลงชื่อ............................................... 
            (............................................) 
     ต าแหน่ง........................................... 
     วันที่................................................. 
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-ตัวอย่างประกาศ- 

 
 
 

 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.................................... 
ที่               /2551 

เรื่อง  ให้เป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
........................................ 

 
 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้มีค าสั่ง ที่........................../.................สั่ง ณ วันที่............. 
เดือน.....................................พ.ศ. ...............บรรจุและแต่งตั้ง............................................... ........................... 
เข้ารับราชการในต าแหน่ง.......................................งาน/ฝ่าย/กลุ่ม.................................................. ................... 
โดยให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่.....................................พ.ศ............. 
ปรากฏว่าเป็นผู้มีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดและมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งต่อไปได้ 
 
ประกาศ  ณ  วันที่ ........... เดือน...............................พ.ศ. ............ ... 
 
 
 
     ลงชื่อ................................................. 
             (............................................) 
               ต าแหน่ง............................................... 
     วันที่................................................... 
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8.  เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
  1. หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 0708.1/ว4 ลงวันที่ 1เมษายน 2542 ก าหนดว่า ก.พ. ได้รับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รายละเอียดตามส าเนากฎ 
ก.พ. ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ว่าด้วย
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งนี้ กฎ ก.พ. ดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 
126 ตอนที่ 19 ก. วันที่ 23 มีนาคม 2542 แล้ว 
 2.  ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ก าหนดให้ผู้
ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเข้ารับราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง 
หรือมาตรา 50และข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือน และเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติงานซึ่งโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการ
พลเรือนสามัญ และได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ตามมาตรา 61 ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเวลา ตามท่ี
ก าหนดในกฎ ก.พ. 
 3.  กฎ ก.พ. ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
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1. การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 
            เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง สนองต่อความต้องการของหน่อยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
3.  ขอบเขตของงาน 
 การออกจาราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ้นจากต าแหน่งหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูแล
บุคลากรทาการศึกษา พ.ศ.2547 ได้ก าหนดเหตุที่ออกจากราชการไว้หลายกรณี การลาออกจากราชการเป็น
วิธีการหนึ่งของการลาออกจากราชการ ซึ่งเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้นๆ ซึ่งในการด าเนินการมี
ระเบียบ/หลักเกณฑ์/วิธีการก าหนดไว้ 
4.  ค าจ ากัดความ 
5.  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 1. ผู้ประสงค์ขอลาออกจากราชการ ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ (ตามแบบที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด) ต่อผู้บังคับบัญชา โดยให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน กรณียื่นล่วงหน้าน้อยกว่า 30 
วัน หากผู้มีอ านาจอนุญาตการลาออกเห็นว่ามีเหตุผลและความจ าเป็น จะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ยื่น
หนังสือลาออกจากราชการน้อยกว่า 30 วันก็ได้ 
 2.  หน่วยงาน/สถานศึกษา รับเรื่องการขอลาออกจากราชการ 
 3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รับเรื่องการขอลาออกจากราชการ ตรวจสอบหนังสือขอ
ลาออกจากราชการ ยื่นล่วงหน้าก่อนวันลาออก น้อยกว่า 30 วัน หรือไม่ 
 4.  เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลประกอบการน าเสนอผู้มีอ านาจ 
  4.1  กรณีด าเนินการทางวินัย 
  4.2  กรณีการลาศึกษาต่อ/การชดใช้ทุน 
  4.3  การเป็น/ไม่เป็นสมาชิก กบข. 
 5.  เสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาตให้ลาออกจากราชการ 
  5.1  กรณีอนุญาตให้ลาออก ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 มีค าสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการ 
  5.2  กรณียับยั้งการอนุญาตให้ลาออก ผู้มีอ านาจการลาออกมีค าสั่งยับยั้งการอนุญาตให้
ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จสิ้นก่อนวันขอลาออก 
 6.  แจ้งให้ผู้ขอลาออกจากราชการทราบก่อนวันขอลาออกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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6.  Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 
8.  เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1. พระราชบัญญัติบ าเหน็จข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 2.  พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 3.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มาตรา 53 มาตรา 107 มาตรา 108 มาตรา 133 
 4.  ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 
 
 

 ผู้ประสงค์ขอลาออก ยื่นหนังสือ ต่อผู้บังคับบัญชา 

                หน่วยงาน/สถานศึกษา รับเร่ือง 

         การตรวจสอบข้อมูลประกอบการน าเสนอ 
                    ผู้มีอ านาจพิจารณา 

            แจ้งผู้ลาออกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

         ผู้มีอ านาจตามม. 53 อนุมัติให้ลาออก 
                ยับยั้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
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ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ 
1. ผู้ประสงค์ขอลาออก ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2. ผู้ประสงค์ขอลาออก ไม่ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการตามแบบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
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1.  การขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 
            เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง สนองต่อความต้องการของหน่อยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
3.  ขอบเขตของงาน 
 การขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการบรรจุผู้ที่เคยรับ
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มิใช่ออกจากราชการระหว่างทดลองปฏิบัติราชการหรือออกจาก
ราชการระหว่างการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม กลับเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ค าจ ากัดความ 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. ผู้ประสงค์ขอกลับเข้ารับราชการยื่นหนังสือขอกลับเข้ารับราชการ (ตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด) 
 2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับเรื่องการขอกลับเข้ารับราชการ 
 3.  การตรวจสอบข้อมูลประกอบการน าเสนอผู้มีอ านาจ 
  3.1  คุณสมบัติของผู้ขอกลับเข้ารับราชการ (คุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 และคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง) ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติ 
  3.2  ระยะเวลาต้องเป็นผู้ที่ออกจากราชการแล้วไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่หน่วยงานรับค าขอ 
กลับ 
                            3.3  ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้/สอบคัดเลือก/ผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งนั้น ขึ้น
บัญชีรอการบรรจุ ยกเว้นผู้ขอลาออกไปด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. , ส.ว. หรือ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือลาออกเพ่ือติดตามคู่สมรสซึ่งไปรับราชการต่างประเทศ หรือที่ออกจากราชการเพราะ
ถูกยุบเลิกต าแหน่ง 

3.4  หน่วยงาน/สถานศึกษา มีต าแหน่งว่างและมีอัตราก าลังไม่เกินเกณฑ์ 
 4. หน่วยงาน เสนอเหตุผล ความจ าเป็นผละประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 5.  เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา มีมติอนุมัติ ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ด าเนินการสั่งบรรจุและ
แต่งตั้ง 
 6.  ส่งส าเนาค าสั่งให้ส านักงาน ก.ค.ศ. ทราบ 
 7.  แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 8.  กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
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6.  Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ยื่นค าร้องตามแบบต่อผู้บังคับบัญชา 

            ผู้มีอ านาจตามาตรา 53 สั่งแต่งต้ัง 

          อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 

       สพท. ตรวจสอบคุณสมบุติจัดท ารายละเอียด 
              ความจ าเป็นเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตฯ 

                     แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 

แบบสมัครขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชกี่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 64 
 

เขียนที่........................................... 
วันที่.........เดือน............................พ.ศ......... 

 
เรื่อง  ขอกลับเข้ารับราชการเป็นราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เรียน  .................................................................................................... 
  ข้าพเจ้า..................................................วุฒิ...................................สาขา/วิชาเอก................ .... 
เกิดวันที่............เดือน.....................................พ.ศ. ..............อายุ........ป ี สัญชาติ..............................................  
ศาสนา.................................อยู่บ้านเลขท่ี...........ถนน............................ต าบล/แขวง...................... .................. 
อ าเภอ/เขต...........................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์............ ...... 
ประสงค์จะสมัครขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง...................... 
........................................................................................สังกัด..................................................... .................... 
ตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  
โดยขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 
                             1. ขา้พเจ้ามีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห้งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
                             2.  ข้าพเจ้าเริ่มรับราชการเมื่อวันที่...........เดือน........................พ.ศ. .......... ..... 
ต าแหน่ง...............................วทิยฐานะ.......................................รับเงินเดือนอันดับ.............ขั้น..... ...........บาท 
ก่อนออกจากราชการเคยเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง.............................................. . 
วิทยฐานะ............................................หนว่ยงานการศึกษา......................................................... ...................... 
สังกัด..................................................................รับเงินเดือนมนระดับ/อับดับ........ .....ขั้น.........................บาท 
สังกัด.........................................................................................กระทรวง....................... .................................. 

3. ออกจากราชการเพราะ........................................................................................................ 
ตั้งแต่วันที่.........เดือน........................................พ.ศ. ..........................................  
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4. ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
                   ส าเนา ก.พ. 7 ที่มีประวัติการรับราชการตั้งแต่เริ่มรับราชการครั้งแรก 
                   ส าเนาปริญญาบัตร หรือหลักฐานการส าเร็จการศึกษา 
                   ส าเนาค าสั่งออกจากราชการ 
                   ส าเนาค าสั่งตั้งแต่ให้ไปด ารงต าแหน่งทางการเมือง ส าเนาประกาศรับสมัคร  
และผลการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือส าเนาค าสั่งให้
คู่สมสรไปรับราชการ  ณ  ต่างประเทศ แล้วแต่กรณี 
             ประวัติการรับราชการที่ได้เคยปฏิบัติมาก่อนแล้ว โดยมีหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา
เดิม ว่ามีความประพฤติอย่างไร และออกจากส่วนราชการนั้นเพราะเหตุใด 
              ประวัติการท างานระหว่างอยู่นอกราชการจนถึงวันยื่นสมัครขอกลับเข้ารับราชการ โดยมี
หนังสือรับรองของหัวหน้าหน่วยงานว่ามีความประพฤติอย่างไร ปฏิบัติงานในหน้าที่ใด ผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างไร และออกจากงานนั้น เพราะเหตุใด 

                           หนังสอืรับรองความประพฤติจากสถานีต ารวจที่ผู้ขอกลับเข้ารับราชการมีภูมิล าเนาอยู่
ว่ามีความประพฤติอย่างไร 
                           เอกสารหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
 
 
 

(ลงชื่อ)................................................ 
(................................................) 
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8.  เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม มาตรา 53 มาตรา 64 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 4 ลงวันที่  22 เมษายน 2551 เรื่อง  

หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ออกจากราชการไปแล้ว 
สมัครขอกลับเข้ารับราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา 

 
ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 

1.การออกจกราชการด้วยเหตุผล ลาออกเพ่ือไปสมัครรับเลือกตั้ง  การออกจากราชการไป
ปฏิบัติราชการตามมติคณะรัฐมนตรี การออกจากราชการเพ่ือปรับราชการทหาร ในการขอกลับเข้ารับราชการ 
มีวิธีการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน ปัจจุบัน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ออกจากราชการไปแล้ว สมัครขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เฉพาะ ตามมาตรา 64 แล้วเท่านั้น 

2. กรณีก่อนออกจากราชการ เป็นผู้มีวิทยฐานะ เมื่อมีค าสั่งให้กลับเข้ารับราชการคืน ต้อง
ระบุวิทยฐานะไว้ในค าสั่งด้วย 
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1. การลาออกจากราชการของพนักงานราชการ 

2. วัตถุประสงค์ 
                   เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง สนองต่อความต้องการของหน่อยงาน และเป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล 
3.  ขอบเขตของงาน 
 “พนักงานราชการ”หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจาก
งบประมาณส่วนของราชการเพ่ือเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการ 
 ข้อ 29 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ในระหว่างสัญญาจ้าง
พนักงานราชการผู้ใด ประสงค์จะลาออกจะลาออกจากการปฏิบัติงานให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อหัวหน้าส่วน
ราชการตามหลักเกณฑ์ท่ีส่วนราชการก าหนด 
 4.   ค าจ ากัดความ 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 1.พนักงานราชการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการต่อหัวหน้าหน่วยงาน 
  1.1 ในสถานศึกษา ยื่นต่อ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  1.2  ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยื่นต่อ ผู้อ านวยส านักงานเขตพ่ืนที่การศึกษา 
 2. หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาอนุมัติลาออก 
 3.  กรณีเป็นหน่วยงานสถานศึกษา ให้รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทราบ เพ่ือขอให้สรรหา 
หรือเรียกผู้ขึ้นบัญชีในล าดับต่อไป 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สรรหาหรือเรียกผู้ขันบัญชีส่งไปให้สถานศึกษาด าเนินการท าสัญญา
จ้างตามแบบที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการก าหนด 
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6.  Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงานราชการยื่นหนังสือลาออกจากราชการต่อ 
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผอ.สพท./ผอ.สถานศึกษา) 

สถานศึกษารายงานการลาออกถึง สพท. 

สพท.ส่งผู้ได้รับการสรรหาไปให้สถานศึกษาบรรจุ
และแต่งตั้งและท าสัญญา 
 

          สพท.สรรหา หรือเรียกผู้สอบขึ้นบัญชีได้ 

หัวหน้าหน่วยงาน ผอ.สพท.หรือ 
ผอ.สถานศึกษาพิจารณาอนุมัติให้ลาออก 
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7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 
  8.  เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 2. ค าสั่ง สพฐ. ที่ 1048/2548 เรื่อง  การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงาน
ราชการ สั่ง ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2548 
 3. ค าสั่ง  สพฐ. ที่ 44/2549 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับพนักงานราชการ 
สั่ง ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549 
 4. ค าสั่ง สพฐ. ที่ 746/2549 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับพนักงานราชการ 
สั่ง ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 
 5. ค าสั่ง สพฐ. ที่ 68/2550 เรื่อง การมอบอ านาจการการสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานที่
หน่วยงานแห่งอื่น สั่ง ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2550 
 
ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ 

1. การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เป็นอ านาจของเลขาธิการ คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

2. การลงนามในสัญญาจ้าง จึงแยกดังนี้    สถานศึกษา ผู้มีอ านาจคือผู้อ านวยการสถานศึกษาเขต
พ้ืนที่การศึกษา ผู้มีอ านาจ คือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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1.การเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 
                   เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง สนองต่อความต้องการของหน่อยงาน และเป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล 
3.  ขอบเขตของงาน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์พ้นจากราชการตามกฎหมายว่า
ด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หน่วยงานต้องควบคุมทะเบียนประวัติราชการ 
4.  ค าจ ากัดความ 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 1. ส าราจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ
ปัจจุบันและปีงบประมาณถัดไปจากข้อมูล P-OBEC 
 2. แจ้งสถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดต้องการแก้ไขให้ตรงกับข้อมูล
ของราชการกรณีการขอแก้ไขวันเดือนปีเกิดให้จัดส่งเอกสารประกอบเสนอ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางกาศึกษา (ก.ค.ศ.) พิจารณา (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่ด้วยการแกไข วัน เดือน ปีเกิด 
ในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ. 2548) 
 กรณีไม่มีสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด ให้จัดส่งเอกสารหลักฐานดังนี้ 

2.1 ทะเบียนส ามะโนครัวหรือส าเนาทะเบียนบ้าน 
   2.2 หลักฐานการศึกษาที่แสดง วัน เดือน ปีเกิด 

2.3 หลักฐานทางทหาร 
2.4  หลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ปีเกิด 
2.5  หลักฐานอ่ืนของทางราชการ 

3. รายงานข้อมูลที่ถูกต้องให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 
4.  กระทรวงศึกษาธิการประกาศรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งประกาศ ฯ ให้สถานศึกษาแจ้งผู้เกษียณอายุราชการ 
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6.  Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ส ารวจรายชื่อข้าราชการครู ฯ ที่เกษียณ ฯ ใน 
          ปีงบประมาณปัจจุบันและปีงบประมาณถัดไป 

     แจ้งสถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง/ 
                 ภายในระยะเวลาที่ สพฐ. ก าหนด 

        รายงานข้อมูลที่ถูกต้องให้ สพฐ. ก าหนด 

สพท. ส่งประกาศ ฯ ให้สถานศึกษา/และส่วนที่เกี่ยวข้อง 

    กระทรวงศึกษาธิการประกาศรายชื่อผู้เกษียณอายุ 
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7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
8.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1.  พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 15 ) พ.ศ.
2530 
 2.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

3.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

4. .พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 
 
ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 
 การตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องควรด าเนินการอย่างรอบคอบ หากมีข้อผิดพลาดต้องแก้ไขให้
ตรงกับข้อมูลของราชการ 
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1. การเกษียณอายุราชการของลูกจ้างประจ า 
2. วัตถุประสงค์ 
                   เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง สนองต่อความต้องการของหน่อยงาน และเป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล 
3.  ขอบเขตของงาน 

 ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วย
บ าเหน็จบ านาญลูกจ้าง หน่วยงานต้องควบคุมทะเบียนประวัติลูกจ้างประจ า 

4.  ค าจ ากัดความ 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 1.ส ารวจรายชื่อลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ที่นะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณปัจจุบันและ
ปีงบประมาณถัดไป 
 2.  แจ้งหน่วยงาน/สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องภายในระยะเวลาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด หากมีข้อผิดพลาดต้องการแก้ไขให้ตรงกับข้อมูลของราชการกรณี
การขอแก้ไขวันเดือนปีเกิด (ระเบียบส านักยานกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขวันเดือนปีเกิด ในทะเบียนประวัติช้า
ราชการ พ.ศ. 2548 โดยอนุโลม) ให้จัดส่งเอกสารประกบเสนอ กรมบัญชีกลางพิจารณา 

กรณีไม่มีสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด ให้จัดส่งเอกสารหลักฐานดังนี้ 
2.1 ทะเบียนส ามะโนครัวหรือส าเนาทะเบียนบ้าน 

   2.2 หลักฐานการศึกษาที่แสดง วัน เดือน ปีเกิด 
2.3 หลักฐานทางทหาร 
2.4  หลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ปีเกิด 
2.5  หลักฐานอ่ืนของทางราชการ 

3. รายงานข้อมูลที่ถูกต้องให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกาศรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งประกาศ ฯ ให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง/สถานศึกษา 
6. สถานศึกษาแจ้งผู้เกษียณอายุราชการเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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6.  Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     แจ้งหน่วยงาน/สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยัน 
      ความถูกต้อง/ภายในระยะเวลาที่ สพฐ. ก าหนด 

           ส ารวจรายชื่อลูกจ้างประจ าที่เกษียณ ฯ ใน 
          ปีงบประมาณปัจจุบันและปีงบประมาณถัดไป 

        รายงานข้อมูลที่ถูกต้องให้ สพฐ. ทราบ 

สพท. ส่งประกาศ ฯ ให้สถานศึกษา/และส่วนที่เกี่ยวข้อง 

    สพท. ประกาศรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ 
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7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 

8.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญลูกจ้าง พ.ศ. 2519 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 
1. การด าเนินงานตามมาตราก าหนดอัตราก าลังภาครัฐ   (โครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด) 
2. วัตถุประสงค์ 
3. ขอบเขตของงาน 
 โครงการเกษียณอายุก่อนก าหนดเป็นการออกแบบจากราชการที่เป็นการด าเนินงานตามมาตรการ
ก าหนดอัตราก าลังภาครัฐเพ่ือให้ก าลังคนภาครัฐมีขนาดและคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องลองกับการบรรหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่และการใช้ก าลังคนภาครัฐเป็นไปอย่างคุ้มค่า ประหยัด เต็มศักยภาพ 
โดยข้าราชการผู้มี่ความประสงค์เข้าร่วมโครงการต้องมีอายุ 50 ปี ขึ้นไป หรือมีอายุราชการ 25 ขึ้นไป 
4. ค าจ ากัดความ 
5.  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 1.ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการมาตรการให้ข้าราชการครูลุบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้
ทราบรายละเอียด สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 
 2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส ารวจผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมมาตรการ ฯ 
 3. รายงานจ านวนผู้มีคุณสมบัติให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือจัดสรรโควตาให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการรับสมัครตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานก าหนด 
 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น เช่น อายุตัว อายุราชการ 
การถูกด าเนินการทางวินัย หรือมีสัญญาผูกพันกับทางราชการเก่ียวกับการชดใช้ทุน 

6.เมื่อส านักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งโควตาให้ทราบ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ด าเนินการพิจารณาตามกลักเกณฑ์ในประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานคือ
การเรียงตามอาวุโสอายุ หรือเจ็บป่วยร้ายแรงที่ท าให้หย่อนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

7. น าเสนอ อ.ก.ค.ศ เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
8. รายงานชื่อที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา มีมติแล้วให้ส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ 
 9.ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งอนุมัติราชื่อเข้าร่วมมาตรการ ฯ 
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 10. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการออกค าสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตาม
มาตรการ ฯ 
 11. แจ้งหน่วยงาน/สถานศึกษา/กลุ่ม/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการขอรับบ าเหน็จบ านาญ 
 12. ส่งค าสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน 
ก.ค.ศ. ส านักงาน กบข. และกรมบัญชีชั้นกลาง 
 
6.  Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  ประชาสัมพันธ์มาตรการ ฯ 

   ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติและ 
    จัดท าข้อมูลรายงาน สพฐ. 

ส่งบัญชีรายชื่อตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขต ฯ 
  เห็นชอบให้ สพฐ. ด าเนินการ 

             รับค าร้องและ 
       ตรวจสอบคุณสมบัติ 

  สพท.ด าเนินการรับสมัคร 
     ตามที่ สพฐ. ก าหนด 

   อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
     พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

         สพท.จัดท ารายละเอียด 
   น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ฯ 

      สพท.ออกค าสั่งอนุญาต/ 
     แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

             สพฐ.แจ้งอนุมัติ 
       รายชื่อผู้เข้าร่วมมาตรการ ฯ 
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7. แบบฟอร์มที่ใช้ 

 
 
 
 
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1. หนังสือส านักงานคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ส านักงาน 
ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/466 ลงวันที่  3 ตุลาคม 2550 
 2. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2551 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินการปรับปรุงอัตราก าลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อน
ก าหนด) ปีงบประมาณ 2552  
 
ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 
 การตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องต้น เช่น อายุตัว อายุราชการ วินัย การชดใช้ทุนควรด าเนินการอย่าง
ละเอียดรอบคอบ  ถูกต้อง และด าเนินการตาหลักเกณฑ์ ส านกงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 
งานบ าเหน็จความชอบและทะเบียบประวัติ 

 
 
 
 

จัดท าโดย 
 

1.  นางบุญเรือง พงษ์ประเสริฐ  
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 

2. นางสาวยุพิน  ชินวงศ ์
ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 
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กลุ่มงานบ าเหนจ็ความชอบและทะเบียนประวัติ 
 

ขอบข่ายและภารกิจ 
 ในกลุ่มงานบ าเหนนจจวาามชบบลละทะเหบยยนประาัตจจ าลนกเหปนนงงานบ าเหนนจจงวาามชบบงงานทะเหบยยนประาัตจงงาน
เหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์งลละงานบรจการบุวลากร 
 งานบ าเหนนจจวาามชบบงมยขบบข่ายลละภารกจจเหกย่ยากับการเหลื่บนขั้นเหงจนเหดืบนงว่าจ้างประจ ากรณยปกตจงการเหลื่บนขั้น
เหงจนเหดืบนว่าจ้างประจ ากรณยพจเหศษงการจัดท าบัญชยถืบจ่ายเหงจนเหดืบนข้าราชการลูกจ้างประจ างเหงจนาจทยฐานะลละเหงจนประจ า
ต าลนน่งงลละงานขบรับเหงจนรางาัลประจ าปี 
 งานทะเหบยยนประาัตจงมยขบบข่ายลละภารกจจเหกย่ยากับงการวาบวุมการเหกษยยณบายุราชการการลก้ไขงาันงเหดืบนงปีเหกจด
ขบงข้าราชการวรูงบุวลากรทางการศึกษาลละลูกจ้างประจ างการจัดท าข้บมูลทะเหบยยนประาัตจข้าราชการวรูลละบุวลากร
ทางการศึกษางลละลูกจ้างประจ างการขบบนุญาตการลางลละเหบจกจ่ายเหงจนเหดืบนระนา่างลาในส่านทย่เหกจนง60งาันท าการงการ
ด าเหนจนการเหกย่ยากับลฟ้มประาัตจขบงข้าราชการวรูลละบุวลากรทางการศึกษาทย่ลาบบกจากราชการงนรืบถึงลก่กรรมงการบันทึก
าันลาประจ าปีในลฟ้มประาัตจข้าราชการงการใน้บรจการวัดส าเหนาทะเหบยยนประาัตจลละงก.พ.7งการจัดส่งทะเหบยยนประาัตจงลละง
ก.พ.7ขบงข้าราชการวรูลละบุวลากรทางการศึกษาทย่ย้ายไปสังกัดเหขตพื้นทย่การศึกษาบื่นงนรืบส่านราชการบื่นการเหปลย่ยนลปลง
ข้บมูลในทะเหบยยนประาัตจงลละการรายงานข้บมูลบุวลากรทางการศึกษาถึงลก่กรรม 
 งานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์งมยขบบข่ายลละภารกจจเหกย่ยากับการตราจสบบผู้มยวุณสมบัตจวรบถ้านงสมวารได้รับการ
เหสนบขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์งด าเหนจนการในการเหสนบขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์งลละเหนรยยญ
จักรพรรดจมาลาลก่ข้าราชการวรูลละบุวลากรทางการศึกษาในสังกัดตามนลักเหกณฑ์ลละาจธยการทย่กฎนมายก านนดงจัดท า
ทะเหบยยนผู้ได้รับเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ลละเหนรยยญจักรพรรดจมาลางเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์บันเหปนนทย่สรรเหสรจญยจ่งดจเหรกวุณาภรณ์ง
ลละผู้วืนส่งเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ 
 งานบรจการบุวลากรงมยขบบขา่ยลละภารกจจเหกย่ยากับการขบยกเหา้นการเหกณฑ์ทนารงการขบมยบัตรประจ าตัาเหจ้านน้าทย่
ขบงรัฐงการขบนนังสืบรับรบงงการขบบนุญาตใน้ข้าราชการเหดจนทางไปต่างประเหทศงการขบบนุญาตลาบุปสมบทงการลาไป
ประกบบพจธยฮัจย์งลละการขบพระราชทานเหพลจงศพ 
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1.ชื่องาน (กระบวนงาน)การจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจ าปี 
2.วัตถุประสงค ์
              เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติงานการจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจ าปี 
3.ขอบเขตของงาน 
        ตามพระราชกฤษฎยกาการจ่ายเหงจนเหดืบนงเหงจนปีงบ าเหนนจจงบ านาญงลละเหงจนบื่นในลักษณะเหดยยากันงพ.ศ.2535งการจ่ าย
เหงจนเหดืบนลต่ละปีงใน้กระทรางงทบางงกรมงจ่ายตามบัญชยถืบจ่ายเหงจนเหดืบนประจ าปีทย่กรมบัญชยกลางบนุมัตจงการจัดท าบัญชยถืบ
จ่ายประจ าปีจึงเหปนนเหบกสารประกบบกาเหบจกจ่ายเหงจนเหดืบนขบงข้าราชการลละลูกจ้างประจ างา่าง1งปีงบประมาณลต่ละเหขตพื้นทย่
การศึกษามยการเหบจกจ่ายเหงจนเหดืบนเหงจนว่าจ้างลละยังมยฐานในการตั้งงบประมาณขบงงสพฐ.ในปีงบประมาณต่บงๆงไปเหท่าใดงการ
ด าเหนจนการเหกย่ยากับการจัดท าบัญชยถืบจ่ายประจ าปีงนั้นลยกการจัดท าเหปนนง2งประเหภทงวืบงการจัดท าบัญชยถืบจ่ายเหงจนเหดืบน
ข้าราชการลละการจัดท าบัญชยถืบจ่ายว่าจ้างลูกจ้างประจ า 
4.ค าจ ากัดความ 
5.ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
 จัดท าบัญชยขบถืบจ่ายบัตราเหงจนเหดืบนข้าราชการประจ าปี 
 ขั้นตอนที่ 1 

1.1 ส าราจข้บมูลการตัดโบนบัตราเหงจนเหดืบนจากทะเหบยยนวาบวุมบัญชยถืบจ่ายเหงจนเหดืบนประจ าปีงบประมาณ.....งซึ่งได้
ปรับลก้ข้บมูลตามว าสั่งต่างงๆงจนถึงาันทย่ง30งก.ยง 

1.2 จัดท าบัญชยรายละเหบยยดการตัดโบนบัตราเหงจนเหดืบนข้ามนน่ายเหบจก 
1.3 บัญชยสรุปการตัดโบบัตราเหงจนเหดืบนข้ามนน่ายเหบจก 
ขั้นตอนที่ 2งสรุปยบดบัตราวงเหนลืบงเหมื่บสจ้นปีงบประมาณงพ.ศ.ทย่ผ่านมา 
ขั้นตอนที่ 3งร่างทะเหบยยนวาบวุมบัญชยถืบจ่ายเหงจนเหดืบนประจ าปี 
1. เหบกสารทย่ใช้เหปนนนลักฐาน 

1.1 ว าสั่งเหลื่บนขั้นเหงจนเหดืบน 
1.2 บัญชยรายช่ืบข้าราชการทย่ขบกันเหงจน 
1.3 บัญชยรายชื่บข้าราชการทย่งดเหลื่บนขั้นเหงจนเหดืบน 
1.4 บัญชยรายละเหบยยดต าลนน่งทย่ยุบเหลจก 

2. นลักเหกณฑ์ 
2.1 ต าลนน่งทย่มยวนวรบงตั้งเหงจนถืบจ่ายตามนลักฐานข้บง1.1-1.3 

นมายเหนตุงกรณยข้าราชการได้เหลื่บนขั้นเหงจนเหดบืนลละได้เหลื่บนบันดับงวศ.งใน้ตั้งเหงจนถืบจ่ายเหฉพาะการเหลื่บนขั้น
เหงจนเหดืบนเหท่าน้ันง(ส านรับการเหลื่บนบันดับงวศ.งลละการปรับบัตราเหงจนเหดืบนต้บงรบด าเหนจนการในลักษณะถืบจ่ายบัตราเหงจนเหดืบน
เหพจ่มเหตจม) 

2.2 ต าลนน่งทย่มยวนวรบงลละบาศัยเหบจกในบัตราเหงจนเหดืบนทย่สูงกา่าใน้ปรับลดลงเหนลืบเหท่าทย่จ่ายจรจงง(ยกเหา้นกรณย
วนเหกษยยณบายุราชการงลละเหกษยยณก่บนก านนด)งลล้าจึงตั้งางเหงจนถืบจ่ายตามนลักฐานงข้บง1.1-1.3 

นมายเหนตุงนากการบาศัยเหบจกเหปนนเหพราะมยการขบกันเหงจนส านรับการเหลื่บนขั้นเหงจนเหดืบนในปีงบประมาณทย่ผ่า
รนมาไม่ต้บงปรับลดเหงจนลง 
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2.3 ต าลนน่งา่างงตั้งเหงจนถืบจ่ายขั้นเหดจม 
นมายเหนตุงต าลนน่งา่างเหนื่บงจากผู้วรบงเหดจมเหกษยยณบายุราชการปกตจงลละเหกษรยยณบายุราชการก่บน

ก านนดงใน้วงตั้งถืบจ่ายไา้ก่บน 
2.4 ต าลนน่งทย่ต้บงยุบเหลจกงได้ลก่ 

- ต าลนน่งา่างผลจากการเหกษยยณบายุราชการในปีงพ.ศ.งตามทย่ส านักงานวณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานงลจ้งใน้ยุบ 

- ต าลนน่งทย่โบนไปสังกัดบงว์กรปกตบงส่านท้บงถจ่น 
- ต าลนน่งทย่ลจ้งใน้ยุบเหลจกตามมตจขบงวณะกรรมการก านนดเหป้านมายลละนโยบายก าลังวนภาวรัฐง

(วปร.)งในช่บงง“ถืบจ่ายปีทย่ลล้า”งใน้ตั้งขั้นเหดจมไา้งส่านในช่บงง“ถืบจ่ายปีนย”้งไม่ต้บงตั้งเหงจน 
2.5 จ านานเหงจนปรับลดลละเหงจนเหลื่บนขั้นว านาณตามข้บเหทจจจรจง 

ส านรับต าลนน่งทย่ต้บงยุบเหลจกงใน้ใส่จ านานเหงจนทย่ยุบเหลจกในช่บงเหงจนปรับลดด้าย 
2.6 ตราจสบบวาามถูกต้บงขบงการตั้งเหงจนถืบจ่ายด้ายสมการ 

เหงจนถืบจ่ายปีนย้ง=งเหงจนถืบจ่ายปีทย่ลล้าง+งเหงจนเหลื่บนขั้นง-งเหงจนปรับลด 
ขั้นตบนทย่ง4งพจมพ์ทะเหบยยนวาบวุมบัญชยถืบจ่ายตามร่างทะเหบยยนวาบวุมบัญชยถืบจ่ายซึ่งได้ด าเหนจนการไา้ตามข้บง2 
ขั้นตอนที่ 5งจัดท าบัญชยถืบจ่ายเหงจนเหดืบนประจ าปีงบัญชยถืบจ่ายเหงจนเหดืบนงนมายเหลขง2 
5.1งนับจ านานลละว านาณงดังนย้ 
      - จ านานบัตราจากช่บงง“ถืบจ่ายปีทย่ลล้า”งขบงทะเหบยยนวาบวุมบัญชยถืบจ่ายลยกเหปนนบันดับลละขั้นเหงจนเหดืบน 
งงงงงง-งจ านานบัตราจากช่บงง“ถืบจ่ายปีนย้”งขบงทะเหบยยนวาบวุมบัญชยถืบจ่ายลยกเหปนนทย่ขบถืบจ่ายในปีงบประมาณนย้

เหปนนรายบันดับลละขั้นเหงจนเหดืบน 
งงงงงง-งจ านานเหงจนทย่ถืบจ่ายในช่บงง“ถืบจ่ายปีทย่ลล้า”งว านาณเหตจมปีงบประมาณ 
งงงงงง-งจ านานเหงจนทย่ถืบจ่ายในช่บงง“ถืบจ่ายปีนย้”งว านาณเหตจมปีงบประมาณ 
งงงงงง-งจ านานเหงจนปรับลดงเหงจนเหลื่บนขั้นงว านาณเหตจมปีงบประมาณ 
งงงงงง-งจ านานเหงจนเหพจ่มพจเหศษต่างงๆงได้ลก่งเหงจนงพ.ส.ร.เหงจนง“พ.ว.ศ.”งว านาณเหตจมปีงบประมาณ 
5.2งบัญชยรายละเหบยยดเหงจนง“พ.ว.ศ.”งเหงจนงพ.ส.ร.งว านาณเหตจมปีงบประมาณงพจมพ์ตามลบบทย่ก านนด 
5.3งบัญชยขบกันเหงจนส านรับเหลื่บนขั้นข้าราชการงพจมพ์ตามลบบทย่กรมบัญชยกลางก านนด 
5.4งจัดท าบัญชยรายละเหบยยดต าลนน่งข้าราชการทย่ยุบเหลจก 
ขั้นตอนที่ 6งจัดเหบกสารส่งงสพฐ. 
6.1งบัญชยรายละเหบยยดการตัดโบนบัตราเหงจนเหดืบนข้ามนน่ายเหบจกงจ านานง2งชุดงพร้บมว าสั่ง 
6.2งบัญชยสรุปการตัดโบนบัตราเหงจนเหดืบนงจ านานง2งชุด 
6.3งบัญชยถืบจ่ายเหงจนเหดืบนงนมายเหลขง2งจ านานง4งชุด 
6.4งบัญชยรายละเหบยยดเหงจนง“พ.ว.ศ.”งจ านานง4งชุด 
6.5งบัญชยรายละเหบยยดเหงจนงพ.ส.ร.งจ านานง4งชุด 
6.6งบัญชยรายละเหบยยดต าลนน่งข้าราชการทย่ยุบเหลจกงจ านานง4งชุดง 
6.7งบัญชยขบกันเหงจนส านรับเหลื่บนขั้นเหงจนเหดืบนข้าราชการงจ านานง4งชุด 
6.8งบัญชยสรุปจ านานเหงจนลละจ านานผู้ทย่ได้รับการเหลื่บนขั้นเหงจนเหดืบน/ว่าจ้างประจ างจ านานง1งชุด 
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    6.Flow Chart การปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนและวิธีการจัดท าบัญชขีอถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการประจ าปี 

 
1. ส าราจลละจดัท าบัญชยรายละเหบยยดตัดโบนบตัราเหงจนเหดืบนข้ามนน่ายเหบจก 

 
2. ร่างทะเหบยยนวมุบัญชยถืบจ่ายเหงจนเหดบืนประจ าป ี

 
3. ตราจสบบวาามถูกต้บงขบงการตั้งเหงจนถืบจ่าย 

 
4. พจมพ์ทะเหบยยนวาบวุมบญัชยถืบจ่าย 

 
5. จัดท าบัญชยนน้างบขบถืบจ่ายบัตราเหงจนเหดืบนงบัญชยนมายเหลขจง2ง(นับบัตรา) 

 
 

งงงงงงงจัดเหบกสารส่งงสพฐ. 
 
 

ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ 
  ในการตั้งเหงจนขบถืบจ่ายบัตราเหงจนเหดืบนลต่ละเหขตพื้นทย่การศึกษาจะตั้งเหงจนขบถืบจ่ายเหฉพาะผู้ทย่มยว าสั่งย้าย
ลละลต่งตั้งลล้าเหท่าน้ันงผู้ทย่มยว าสั่งใน้รักษาการนรืบสั่งใน้ช่ายราชการงใน้ตั้งถืบจ่ายไา้ทย่โรงเหรยยนนรืบเหขตพื้นทย่การศึกษาต้นสังกัด 
  การจัดท าบัญชยถืบจ่ายบัตราเหงจนเหดืบนงเหปนนการวาบวุมจ านานรายบัตรางการด าเหนจนการลต่ละขั้นตบนต้บง
ตราจสบบวาามถูกต้บงเหพื่บไม่ใน้มยการเหบจกจ่ายผจดพลาดเหกจดขึ้น 
 
         7.แบบฟอร์มที่ใช้ 
งงงงงงงงงงงงงงงงงง-งการวาบวุมทะเหบยยนถืบจ่ายประจ าปี 
งงงงงงงงงงงงงงงงงง- การเหกจบว าสั่งงเหลื่บนงลต่งตั้งงย้ายงตัดโบนต าลนน่งทุกกรณย 
งงงงงงงงงงงงงงงงงง-งการวาบวุมงการงด,การเหลื่บน,การยุบต าลนน่ง,การกจนเหงจนทุกกรณย 
 
        8.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

1. พระราชกฤษฎยการจ่ายเหงจนเหดืบนงเหงจนปีงบ าเหนนจจงบ านาญงลละเหงจนบ่ืนในลักษณะเหดยยากันงพ.ศ.2535 
2. ระเหบยยบกระทรางการวลังา่าด้ายนลักเหกณฑ์งลละาจธยการขบถืบจ่ายเหงจนเหดืบนข้าราชการงพ.ศ.2518 
3. นลักเหกณฑ์ลละาจธยปฏจบัตจทย่เหกย่ยากับการบนุมัตจบัญชยถืบจ่ายเหงจนเหดืบน/ว่าจ้างประจ าลละการเหบจกจ่ายเหงจนเหดืบน

ว่าจ้างประจ างตามนนังสืบกระทรางการวลังงด่านทย่สุดงทย่งกวง0430.3/าง84งลงาันทย่ง25งพฤษภาวมง2548 
4. นนังสืบส านักงานวณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานงด่านมากงทย่งศธง04009/าง11520งลงาันทย่ง4งพฤศจจกายนง

2551งเหรื่บงงการจัดท าบัญชยถืบจ่ายบัตราเหงจนเหดืบนลละบัญชยถืบจ่ายบัตราว่าจ้างประจ างประจ าปีงบประมาณงพ.ศ.2552 
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1.ชื่องาน (กระบวนงาน)การจัดท าบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างลูกจา้งประจ า ประจ าปี 
2.วัตุประสงค์ 
         เป็นแนวปฏิบัติการจัดท าบัญชีถือจ่ายลูกจ้าง ประจ าปี 
3.ขอบเขตของงาน 
 บัญชยถืบจ่ายบัตราว่าจ้างลูกจ้างประจ างวืบงบัญชยทย่จัดท าขึ้นเหพื่บเหปนนฐานในการวาบวุมการเหบจกจ่ายบัตราว่าจ้าง
ลูกจ้างประจ างวาบวุมบัตราก าลังขบงส่านราชการใน้เหปนนไปตามกรบบบัตราก าลัง 
4.ค าจ ากัดความ 
งงงงงงงงงลูกจ้างนมายถึงงลูกจ้างประจ างตามกรบบบัตราลูกจ้างประจ าง 
5.ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
 ขั้นที่ 1งส าราจลละจัดท าบัญชยรายละเหบยยดการตัดโบนบัตราข้ามนน่ายเหบจก 

1.1 ส าราจข้บมูลการตัดโบนบัตราว่าจ้างประจ างจากทะเหบยยนวุมบัญชยถืบจ่ายว่าจ้างประจ า 
1.2 จัดท าบัญชยรายละเหบยยดการตัดโบนบัตราว่าจ้างประจ า 

 ขั้นที่ 2งสรุปยบดบัตราวงเหนลืบ 
 ขั้นที่ 3งร่างทะเหบยยนวาบวุมบัญชยถืบงจ่ายว่าจ้างประจ างประจ าปี 
 3.1งเหบกสารทย่ใช้เหปนนนลักฐาน 
  3.1.1งว าสั่งเหลื่บนขั้นว่าจ้างลูกจ้างประจ า 
  3.1.2งบัญชยรายชื่บลูกจ้างประจ าทย่ขบกันเหงจนส านรับเหลื่บนขั้นว่าจ้าง 
  3.1.3งบัญชยรายชื่บลูกจ้างประจ าทย่งดเหลื่บนขั้นว่าจ้าง 
  3.1.4งบัญชยรายละเหบยยดต าลนน่งทย่ยุบเหลจก 
 3.2งนลักเหกณฑ์ 
  3.2.1 ต าลนน่งทย่มยวนวรบงงตั้งเหงจนถืบจ่ายตามนลักฐานข้บง3.1.1-3.1.3 

3.2.2งต าลนน่งทย่มยวนวรบงลละบาศัยเหบจกในบัตราว่าจ้างทย่สูงกา่าใน้ปรับลดเหงจนลงเหนลืบเหท่าทย่เหบจกจ่ายจรจงง
ลล้าจึงตั้งเหงจนตามนลักฐานข้บง3.1.1-3.1.3ง 

นมายเหนตุงนากการบาศัยเหบจกเหปนนเหพระมยการขบกันเหงจนส านรับเหลื่บนขั้นในปีงบประมาณทย่ผ่านมางไม่ต้บง
ปรับลดเหงจนลง 

3.2.3 ต าลนน่งา่างเหนื่บงจากผู้วรบงเหดจมเหกษยยณบายุราชการงตั้งลต่าันทย่ง1งตุลาวมงใน้ตั้งเหงจนถืบจ่ายขั้นเหดจม
ไา้ก่บน 

3.2.4งต าลนน่งทย่ต้บงยุบเหลจกงได้ลก่งต าลนน่งา่างจากผลการเหกษยยณบายุราชการตั้งลต่าันทย่ง1งตุลาวมงลละ
บัตราว่าจ้างประจ าง(ทุกนมาด)งทย่า่างระนา่างปีงบประมาณงพ.ศ................ทย่ลจ้งใน้ยุบเหลจกตามมตจขบงวณะกรรมการก านนด
เหป้านมายลละนโยบายก าลังวนภาวรัฐง(วปร.)ต าลนน่งา่างระนา่างปีทุกต าลนน่งซึ่งต้บงยุบเหลจกตามมตจวณะรัฐมนตรย 

3.2.5งว านาณเหงจนปรับลดลละเหงจนเหลื่บนขั้นงว านาณตามข้บเหทจจจรจง 
3.2.6งตราจสบบวาามถูกต้บงขบงการตั้งเหงจนถืบจ่ายด้ายสมการงวืบงเหงจนถืบจ่ายปีนย้ง=งเหงจนถืบจ่ายปีทย่ลล้าง+ง

เหงจนเหลื่บนขั้นง–งเหงจนปรับลดง-งเหงจนยุบเหลจก 
  
 



7 
 

ขั้นที่ 4งสรุปยบดบัตราวงเหนลืบ 
 สรุปยบดบัตราวงเหนลืบเหมื่บสจ้นปีงบประมาณงใส่ในช่บงง“สรุปยบดบัตราวงเหนลืบ”งทย่ท้ายบัญชยรายละเหบยยดการตัดโบน
ว่าจ้างประจ า 
 ขั้นที่ 5งการจัดท าบัญชย 

5.1 บัญชยนมายเหลขง2งบัญชยขบถืบจ่ายบัตราว่าจ้างประจ า 
5.2 บัญชยนมายเหลขง3งบัญชยถืบจ่ายต าลนน่งลูกจ้างประจ า 
5.3 บัญชยรายละเหบยยดเหงจนง“พ.ว.ศ.”งลูกจ้างประจ างลละ 
5.4 บัญชยรายละเหบยยดเหงจนงพ.ส.ร.ลูกจ้างประจ า 
5.5 บัญชยขบกันเหงจนส านรับเหลื่บนว่าจ้างลูกจ้างประจ า 
5.6 รายการเหงจนปรับลดบัตราว่าจ้าง 

5.6.1 ส าราจข้บมูลรายบัตราทย่มยเหงจนปรับลดจากทะเหบยยนวาบวุมบัญชยถืบจ่ายว่าจ้างลูกจ้างประจ า 
5.6.2 ราบรามลละจัดท ารายการเหงจนปรับลดง 

5.7 บัญชยรายละเหบยยดต าลนน่งทย่ต้บงยุบเหลจก 
5.7.1 ส าราจข้บมูลต าลนน่งทย่ต้บงยุบเหลจก 

- ต าลนน่งา่างจากผลการเหกษยยณบายุราชการ 
- ต าลนน่งา่างระนา่างปีงซึ่งต้บงยุบเหลจกตามมตจวณะรัฐมนตรย 

5.7.2 ราบรามลละจัดท าบัญชยรายละเหบยยดต าลนน่งลูกจ้างประจ าทย่ยุบเหลจก 
 ขั้นที่ 6งตราจสบบวาามสบดวล้บงขบงข้บมูล 
 จ านานบัตรารามในช่บงง“ถืบจ่ายปีทย่ลล้า”งขบงบัญชยนมายเหลขง2ง(บัญชยขบถืบจ่ายบัตราว่าจ้างประจ า)งทย่ด าเหนจนการ
ในขั้นทย่ง5งข้บง5.1งต้บงเหท่ากับง“สรุปยบดบัตราวงเหนลืบาันสจ้นปีงบประมาณ”งทย่ท้ายบัญชยรายละเหบยยดการตัดโบนบัตราว่าจ้างทย่
ด าเหนจนการในขั้นทย่ง4 
 ขั้นทย่ง7งจัดเหบกสารส่งส านักงานวณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 7.1งบัญชยรายละเหบยยดการตัดโบนบัตราว่าจ้างข้ามนน่ายเหบจกงจ านานง2งชุด 
 7.2งบัญชยนมายเหลขง2ง(บัญชยขบถืบจ่ายบัตราว่าจ้างประจ า)งจ านานง2งชุด 
 7.3งบัญชยนมายเหลขง3ง(บัญชยขบถืบจ่ายต าลนน่งลูกจ้างประจ า)งจ านานง4งชุดงงง 
 7.4งบัญชยรายละเหบยยดเหงจนง“พ.ว.ศ.”งลูกจ้างประจ างจ านานง4งชุดง(ถ้ามย) 
 7.5งบัญชยรายละเหบยยดเหงจนงพ.ส.ร.ลูกจ้างประจ างจ านานง4งชุดง(ถ้ามย) 
 7.6งบัญชยรายละเหบยยดต าลนน่งลูกจ้างประจ าทย่ยุบเหลจกงจ านานง4งชุด 
 7.7งบัญชยขบกันเหงจนส านรับเหลื่บนขั้นว่าจ้างลูกจ้างประจ างจ านานง4งชุดง(ถ้ามย) 
 7.8งบัญชยรายละเหบยยดเหงจนพ้ืนทย่พจเหศษลูกจ้างประจ างจ านานง4งชุดงถ้ามยง 
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    6.Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.แบบฟอร์มที่ใช้  
งงงงงงงงงงง- ทะเหบยยนวาบวมุถืบจ่ายลูกจ้างประจ า 
           -งว าสั่งฯลต่งตั้งงเหปลย่ยนต าลนน่งงตัดโบนบัตรา 
งงงงงงงงงงง-งการวาบวุมทะเหบยยนตามการเหปลย่ยนลปลง 

 
ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 
 การนับบัตราว่าจ้างประจ าในบัญชยขบถืบจ่ายบัตราว่าจ้างประจ าง(บัญชยนมายเหลขง2)งใน้นับบัตราว่าจ้างประจ าจาก
ต าลนน่งเหลขทย่งทย่มยผู้วรบงบัตรางซึ่งเหบจกจ่ายว่าจ้างทย่นน่ายเหบจกนั้นรามทั้งบัตราา่างด้ายง(ไม่นับผู้มาช่ายราชการ) 
8.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 นนังสืบส านักงานวณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานงด่านมากงทย่งศธง04009/าง11520งลงาันทย่ง4งพฤศจจกายนง
2551งเหรื่บงงการจัดท าบัญชยขบถืบจ่ายบัตราเหงจนเหดืบนข้าราชการลละบัญชยถืบจ่ายว่าจ้างประจ างประจ าปีงบประมาณงพ.ศ.2552ง
ได้ก านนดขั้นตบนลละาจธยการจัดท าบัญชยขบถืบจ่ายบัตราเหงจนเหดืบนลละบัญชยขบถืบจ่ายว่าจ้างประจ างประจ าปีงบประมาณงพ.ศ.
2552งเหพื่บจัดส่งใน้กรมบัญชยกลางตราจสบบ 
 
 
 
 

ส าราจลละจดัท าบัญชยรายละเหบยยดตัดโบนบตัราข้ามนน่ายเหบจก 

สรุปบัตราวงเหนลืบ 

ร่างทะเหบยยนวมุบัญชยถืบจ่ายว่าจา้งประจ าป ี

จัดท าบัญชยถืบจ่าย 

จัดส่งเหบกสารไปงสพฐ. 

ตราจสบบวาามสบดวล้บงขบงข้บมูล 
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1.ชื่องาน (กระบวนงาน)การจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะเพ่ิมเติมระหว่างปีและประจ าป ี
2.วัตถุประสงค ์
      เหพื่บเหปนนลนาปฏจบัตจการจัดท าบัญชยถืบจ่ายเหงจนาทยฐานะเหพจม่เหตจมระนา่างปีลละประจ าปี 
3.ขอบเขตของงาน 
 การจัดท าบัญชยถืบจ่ายเหงจนาจทยฐานะใน้กับข้าราชการวรูลละบุวลากรทางการศึกษาทย่ผู้มยบ านาจตามมาตราง53งลน่ง
พระราชบัญญัตจระเหบยยบข้าราชการวรูลละบุวลากรทางการศึกษางพ.ศ.2547 มยว าสั่งใน้มยนรืบเหลื่บนาจทยฐานะส านักงานเหขต
พื้นทย่การศึกษางนรืบนน่ายงานทางการศึกษาได้จัดท าลบบงง.1งลบบงง.2งส่งไปยังกระทรางการวลังงส านักงบประมาณงเหพื่บ
เหบจกจ่ายตามระเหบยยบงก.ว.ศ.า่าด้ายการเหบจกจ่ายเหงจนาจทยฐานะลละเหงจนประจ าต าลนน่งข้าราชการวรูลละบุวลากรทางการศึกษาง
พ.ศ.2550งลละส่งใน้ส านักงานวณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงงตามนนังสืบส านักงานวณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานง
ด่านมากทย่งศธง04009/4520งลงาันทย่ง13งมยนาวมง2550งลล้า 
4.ค าจ ากัดความ 
งงงงงงาจทยฐานะนมายถึงเหงจนาจทยฐานะลละเหงจนว่าตบบลทนตามทย่งก.ว.ศ.ก านนด 
 
5.1ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
งงงงงงงงงงงงงงงงการจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานเพ่ิมเติมระหว่างปี 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ปรับลก้ไขข้บมูลตามว าสั่งต่างงๆง 
2. ตราจสบบข้บมูลาจทยฐานะใน้สัมพันธ์กับต าลนน่งต่างงๆงเหช่น 

วรู บันดับงวศ.2 มยาจทยฐานะวรูช านาญการ 
วรู บันดับงวศ.3 มยาจทยฐานะวรูช านาญการพจเหศษ 
วรูง บันดับงวศ.4 มยาจทยฐานะวรูเหชย่ยาชาญ 
รบงผู้บ านายการสถานศึกษางบันดับงวศ.2งมยาจทยฐานะงรบงผู้บ านายการช านาญการ 
รบงผู้บ านายการสถานศึกษางบันดับงวศ.3งมยาจทยฐานะงรบงผู้บ านายการช านาญการพจเหศษ 
ผู้บ านายการสถานศึกษางบันดับงวศ.2งมยาจทยฐานะงผู้บ านายการช านาญการ 
ผู้บ านายการสถานศึกษางบันดับงวศ.3งมยาจทยฐานะงผู้บ านายการช านาญการพจเหศษ 
ผู้บ านายการสถานศึกษางบันดับงวศ.4งมยาจทยฐานะงผู้บ านายการเหชย่ยาชาญ 
รบงผู้บ านายการส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษางบันดับงวศ.3งมยาจทยฐานะงรบงผู้บ านายการส านักงานเหขตพื้นทย่

การศึกษาช านาญการพจเหศษ 
ผู้บ านายการส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษางบันดับงวศ.4งมยาจทยฐานะงผู้บ านายการส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษาเหชย่ยาชาญ 
ศึกษานจเหทศก์งบันดับงวศ.2งมยาจทยฐานะงศึกษานจเหทศก์ช านาญการ 
ศึกษานจเหทศก์งบันดับงวศ.3งมยาจทยฐานะงศึกษานจเหทศก์ช านาญการพจเหศษ 
ศึกษานจเหทศก์งบันดับงวศ.4งมยาจทยฐานะงศึกษานจเหทศก์เหชย่ยาชาญ 

3. จัดท าลบบงง.1งลบบงง.2งลบบงง.3งลบบงง.4 
4. ส่งเหบกสารทย่จัดท าไปยังกระทรางการวลังงส านักงบประมาณงลละงสพฐ. 
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5. ทุกาันทย่ง5งขบงเหดืบนงจัดท าบัญชยสรุปการขบถืบจ่ายบัตราเหงจนาจทยฐานะข้าราชการวรลูละบุวลากรทางการศึกษาง
ประจ าลต่ละเหดืบนส่งใน้งสพฐ.ง(ตามตัาบย่าง) 

 
6.1Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 
พจมพ์ข้บมูลลงในลบบฟบร์มตามว าสั่ง 

 
ตราจสบบข้บมลูาจทยฐานะ 

(ยกเหา้นรายทย่เหปดิทะเหบยยนในม่) 
 

จัดท าบัญชยรายละเหบยยดทะเหบยยนต าลนน่ง 
 

ท าบัญชยสรุปการขบถืบจ่าย 
 

ส่งเหบกสารไปงสพฐ. 
 
ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 

1. การระบุาันทย่ในบัญชยรายละเหบยยดทะเหบยยนต าลนน่งลละาจทยฐานะงใน้พจจารณาตามสาเหนตุดังนย้ 
1.1 กรณยได้รับการลต่งตั้งใน้มยาจทยฐานะในม่งมยผลตั้งลต่าันทย่ได้รับการลต่งตั้ง 
1.2 กรณยได้รับการเหลื่บนาจทยฐานะงมยผลตั้งลต่าันทย่ได้รับการลต่งตั้งใน้เหลื่บนาจทยฐานะ 
1.3 กรณยย้ายเหปลย่ยนต าลนน่งภายในส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษางมยผลตั้งลต่าันทย่ได้รับการลต่งตั้งง(ย้าย/

เหปลย่ยนต าลนน่ง) 
2. การระบุาันทย่ยกเหลจกในบัญชยขบยกเหลจกการขบถืบจ่ายบัตราเหงจนาจทยฐานะข้าราชการวรูลละบุวลากรทางการ

ศึกษางใน้พจจารณาตามสาเหนตุงดังนย้ 
2.1 กรณยย้ายไปต่างส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษางยกเหลจกตั้งลต่าันทย่ได้รับการลต่งตั้งง(ย้าย 
2.2 กรณยลาบบกงยกเหลจกตั้งลต่าันทย่ลาบบก 
2.3 กรณยถึงลก่กรรมงยกเหลจกตั้งลต่าันทย่ถัดจากาันถึงลก่กรรม 
2.4 กรณยเหกษยยณบายุราชการงยกเหลจกตั้งลต่าันทย่ง1งตุลาวมงขบงปีงบประมาณถัดไป 

7.แบบฟอร์มที่ใช้  
          - บัญชยรายละเหบยยดทะเหบยยนต าลนน่งเหงจนาจทยฐานะ 
งงงงงงงงงง- สรุปทะเหบยยนต าลนน่ง 
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8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. ระเหบยยบงก.ว.ศ.า่าด้ายการเหบจกจ่ายเหงจนาจทยฐานะลละเหบจกเหงจนประจ าต าลนน่งข้าราชการวรูลละบุวลากรทางการ

ศึกษางพ.ศ.2550 
2. นนังสืบส านักงานงก.ว.ศ.ทย่งศธง0206.2/าง2งลงาันทย่ง9งกุมภาพันธ์ง2548งเหรื่บงงการก านนดใน้ข้าราชการวรูตาม

พระราชบัญญัตจระเหบยยบข้าราชการวรูลละบุวลากรทางการศึกษางพ.ศ.2523งด ารงต าลนน่งนรืบด ารงต าลนน่งทย่มยาจทยฐานะ
ลละเหงจนประจ าต าลนน่งข้าราชการวรูลละบุวลากรทางการศึกษางพ.ศ.2547 

3. นนังสืบส านักงานงก.ว.ศ.ด่านมากงทย่งศธง0206.2/าง1งลงาันทย่ง7งกุมภาพันธ์ง2550งเหรื่บงงระเหบยยบงก.ว.ศ.า่าด้าย
การเหบจกจ่ายเหงจนาจทยฐานะลละเหงจนประจ าต าลนน่งข้าราชการวรูลละบุวลากรทางการศึกษางพ.ศ.2550 

4. นนังสืบส านักงานวณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงด่านมากงทย่งศธง04009/4520งลงาันทย่ง13งมยนาวมง2550ง
เหรื่บงงการจัดท าทะเหบยยนต าลนน่งลละบัญชยถืบจ่ายบัตราเหงจนประจ าต าลนน่ง/เหงจนาจทยบานะง(เหพจ่มเหตจมระนา่างปี) 

5. นนังสืบส านักงานวณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานงด่านทย่สุดงทย่งศธง04009/าง9318งลงาันทย่ง12งกันยายนง
2551งเหรื่บงงการจัดท าบัญชยถืบจ่ายบัตราเหงจนาจทยฐานะข้าราชการวรูลละบุวลากรทางการศึกษาง(ประจ าปีงบประมาณ) 
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ลบบงง.1 

สรุปทะเบียนต าแหน่งและวิทยฐานะ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะ 

ส่วนราชการ..................................................... 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา................................... 

ที ่ ต าแหน่ง วิทยฐานะ 
เง่ือนไขการ
เปลี่ยนแปลง 

จ านวน 
(ราย) 

หมายเหตุ 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตัวอย่าง)     
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แบบ ง.2 
บัญชีรายละเอียดทะเบียนต าแหน่งและวิทยฐานะ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา............................. 

ที ่
ต าแหน่ง
เลขที ่

ต าแหน่ง/สถานศึกษา/หน่วยงาน
การศึกษา/ชื่อบุคคล 

วิทยฐานะ ต้ังแต่วันที่ หมายเหตุ 

1 ………….. ผู้บ านายการสถานศึกษา 
โรงเหรยยน........................................ 
(ช่ืบ-สกุล)..................................... 

ผู้ บ า น า ย ก า ร
ช านาญการ 

1งก.พ.2550  

2 ………….. รบงผู้บ านายการสถานศึกษา 
โรงเหรยยน........................................ 
(ช่ืบ-สกุล)..................................... 

รบงผู้บ านายการ
ช านาญการ 

1งก.พ.2550  

3 ………….. วรูง 
โรงเหรยยน........................................ 
(ช่ืบ-สกุล)..................................... 

วรูช านาญการ 1งก.พ.2550  

4 ………….. วรูง 
โรงเหรยยน........................................ 
(ช่ืบ-สกุล)..................................... 

วรูช านาญการ 1งก.พ.2550  

5 ………….. ผู้บ านายการสถานศึกษา 
โรงเหรยยน........................................ 
(ช่ืบ-สกุล)..................................... 

ผู้ บ า น า ย ก า ร
ช านาญการพจเหศษ 

15งก.พ.2550 ยกเหลจกาจทยฐานะผู้บ านายการ
ช านาญการพจเหศษต าลนน่ง
เหลขทย่.........โรงเหรยยน...........
สพท....... 

6 ………….. ผู้บ านายการสถานศึกษา 
โรงเหรยยน........................................ 
(ช่ืบ-สกุล)..................................... 

ผู้บ านายการ
ช านาญการ 

15งก.พ.2550 ยกเหลจกาจทยฐานะผู้บ านายการ
ช านาญการต าลนน่งเหลขทย่
......... 
โรงเหรยยน...........สพท....... 

7 ………….. วรูง 
โรงเหรยยน........................................ 
(ช่ืบ-สกุล)..................................... 

วรูช านาญการ 15งมย.ว..2550 ล ก้ ไ ข จ า ก าจ ท ย ฐ า น ะ ว รู
ช านาญการงต าลนน่งเหลขทย่
........โรงเหรยยน..................... 
สพท.............. 

8 ………….. วรูง 
โรงเหรยยน........................................ 
(ช่ืบ-สกุล)..................................... 

วรูช านาญการ
พจเหศษ 

15งมย.ว.2550 ยกเหลจกาจทยฐานะวรูช านาญ
การพจเหศษ 
ต าลนน่งเหลขทย่................. 
โรงเหรยยน.................สพท...... 

(ตัวอย่าง) 
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บัญชีรายละเอียดทะเบียนต าแหน่งและวิทยฐานะ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา............................. 

ที ่
ต าแหน่ง
เลขที ่

ต าแหน่ง/สถานศึกษา/หน่วยงาน
การศึกษา/ชื่อบุคคล 

วิทยฐานะ ต้ังแต่วันที่ หมายเหตุ 

9 ………….. ผู้บ านายการสถานศึกษา 
โรงเหรยยน........................................ 
(ช่ืบ-สกุล)..................................... 

ผู้ บ า น า ย ก า ร
เหชย่ยาชาญ 

1งมย.ว.2550 ลก้ไขจากาจทยฐาน
ผู้บ านายการช านาญการ
พจเหศษ 

10 ………….. ผู้บ านายการสถานศึกษา 
โรงเหรยยน........................................ 
(ช่ืบ-สกุล)..................................... 

ผู้บ านายการ
ช านาญการพจเหศษ 

1งมย.ว.2550 ลก้ไขจากาจทยฐาน
ผู้บ านายการช านาญการ 

11 ………….. รบงผู้บ านายการสถานศึกษางงง 
โรงเหรยยน........................................ 
(ช่ืบ-สกุล)..................................... 

รบงผู้บ านายการ
ช านาญการพจเหศษ 

1งมย.ว.2550 ลก้ไขจากาจทยฐานะรบง
ผู้บ านายการช านาญการ 

12 ………….. วรูง 
โรงเหรยยน........................................ 
(ช่ืบ-สกุล)..................................... 

วรูเหชย่ยาชาญ 1งมย.ว.2550 ลก้ไขจากาจทยฐานะวรู
ช านาญการพจเหศษ 

13 ………….. วรูง 
โรงเหรยยน........................................ 
(ช่ืบ-สกุล)..................................... 

ว รู ช า น า ญ ก า ร
พจเหศษ 

1งมย.ว.2550 ลก้ไขจากาจทยฐานะวรู
ช านาญการพจเหศษ 

 
 นมายเหนตุ ล าดับทย่ง1-4งเหง่ืบนไขการเหปลย่ยนลปลงงเหปิดในม่ 
   ล าดับทย่ง5-8งเหง่ืบนไขการเหปลย่ยนลปลงงเหปลย่ยนสถานศึกษาง(กรณยย้ายมา) 
   ล าดับทย่ง9-13งเหง่ืบนไขการเหปลย่ยนลปลงงปรับเหปลย่ยนง(กรณยเหลื่บนาจทยฐานะ) 
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ลบบงง.3 
สรุปทะเบียนต าแหน่ง 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 
ส่วนราชการ...................................................... 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.............................. 

ที ่ ต าแหน่ง 
ประเภทเงินประจ า

ต าแหน่ง 
เง่ือนไขการ
เปลี่ยนแปลง 

จ านวน 
(ราย) 
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ลบบงง.4 
บัญชีรายละเอียดทะเบียนต าแหน่ง 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 
ส่วนราชการ...................................................... 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.............................. 

ที ่ ต าแหน่งท่ี 
ต าแหน่ง/สถานศึกษา/หน่วยงาน/

การศึกษา/ชื่อบุคคล 
ประเภทเงินประจ า

ต าแหน่ง 
ต้ังแต่วันที่ หมายเหตุ 
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(ตัวอย่าง) 
บัญชีสรุปการขอถือจ่ายอัตราเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.................................................... 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 (เดือนมีนาคม 2550) 

ล าดับ
ทย่ 

ต าลนน่ง บันดับ าจทยฐานะ 
บัตราเหงจน
าจทยฐานะ 

จ านาน
ต าลนน่ง 

นมายเหนตุ 

1 
 
2 
 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
 

ผู้บ านายการส านักงานเหขต
พื้นทย่การศึกษาง 
รบงผู้บ านายการส านักงาน
เหขตพื้นทย่การศึกษางง 
ผู้บ านายการสถานศึกษางง 
ผู้บ านายการสถานศึกษา 
ผู้บ านายการสถานศึกษา 
รบงผู้บ านายการสถานศึกษา 
รบงผู้บ านายการสถานศึกษาง 
วรู 
วรู 
วรู 
วรู 
ศึกษานจเหทศก์ง 
ศึกษานจเหทศก์ 
ศึกษานจเหทศก์ 
 

วศ.4 
 
วศ.3 
 
วศ.4 
วศ.3 
วศ.2 
วศ.3 
วศ.2 
วศ.4 
วศ.3 
วศ.3 
วศ.3 
วศ.4 
วศ.3 
วศ.2 

ผู้ บ า นาย ก า รส า นั ก ง าน เห ขตพื้ น ทย่
การศึกษาเหชย่ยาชาญ 
รบงผู้บ านายการส านักงานเหขตพื้นทย่
การศึกษาช านาญการพจเหศษ 
ผู้บ านายการเหชย่ยาชาญ 
ผู้บ านายการช านาญการพจเหศษ
ผู้บ านายการช านาญการ 
รบงผู้บ านายการช านาญการพจเหศษ 
รบงผู้บ านายการช านาญการ 
วรูเหชย่ยาชาญ 
วรูช านาญการพจเหศษ 
วรูช านาญการ 
วรูช านาญการ 
ศึกษานจเหทศก์เหชย่ยาชาญ 
ศึกษานจเหทศก์ช านาญการพจเหศษ 
ศึกษานจเหทศก์ช านาญการ 
 

9,900 
 

5,600 
 

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

1 
 
3 
 
12 
146 
15 
20 
99 
9 
598 
3 

3,550 
6 
14 
3 
 

 

 ราม    4,479  
นมายเหนตุง1.งข้บมูลทย่รายงานในบัญชยนย้เหปนนข้บมูลขบงผู้มยสจทธจ์ได้รับเหงจนาจทยฐานะลละมยสจทธจ์เหบจกจ่ายเหงจนาจทยฐานะซึ่งงกงช.งนรืบง
ก.ว.ศ.งได้บนุมัตจทะเหบยยนต าลนน่งลล้างรามทั้งข้บมูลทย่งสพท.งลละงสศศ.งได้จัดท าบัญชยสรุปลละบัญชยรายละเหบยยดทะเหบยยน
ต าลนน่งง(ลบบงง.1งลบบงง.2งนรืบงลบบงง.3งลบบงง.4)งส่งไปยังกระทรางการวลังงลละส านักงบประมาณลล้า 
 งงง2.งาจทยฐานะใดมยการเหปลย่ยนลปลงงเหช่นงถึงลก่กรรมงโบนไปสังกัดบื่นงลาบบกงเหกษยยณบายุราชการใน้พจมพ์ไา้ในช่บง
นมายเหนตุด้าย 
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5.2 ขั้นตอนปฏิบัติงาน 
การจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะประจ าป ี

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. จัดท าบัญชยถืบจ่ายเหงจนาจทยฐานะข้าราชการวรูลละบุวลากรทางการศกึษางโดยเหรยยงล าดับจากต าลนน่งเหลขทย่น้บย

ไปนาเหลขทย่มากงท้ังเหขตพื้นทย่การศึกษางลยกเหปนนง5งบัญชยงดังนย้ 
1.1 บัญชยต าลนน่งผู้บ านายการส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษางลละผู้บ านายการสถานศึกษาง(ตัาบย่างทย่ง2) 
1.2 บัญชยต าลนน่งรบงผู้บ านายการส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษางลละรบงผู้บ านายการสถานศึกษาง

(ตัาบย่างทย่ง3) 
1.3 บัญชยต าลนน่งเหจ้านน้าทย่บรจนารการศึกษาข้ันพ้ืนฐานงซึ่งมยาจทยฐานะผู้บ านายการช านาญการง(ตัาบย่าง

ทย่ง4)งกรณยงมยต าลนน่งบื่นซึ่งไดรับลต่งตั้งในม่งลต่ยังวงใน้ได้รับาจทยฐานะเหดจมไปพลางก่บนงใน้จัดบยู่ในบัญชยนย้ทั้งนมดง(เหฉพาะ
บัญชยนย้ใน้ส่งว าสั่งลต่งตั้งงจ านานง1งชุด) 

1.4 บัญชยต าลนน่งวรูง(ตัาบย่างทย่ง5) 
1.5 บัญชยต าลนน่งศึกษานจเหทศก์ง(ตัาบย่างทย่ง6) 
1.6 จัดท าบัญชยสรุปการขบถืบจ่ายบัตราเหงจนาจทยฐานะงจากข้บง1-5ง(ตัาบย่างทย่ง1) 
จัดเหบกสารงตามข้บง1.1-1.6งส่งใน้งสพฐ.งจ านานง4งชุดง(ไม่ต้บงเหยจบชุดงเหพื่บสะดากในการลก้ไข)งพร้บมลผ่น

ซยดยงนรืบลผ่นดจสก์เหกจตงภายในาันทย่ง30งกันยายนงขบงปี 
6.2 Flow Chart การจัดท าบัญชีถือจ่าย 

 
เงินวิทยฐานะประจ าป ี

 
ราบรามทะเหบยยนต าลนน่งเหงจนาจทยฐานะ 

 
ตราจสบบข้บมลูกรณยมยการเหปลย่ยนลปลง/ 

ลก้ไข/ยกเหลจกงาจทยฐานะงงงงง 
 

จัดเหรยยงล าดับต าลนน่งเหลขทย่ลละลยกบัญชย 
 

งงงงงพจมพ์บัญชยถืบจ่ายบัตราเหงจนาจทยฐานะลยกบัญชยตามตัาบย่าง 
 

พจมพ์บัญชยสรุปการขบถืบจ่ายบัตราเหงจนาจทยฐานะฯ 
 

ส่งเหบกสารไปงสพฐ. 
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ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 
1. ใน้ใช้บักษรงCordia New ขนาดตัาบักษรง13-14 
2. พจมพ์นัาข้บเหรื่บงทุกนน้า 
3. ก านนดจ านานบรรทัดใน้ได้ตามตัาบย่าง 
4. ไม่ต้บงขยดเหส้นลบ่งบรรทัด 

7.แบบฟอร์มที่ใช ้
งงงงง-งบัญชยถืบจ่ายบัตราาจทยฐานะลละงบทางการศึกษา 
งงงงง- บัญชยสรุปการขบถืบจ่าย 
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(ตัวอย่างท่ี 1) 
บัญชีสรุปการขอถือจ่ายอัตราเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ปีงบประมาณ......................... 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.................................................... 

ล าดับ
ทย่ 

ต าลนน่ง บันดับ าจทยฐานะ 
จ านาน
ต าลนน่

ง 

บัตราเหงจน
าจทยฐานะ 

จ านาน
เหงจนเหดืบน

ละ 

จ านานเหงจนปี
ละ 

1 
 
2 
 
3 
4 
5 
6 
 
7 
 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

ผู้บ านายการส านักงานเหขต
พื้นทย่การศึกษาง 
รบงผู้บ านายการส านักงาน
เหขตพื้นทย่การศึกษางง 
ผู้บ านายการสถานศึกษางง 
ผู้บ านายการสถานศึกษา 
ผู้บ านายการสถานศึกษา 
รบงผู้บ านายการสถานศึกษา 
รบงผู้บ านายการสถานศึกษาง 
วรู 
วรู 
วรู 
วรู 
ศึกษานจเหทศก์ง 
ศึกษานจเหทศก์ 
ศึกษานจเหทศก์ 

วศ.4 
 
วศ.3 
 
วศ.4 
วศ.3 
วศ.2 
วศ.3 
 
วศ.2 
 
วศ.4 
วศ.3 
วศ.3 
วศ.3 
วศ.4 
วศ.3 
วศ.2 

ผู้บ านายการส า นักงานเหขตพื้นทย่
การศึกษาเหชย่ยาชาญ 
รบงผู้บ านายการส านักงานเหขตพื้นทย่
การศึกษาช านาญการพจเหศษ 
ผู้บ านายการเหชย่ยาชาญ 
ผู้บ านายการช านาญการพจเหศษ
ผู้บ านายการช านาญการ 
รบงผู้บ านายการช านาญการพจเหศษ 
 
รบงผู้บ านายการช านาญการ 
 
วรูเหชย่ยาชาญ 
วรูช านาญการพจเหศษ 
วรูช านาญการ 
วรูช านาญการ 
ศึกษานจเหทศก์เหชย่ยาชาญ 
ศึกษานจเหทศก์ช านาญการพจเหศษ 
ศึกษานจเหทศก์ช านาญการ 

1 
 
3 
 
2 
8 
6 
2 
 
4 
 

10 
2 
10 
23 
2 
5 
8 

9,900 
 

5,600 
 

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

 
3,500 

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

9,900 
 

16,800 
 

19,800 
44,800 
21,000 
7,000 

 
22,400 

 
35,000 
19,800 
56,000 
80,500 
19,800 
28,000 
28,000 

118,800 
 

201,600 
 

237,600 
537,600 
252,000 
84,000 

 
268,800 

 
420,000 
237,600 
672,000 
966,000 
237,600 
336,000 
336,000 

   ราม 86  408 4,905,600 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง 
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(ตัวอย่างท่ี 2) 
บัญชีถือจ่ายอัตราเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร 
ปีงบประมาณ.......................... 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.................................................... 
เบิกจ่ายทางส านักงานคลังจังหวดั........................... 

ล าดับ
ทย่ 

ชื่บต าลนน่ง 
ต าลนน่ง
เหลขทย่ 

บันดับ าจทยฐานะ 
บัตราเหงจน
าจทยฐานะ 

นมายเหนตุ 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 

10 
 

ผู้บ านายการส านักงานเหขต
พื้นทย่การศึกษา............ 
ผู้บ านายการสถานศึกษางง 
โรงเหรยยน......................... 
ผู้บ านายการสถานศึกษางง 
โรงเหรยยน......................... 
ผู้บ านายการสถานศึกษางง 
โรงเหรยยน......................... 
ผู้บ านายการสถานศึกษางง 
โรงเหรยยน......................... 
ผู้บ านายการสถานศึกษางง 
โรงเหรยยน......................... 
ผู้บ านายการสถานศึกษางง 
โรงเหรยยน......................... 
ผู้บ านายการสถานศึกษางง 
โรงเหรยยน......................... 
ผู้บ านายการสถานศึกษางง 
โรงเหรยยน......................... 
ผู้บ านายการสถานศึกษางง 
โรงเหรยยน......................... 
 

1 
 

8886 
 

8912 
 

8956 
 

8974 
 

8984 
 

8995 
 

9001 
 

9078 
 

9123 
 
 

วศ.4 
 
วศ.3 
 
วศ.4 
 
วศ.4 
 
วศ.3 
 
วศ.3 
 
วศ.2 
 
วศ.2 
 
วศ.3 
 
วศ.2 

ผู้บ านายการส านักงานเหขตพื้นทย่
การศึกษาเหชย่ยาชาญ 
ผู้บ านายการช านาญการพจเหศษ 
ผู้บ านายการเหชย่ยาชาญ 
 
ผู้บ านายการเหชย่ยาชาญ 
 
ผู้บ านายการช านาญการพจเหศษ 
ผู้บ านายการช านาญการ 
พจเหศษ 
ผู้บ านายการช านาญการ 
 
ผู้บ านายการช านาญการ 
 
ผู้บ านายการช านาญการพจเหศษ 
ผู้บ านายการช านาญการ 

 

9,900 
 

5,600 
 

9,900 
 

9,900 
 

5,600 
 

5,600 
 

3,500 
 

3,500 
 

5,600 
 

3,500 

ช่ืบ-สกุล..................... 
 

ช่ืบ-สกุล..................... 
 

ช่ืบ-สกุล..................... 
 

ช่ืบ-สกุล..................... 
 

ช่ืบ-สกุล..................... 
 

ช่ืบ-สกุล..................... 
 

ช่ืบ-สกุล..................... 
 

ช่ืบ-สกุล..................... 
 

ช่ืบ-สกุล..................... 
 

ช่ืบ-สกุล..................... 

 
 
 
 
 
 
 



22 
 

(ตัวอย่างท่ี 3) 
บัญชีถือจ่ายอัตราเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร 
ปีงบประมาณ.......................... 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.................................................... 
เบิกจ่ายทางส านักงานคลังจังหวดั........................... 

ล าดับ
ทย่ 

ชื่บต าลนน่ง 
ต าลนน่ง
เหลขทย่ 

บันดับ าจทยฐานะ 
บัตราเหงจน
าจทยฐานะ 

นมายเหนตุ 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 

10 
 

11 
 

รบงผู้บ านายการส านักงานเหขต
พื้นทย่การศึกษา............ 
 
รบงผู้บ านายการส านักงานงง 
โรงเหรยยน......................... 
 
รบงผู้บ านายการส านักงาน 
โรงเหรยยน......................... 
 
รบงผู้บ านายการสถานศึกษา
โรงเหรยยน.......... 
รบงผู้บ านายการสถานศึกษา
โรงเหรยยน.......... 
รบงผู้บ านายการสถานศึกษา
โรงเหรยยน.......... 
รบงผู้บ านายการสถานศึกษา
โรงเหรยยน.......... 
รบงผู้บ านายการสถานศึกษา
โรงเหรยยน.......... 
รบงผู้บ านายการสถานศึกษา
โรงเหรยยน.......... 
รบงผู้บ านายการสถานศึกษา
โรงเหรยยน.......... 
รบงผู้บ านายการสถานศึกษา
โรงเหรยยน.......... 
 

2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 

6555 
 

6560 
 

6720 
 

6768 
 

6785 
 

6786 
 

6895 
 

9626 

วศ.3 
 
 
วศ.3 
 
 
วศ.3 
 
 
วศ.2 
 
วศ.2 
 
วศ.2 
 
วศ.3 
 
วศ.2 
 
วศ.2 
 
วศ.2 
 
วศ.2 

รบงผู้บ านายการส านักงานเหขต
พื้นทย่ ก าร ศึกษาช านาญการ
พจเหศษ 
รบงผู้บ านายการส านักงานเหขต
พื้นทย่ ก าร ศึกษาช านาญการ
พจเหศษ 
รบงผู้บ านายการส านักงานเหขต
พื้นทย่ ก าร ศึกษาช านาญการ
พจเหศษ 
รบงผู้บ านายการช านาญการ 
 
รบงผู้บ านายการช านาญการ 
 
รบงผู้บ านายการช านาญการ 
 
รบงผู้บ านายการช านาญการ
พจเหศษ 
รบงผู้บ านายการช านาญการ 
 
รบงผู้บ านายการช านาญการ 
 
รบงผู้บ านายการช านาญการ
พจเหศษ 
รบงผู้บ านายการช านาญการ 

5,600 
 
 

5,600 
 
 

5,600 
 
 

3,500 
 

3,500 
 

3,500 
 

5,600 
 

3,500 
 

3,500 
 

5,600 
 

3,500 

ช่ืบ-สกุล..................... 
 
 

ช่ืบ-สกุล..................... 
 
 

ช่ืบ-สกุล..................... 
 
 

ช่ืบ-สกุล..................... 
 

ช่ืบ-สกุล..................... 
 

ช่ืบ-สกุล..................... 
 

ช่ืบ-สกุล..................... 
 

ช่ืบ-สกุล..................... 
 

ช่ืบ-สกุล..................... 
 

ช่ืบ-สกุล..................... 
 

ช่ืบ-สกุล..................... 
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(ตัวอย่างท่ี 4) 
บัญชีถือจ่ายอัตราเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร 
ปีงบประมาณ.......................... 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.................................................... 
เบิกจ่ายทางส านักงานคลังจังหวดั........................... 

ล าดับ
ทย่ 

ชื่บต าลนน่ง 
ต าลนน่ง
เหลขทย่ 

บันดับ าจทยฐานะ 
บัตราเหงจน
าจทยฐานะ 

นมายเหนตุ 

1 
 
2 

เหจ้านน้าทย่บรจนารการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
เหจ้านน้าทย่บรจนารการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

10 
 
1 

ว.ศ.2 
 
ว.ศ.2 

ผู้บ านายการช านาญการ 
 
ผู้บ านายการช านาญการ 

3,500 
 

3,500 

ช่ืบ-สกุล.............. 
 

ช่ืบ-สกุล.............. 
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(ตัวอย่างท่ี 5) 
บัญชีถือจ่ายอัตราเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร 
ปีงบประมาณ.......................... 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.................................................... 
เบิกจ่ายทางส านักงานคลังจังหวดั........................... 

ล าดับ
ทย่ 

ชื่บต าลนน่ง 
ต าลนน่ง
เหลขทย่ 

บันดับ าจทยฐานะ 
บัตราเหงจน
าจทยฐานะ 

นมายเหนตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

วรู/สามพร้าาาจทยา 
วรู/สามพร้าาาจทยา 
วรู/สามพร้าาาจทยา 
วรู/สามพร้าาาจทยา 
วรู/บุดรพจชัยรักษ์พจทยา 
วรู/สามพร้าาาจทยา 
วรู/สามพร้าาาจทยา 
วรู/สามพร้าาาจทยา 
วรู/สตรยบุทจศ 
วรู/สตรยบุทจศ 
วรู/สตรยบุทจศ 
วรู/บุดรพจชัยรักษ์พจทยา 
วรู/สามพร้าาาจทยา 
วรู/สามพร้าาาจทยา 
วรู/สามพร้าาาจทยา 
วรู/สามพร้าาาจทยา 
วรู/สามพร้าาาจทยา 
วรู/สามพร้าาาจทยา 
วรู/สามพร้าาาจทยา 
วรู/สามพร้าาาจทยา 
    ฯลฯ 

5655 
5702 
5710 
5711 
5720 
2731 
5800 
5865 
5870 
5872 
6002 
6051 
6087 
6088 
6095 
6097 
6098 
7123 
7125 
7126 

ว.ศ.3 
ว.ศ.3 
ว.ศ.2 
ว.ศ.2 
ว.ศ.2 
ว.ศ.2 
ว.ศ.2 
ว.ศ.2 
ว.ศ.2 
ว.ศ.2 
ว.ศ.2 
ว.ศ.3 
ว.ศ.3 
ว.ศ.4 
ว.ศ.2 
ว.ศ.2 
ว.ศ.2 
ว.ศ.2 
ว.ศ.2 

ว.ศ.3 

วรูช านาญการพจเหศษ 
วรูช านาญการพจเหศษ 
วรูช านาญการ 
วรูช านาญการ 
วรูช านาญการ 
วรูช านาญการ 
วรูช านาญการ 
วรูช านาญการ 
วรูช านาญการ 
วรูช านาญการ 
วรูช านาญการ 
วรูช านาญการพจเหศษ 
วรูช านาญการพจเหศษ 
วรูช านาญการ 
วรูช านาญการ 
วรูช านาญการ 
วรูช านาญการ 
วรูช านาญการ 
วรูช านาญการ 
วรูช านาญการพจเหศษ 

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

ช่ืบ-สกุล................... 
ช่ืบ-สกุล................... 
ช่ืบ-สกุล................... 
ช่ืบ-สกุล................... 
ช่ืบ-สกุล................... 
ช่ืบ-สกุล................... 
ช่ืบ-สกุล................... 
ช่ืบ-สกุล................... 
ช่ืบ-สกุล................... 
ช่ืบ-สกุล................... 
ช่ืบ-สกุล................... 
ช่ืบ-สกุล................... 
ช่ืบ-สกุล................... 
ช่ืบ-สกุล................... 
ช่ืบ-สกุล................... 
ช่ืบ-สกุล................... 
ช่ืบ-สกุล................... 
ช่ืบ-สกุล................... 
ช่ืบ-สกุล................... 
ช่ืบ-สกุล................... 
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(ตัวอย่างท่ี 6) 
บัญชีถือจ่ายอัตราเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร 
ปีงบประมาณ.......................... 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.................................................... 
เบิกจ่ายทางส านักงานคลังจังหวดั........................... 

ล าดับ
ทย่ 

ชื่บต าลนน่ง 
ต าลนน่ง
เหลขทย่ 

บนัดับ าจทยฐานะ 
บัตราเหงจน
าจทยฐานะ 

นมายเหนตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

ศึกษานจเหทศก์ 
ศึกษานจเหทศก์ 
ศึกษานจเหทศก์ 
ศึกษานจเหทศก์ 
ศึกษานจเหทศก์ 
ศึกษานจเหทศก์ 
ศึกษานจเหทศก์ 
ศึกษานจเหทศก์ 
ศึกษานจเหทศก์ 
ศึกษานจเหทศก์ 
ศึกษานจเหทศก์ 
ศึกษานจเหทศก์ 
ศึกษานจเหทศก์ 
ศึกษานจเหทศก์ 
ศึกษานจเหทศก์ 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

ว.ศ.2 
ว.ศ.3 
ว.ศ.3 
ว.ศ.3 
ว.ศ.3 
ว.ศ.2 
ว.ศ.2 
ว.ศ.2 
ว.ศ.4 
ว.ศ.4 
ว.ศ.2 
ว.ศ.2 
ว.ศ.2 
ว.ศ.3 
ว.ศ.3 

ศึกษานจเหทสก์ช านาญการ 
ศึกษานจเหทศก์ช านาญการพจเหศษ 
ศึกษานจเหทศก์ช านาญการพจเหศษ 
ศึกษานจเหทศก์ช านาญการพจเหศษ 
ศึกษานจเหทสก์ช านาญการ 
ศึกษานจเหทสก์ช านาญการ 
ศึกษานจเหทสก์ช านาญการ 
ศึกษานจเหทสก์ช านาญการ 
ศึกษานจเหทสก์ช านาญการ 
ศึกษานจเหทสก์ช านาญการ 
ศึกษานจเหทสก์ช านาญการ 
ศึกษานจเหทสก์ช านาญการ 
ศึกษานจเหทสก์ช านาญการ 
ศึกษานจเหทศก์ช านาญการพจเหศษ 
ศึกษานจเหทศก์ช านาญการพจเหศษ 

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

ช่ืบ-สกุล................... 
ช่ืบ-สกุล................... 
ช่ืบ-สกุล................... 
ช่ืบ-สกุล................... 
ช่ืบ-สกุล................... 
ช่ืบ-สกุล................... 
ช่ืบ-สกุล................... 
ช่ืบ-สกุล................... 
ช่ืบ-สกุล................... 
ช่ืบ-สกุล................... 
ช่ืบ-สกุล................... 
ช่ืบ-สกุล................... 
ช่ืบ-สกุล................... 
ช่ืบ-สกุล................... 
ช่ืบ-สกุล................... 
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การจัดท าหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน 
ลักษณะงาน 
 เหปนนการด าเหนจนการเหพื่บใน้ข้าราชการทย่ย้ายมาด ารงต าลนน่งในส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษาสามารถเหบจก -จ่ายเหงจน
เหดืบนได้ตามบัตราเหงจนเหดืบนทย่ได้รับตามวาามจรจง 
กฎหมายระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 
 ระเหบยยบกระทรางการวลังา่าด้ายการเหบจกจ่ายเหงจนเหดืบนงเหงจนปีงบ าเหนนจจบ านาญงเหงจนประจ าต าลนน่งงเหงจนเหพจ่มงลละเหงจน
บื่นในลักษณะเหดยยากันงพ.ศ.2550 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. รับว าสั่งทย่มยเหงื่บนไขใน้สับเหปลย่ยนบัตราเหงจนเหดืบนกับต าลนน่งา่างงกรณยย้ายต่างส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษา 
2. จัดท านนังสืบรับรบงการโบนบัตราเหงจนเหดืบนงโดยใน้วลังจังนาัดเหปนนผู้รับรบง 
3. จัดส่งนนังสืบรับรบงการโบนบัตราเหงจนเหดืบนทย่วลังจังนาัดรับรบงเหรยยบร้บยลล้าไปยังส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษา

ทย่ตัดโบน 
แผนภูมิแสดงขัน้ตอน 

 
รับว าสั่งทย่มยเหงื่บนไขง 

 
ท านนังสืบฯงใน้วลังจังนาัดรับรบงง 

 
ส่งนนังสืบฯงใน้งสพท.ตดัโบน 

ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 
 การจัดท าข้บมูลบัตราเหงจนเหดืบนลละเหลขทย่ต าลนน่งงบางกรณยต้บงมยการรับรบงข้บมูลก่บนน าเหสนบวลังจังนาัดลงนาม 
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1.ชื่องาน(กระบวนงาน)การขอรับเงินรางวัลประจ าปี 
2.วัตถุประสงค ์
          เหพื่บเหปนนลนาปฏจบัตจการด าเหนจนการขบรับเหงจนรางาัลปะจ าป ี
3.ขอบเขตของงาน 
 ลนาปฏจบัตจเหกย่ยากับการจัดสรรเหงจนรางาัลประจ าปีใน้กับข้าราชการวรูลละลูกจ้างงสังกัดส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษา
ต้บงด าเหนจนการตามระเหบยยบกระทรางการวลังงลละประกาศขบงส านักงานวณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4.ค าจ ากัดความ 
งงงงงงงงงงงเหปนนรางาัลประจ าปีงเหปนนเหงจนทย่ส่านราชการจัดสรรใน้ตามผลการปฏจบัตจราชการประจ าปีงลก่ข้าราชการทย่มยผลงานบยู่ใน
เหกณฑ์ทย่ได้รับรางาัล 
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. ระเหบยยบกระทรางการวลังงา่าด้ายการเหบจกจ่ายเหงจนรางาัลส านรับผู้บรจนารลละส านรับนน่ายงานเหพื่บจ่ายใน้ ลก่
ข้าราชการงลูกจ้างประจ างลละพนักงานขบงรัฐงพ.ศ.2547 

2. ข้บเหสนบลนะงนลักเหกณฑ์ลลพะาจธยการจัดสรรเหงจนรางาัลระดับบุววลงตามทย่ส านักงานงก.พ.ร.ก านนด 
3. ประกาศส านักงานวณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานงเหรื่บงงนลักเหกณฑ์งลนาทางลละาจธยการจัดสรรเหงจนรางาัลง

ประจ าปีงบประมาณ 
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. รับลจ้งจัดสรรเหงจนรางาัลจากส านักงานวณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ลต่งตั้งวณะกรรมการพจจารณาจัดท านลักเหกณฑ์ลละาจธยการจัดสรรเหงจนรางาัลใน้ลก่ข้าราชการวรูลละบุวลากร

ทางการศึกษางลละลูกจ้างประจ าในสังกัด 
3. เหชจญวณะกรรมการประชุมลละจัดท านลักเหกณฑ์ลละาจธยการจัดสรร 
4. ประกาศงส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษางเหรื่บงงนลักเหกณฑืลละาจธยการจัดสรรเหงจนรางาัลใน้ลก่ข้าราชการวรูลละ

บุวลากรทางการศึกษางลละลูกจ้างประจ าในสังกัดงเหพื่บทราบโดยทั่ากัน 
5. จัดสรรเหงจนรางาัลตามนลักเหกณฑ์ลละาจธยการทย่วณะกรรมการก านนดใน้ลก่ข้าราชการวรูลละบุวลากรทางการ

ศึกษางลละลูกจ้างประจ าในสังกัด 
6. Flow Chert การปฏิบัติงาน 

 
รับลจ้งจัดสรรางเหงจนรางาัลจาก 

ส านักงานวณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ลต่งตั้งวณะกรรมการก านนดนลักเหกณฑ์ลละาจธยการจัดสรร 
 

ประกาศนลักเหกณฑ์ลละาจธยการฯง 
 

จัดสรรเหงจนรางาัลตามนลักเหกณฑ์าจธยการทย่ก านนดงงงงง 
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ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 
 เหงจนรางาัลทย่ได้รับจัดสรรในลต่ละงส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษางจะได้รับตามผลการประเหมจนซึ่งไม่เหท่ากันงง 
7.แบบฟอร์มที่ใช ้
งงงงงงงงข้บมูลการนับตัาข้าราชการงลูกจ้างประจ าทย่ปฏจบัตจงานจรจงในสถานศึกษา/สพป./ม.ประจ าปี 
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. ระเหบยยบกระทรางการวลังงา่าด้ายการเหบจกจ่ายเหงจนรางาัลส านรับผู้บรจนารลละส านรับนน่ายงานเหพื่บจ่ายใน้ลก่
ข้าราชการงลูกจ้างประจ างลละพนักงานขบงรัฐงพ.ศ.2547 

2. ข้บเหสนบลนะงนลักเหกณฑ์ลลพะาจธยการจัดสรรเหงจนรางาัลระดับบุววลงตามทย่ส านักงานงก.พ.ร.ก านนด 
3. ประกาศส านักงานวณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานงเหรื่บงงนลักเหกณฑ์งลนาทางลละาจธยการจัดสรรเหงจนรางาัลง

ประจ าปีงบประมาณ 
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1.ชื่องาน(กระบวนงาน)การด าเนินการขอถือจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ส าหรับข้าราชการรับเงินเดือนในระดับ 8 ขึ้นไปไม่
มีเงินประจ าต าแหน่ง 
2.วัตถุประสงค์ 
งงงงงงงเหพื่บเหปนนลนาปฏจบัตจงการด าเหนจนการขบถืบจ่ายงว่าตบบลทนรายเหดืบนส านรับข้าราชการงรับเหงจนเหดืบนในระดับง8งขึ้นไปง
ลละไม่มยสจทธจได้รับเหงจนประจ าต าลนน่ง 
3.ขอบเขตของงาน 
        ข้าราชการรับเหงจนเหดืบนในระดับง8งขึ้นไปงลละไม่มยสจทธจได้รับเหงจนประจ าต าลนน่งงกรมบัญชยกลางงได้ก านนดใน้รับเหงจน
ว่าตบบลทนเหงจนเหดืบนตามทย่ก านนด 
4.ค าจ ากัดความ 
งงงงงงงงงงว่าตบบลทนรายเหดืบนงมจใช่เหงจนเหดืบนงลต่จ่ายเหพจ่มใน้เหปนนรายเหดืบนในบัตราง3,500 บาท/เหดืบน 
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
งงงงงง1.ข้าราชการได้รับการเหลื่บนระดับงบยู่ในต าลนน่งทย่มยสจทธจได้รับเหงจนว่าตบบลทนรายเหดืบน 
งงงงงงง2.สพป./ม.จัดท ารายละเหบยยดการได้รับเหงจนว่าตบบลทนรายเหดืบนพร้บมว าสั่งเหสนบต่บงสพฐ.บนุมัตจถืบจ่าย 
งงงงงงง3.สพฐ.บนุมัตจการถืบจ่ายว่าตบบลทนรายเหดืบน 
งงงงงงง4.กลุ่มพร้บมทางการเหงจนลละสจนทรัพย์เหปิกจ่าย 
6.Flow Chart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

            ค าส่ัง ก เล่ือนต าแหน่ง 
           อยู่ไนเกณฑ์มีสิทธิได้รับ 
             ค่าตอบแทนรายเดือน 

            สพป./ม.จัดท าบัญช ี
รายละเอียดต าแหน่ง อัตราคา่ตอบแทน 
               รายเดือนส่ง สพฐ. 

              สพฐ.พิจารณา 
               อนุมัติถือจ่าย 

                  สพป./ม. 
       กลุม่บริหารทางการเงินและ 
             สินทรัพย์เบิกจ่าย 
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7.แบบฟอร์มที่ใช ้
          - บัญชยการขบถืบจ่ายว่าตบบลทนรายเหดืบน 
งงงงงงงงงง-งว าร้บงทย่เหกย่ยาข้บงการขบ 
8.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
งงงงงลนาปฏจบัตจงก.ว.ศ.เหกย่ยากับการเหบจกจ่ายว่าตบบลทนพจเหศษรายเหดืบน 
1.ชื่องาน(กระบวนงาน)การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
2.วัตถุประสงค ์
      เหพื่บเหปนนลนาปฏจบัตจการด าเหนจนการงเหลื่บนเหงจนเหดืบนข้าราชการ 
3.ขอบเขตของงาน 
     การด าเหนจนการเหลื่บนเหงจนเหดืบนข้าราชการ ตามลนาปฏจบัตจทย่ส านักงานวณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก านนดงตามทย่ง
ก.ว.ศ.ก านนด 
  4.ค าจ ากัดความ 
งงงงงงเหลื่บนเหงจนเหดืบนนมายถึงการเหลื่บนเหงจนเหดืบนตามทย่งก.ว.ศ.ก านนดตามผลการประเหมจนลละการปฏจบัตจราชการ 
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
งงงงง5.1 สพป./ม.ก านนดปฏจบัตจการด าเหนจนการเหลื่บนเหงจนเหดืบนข้าราชการ 
งงงงง5.2ง สพป./ม.ตราจนับตัาข้าราชการทย่ปฏจบัตจจรจงงณงาันทย่ง1 มย.ว.นรืบง1ก.ย.เหพื่บด าเหนจนการเหลื่บนเหงจนเหดืบนวรั้งทย่ง1ง(1เหม.ย.)
นรืบวรั้งทย่ง2ง(1 ต.ว.)ลล้าลต่กรณย 
     5.3 สพป./ม.เหสนบงบ.ก.ว.ศ.เหขตพื้นทย่การศึกษางพจจารณาจัดสรรโวาตาการเหลื่บนขั้นพจเหศษ/างเหงจนใช้เหลื่บนเหงจนเหดืบนลล้าลต่
กรณย 
งงงงง5.4 ผู้บังวับบัญชา/วณะกรรมการงสถานศึกษา/สพป./ม.ด าเหนจนการประเหมจนผลการปฏจบัตจราชการ 
งงงงงง5.5 วณะกรรมการงประเหมจนผลการปฏจบัตจราชการ 
งงงงงงง5.6งสพป./ม.เหสนบงบ.ก.ว.ศ.งเหขตพื้นทย่การศึกษาเหนจนชบบ 
งงงงงง5.7งผู้มยบ านาจตามงม.53 มยว าสั่งเหลื่บนเหงจนเหดืบนตามทางการก านนดงบ.ก.ว.ศ.เหขตพื้นทย่การศึกษา 
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     6.Flow Chart การปฏจบัตจงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.แบบฟอร์มที่ใช ้
          - เหปนนไปตามลบบทย่งสพฐ.ก านนด 
8.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
       กฎงก.ว.ศ.า่าด้ายการเหลื่บนเหงจนเหดืบนข้าราชการวรูลละบุวลากรทางการศึกษางลละระเหบยยบปฏจบัตจทย่เหกย่ยาข้บง 
งงงงงงงงลนาปฏจบัตจส านักงานวณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 

การปฏจบัตจข้าราชการทย่ปฏจบัตจจรจง 
งงงงงงงงงในสถานศึกษา/สพป./ม. 

บ.ก.ว.ศ.เหขตฯจัดสรรโวาตา/างเหงจน 
งงงงงงเหลื่บนเหงจนเหดืบนข้าราชการ 

สถานศึกษา/สพป./ม.ด าเหนจนการ 
ประเหมจนงานการปฏจบตัจงานข้าราชการ 

วณะกรรมการกลั่นกรบงผลประเหมจน 
งงงงงงงงงงงการเหลื่บนเหงจนเหดืบน 

งงงงงงงงบ.ก.ว.ศ.เหขตพื้นทย่การศึกษา 
งงงงงงเหนจนชบบการเหลื่บนเหงจนเหดืบน 

ผู้มยบ านาจตามงม.ง53งลงนามว าสัง่ 
งงงงงงงงงงงงงงงงเหลืบนเหงจนเหดืบน 
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1.ชื่องาน(กระบวนงาน)การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
2.วัตถุประสงค ์
      เหพื่บเหปนนลนาปฏจบัตจการด าเหนจนการงเหลื่บนว่าจา้งลูกจ้างประจ าในสถานศึกษา/สพป./ม. 
3.ขอบเขตของงาน 
     เหลื่บนว่าจ้างลูกจ้างประจ างตามลนาปฏจบัตจส านักงานวณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก านนด 
  4.ค าจ ากัดความ 
งงงงงงว่าจ้างเหปนนไปตามบัตราว่าจ้างงประเหภทงต าลนน่งงลูกจ้างทย่ถืบปฏจบัตจส านรับลูกจ้างส่านราชการ 
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
งงงงง5.1 สพป./ม.ก านนดปฏจบัตจการด าเหนจนการเหลื่บนเหงจนว่าจ้างลูกจ้างประจ า 
งงงงง5.2ง สพป./ม.ด าเหนจนการนับตัาลูกจ้างทย่ปฏจบัตจจรจงงณงาันทย่ง1 มย.ว.นรืบง1ก.ย.เหพื่บด าเหนจนการเหลื่บนว่าจ้างลูกจ้างประจ าวรั้ง
ทย่ง1ง(1เหม.ย)นรืบวรั้งทย่ง2ง(1 ต.ว.)ลล้าลต่กรณย 
     5.3 สพป./ม.ลจ้งการจัดสรรโวาตานรืบางเหงจนเหลื่บนว่าจ้างในสถานศึกษา/สพป./ม. 
งงงงง5.4 สพป./ม./สถานศึกษางด าเหนจนการประเหมจนผลการปฏจบัตจงานลูกจ้างประจ างตามลบบประเหมจนทย่ก านนด 
งงงงงง5.5 วณะกรรมการกลั่นกรบงการเหลื่บนว่าจ้างพนักงานงผลการประเหมจนลละการเหลื่บนว่าจ้างง 
งงงงงงง5.6งผู้บังวับบัญชา/ผู้ได้รับมบบบ านาจงจัดสรรว าสั่งเหลื่บนว่าจ้างลูกจ้างประจ า 
     6.Flow Chart การปฏจบัตจงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.แบบฟอร์มที่ใช ้
          - เหปนนไปตามลบบทย่งสพฐ.ก านนด 
8.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
      ลนาปฏจบัตจการเหลื่บนว่าจ้างลูกจ้างทย่งสพฐ.ก านนด 

การนับตวัลูกจา้งที่ปฏิบัติจรงิ 
         ในสถานศึกษา/สพป./ม. 

สพป./ม.แจ้งจัดสรรโควตา/วงเงิน 
      เล่ือนค่าจ้างให้สถานศกึษา 

สถานศึกษา/สพป./ม.ประเมินงานการ
ปฏิบัติงานพนักงานเสนอเลื่อนคา่จ้าง 

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ 
                มีค าส่ังเล่ือนขั้น 
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1.ชื่องาน(กระบวนงาน)ขอเงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างกรณีเงินเดือน/ค่าจ้างถึงขั้นสูงสุด 
2.วัตถุประสงค์ 
      เหพื่บเหปนนลนาปฏจบัตจการด าเหนจนการงขบเหงจนว่าตบบลทนพจเหศษข้าราชการลละลูกจ้างกรณยเหงจนเหดืบน/ว่าจ้างถึงขั้นสูงสุด 
ง3.ขอบเขตของงาน 
     กรณยข้าราชการ/ลูกจ้างประจ างเหงจนเหดืบน/ว่าจ้างถึงขั้นสูงสุดมยสจทธจ์ได้รับเหงจนว่าตบบลทนพจเหศษงวรั้งละไม่เหกจนง6งเหดืบน(1 
เหม.ย.-30ก.ย.ลละ1ต.ว.-31มย.ว.) 
  4.ค าจ ากัดความ 
งงงงงงว่าตบบลทนพจเหศษงเหปนนเหงจนเหพจ่มพจเหศษกรณยข้าราชการ/ลูกจ้างประจ างเหงจนเหดืบน/ว่าจ้างว่าตบบลทนพจเหศษงตามบันดับง
ว่าตบบลทนพจเหศษงมจใช่เหงจนเหดืบนงลต่จ่ายเหพจ่มเหปนนพจเหศษ 
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
งงงงง5.1 ผู้มยบ านาจตามมาตราง53งมยว าสั่งเหลื่บนเหงจนเหดืบน/ว่าจ้างงกรณยเหงจนเหดืบนถึงขั้นสูงสุดงมยสจทธจได้รับเหงจนว่าตบบลทนพจเหศษ 
งงงงง5.2งสรุปว่าตบบลทนพจเหศษข้าราชการลละลูกจ้างประจ าทย่จะได้รับวรั้งทย่1งงงงงงงงงงงงงงงงง(1 เหม.ย.ง-30ก.ย.)วรั้งทย่ง2ง(1ต.ว.-
31มย.ว.) 
     5.3 ใน้กลุ่มนโยบายลละลผนส าราจละเหบยยดบัญชยสรุปการขบงเหช่นว่าตบบลทนพจเหศษงข้าราชการ/ลูกจ้างประจ างขบบนุมัตจ
งบประมาณจากงสพฐ. 
งงงงง5.4 สพฐ.พจจารณาว าขบบนุมัตจ 
งงงงงง5.5 ลจ้งผลการบนุมัตจใน้กลุ่มบรจนารงานการเหงจนลละสจนทรัพย์เหบจกจ่ายงว่าตบบลทนพจเหศษใน้ข้าราชการ/ลูกจ้างง 
งงงงงงง6.Flow Chart การปฏจบัตจงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มยว าสั่งเหลื่บนเหงจนเหดืบนใน้ว่าตบบลทนลก่ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า 

จัดท าบัญชยสรุปเหงจนว่าตบบลทนพจเหศษงข้าราชการ/ลูกจ้าง+ว าสั่งฯ 

กลุ่มฯโยบายาางลผนลงบัญชยรายการว่าตบบลทนพจเหศษ+ว าสั่งใน้งสพฐ. 

งงงงงงงงงงงงงสพฐ.งพจจารณาวณุสมบัตจ 

กลุ่มบรจนารทางการเหงจนลละสจนทรพัย์เหบจกจ่ายว่าตบบลทนพจเหศษใน้ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า 
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7.แบบฟอร์มที่ใช ้
          - บัญชยสรุปว่าตบบลทนพจเหศษข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า 
งงงงงงงงงง-งว าสั่งเหลื่บนเหงจนเหดืบนใน้ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าได้รับว่าตบบลทนพจเหศษ 
8.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
      - กฎงก.บ.ศ.า่าด้ายการเหลื่บนเหงจนเหดืบนข้าราชการวรูลละบุวลากรทางการศึกษา 
งงงงงงง-งระเหบยยบกระทรางศึกษาธจการา่าด้ายการเหลื่บนว่าจ้างลูกจ้าง 
1.ชื่องาน(กระบวนงาน)การด าเนินการเพ่ิมค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
2.วัตถุประสงค ์
      เหพื่บเหปนนลนาปฏจบัตจการด าเหนจนการงเหพจ่มว่าตบบลทนพนักงานราชการ 
ง3.ขอบเขตของงาน 
     เหมื่บพนักงานราชการปฏจบัตจนน้าทย่วรบง12งเหดืบนงในปีงบประมาณนั้นๆมยระยะเหาลาการปฏจบัตจงานไม่น้บยกา่าง8งเหดืบนงเหมื่บ
ผ่านการประเหมจนงมยสจทธจ์เหลื่บนว่าตบบลทน3-5%ขบงว่าตบบลทนโดยผู้ทย่จะได้รับการเหลื่บนง5%ต้บงไม่เหกจนโวาตาง15%ขบงทย่มย
ตามจรจง 
  4.ค าจ ากัดความ 
งงงงงง5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
งงงงง   1.สถานศึกษาประเหมจนผลการปฏจบัตจงาน 
งงงงงงงง2.สถานศึกษารายงานผลการประเหมจนงผลการปฏจบัตจงานลละเหสนบขบเหลื่บนงงงงงงงงงงงงว่าตบบลทนใน้งสพป./ม. 
        3.สพป./ม.ลจ้งต่บวณะกรรมการพื้นทย่การศึกษาการเหลื่บนว่าตบบลทนพนักงานราชการง3-5%ขบงว่าตบบลทนโดยผู้ทย่
จะได้รับการเหลื่บนง5%ต้บงไม่เหกจนโวาตาง15%ขบงทย่มยตามจรจง 
งงงงงงง4.สพป./ม.จัดท ารายละเหบยยดงใน้สถานศึกษามยว าสั่งงเหลื่บนว่าตบบลทนพนักงานราชการงตามผลการพจจารณาง
วณะกรรมการตามข้บง3 
       5.ลจ้งผู้เหกย่ยาข้บงทราบ 
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ง6.Flow Chart การปฏจบัตจงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.แบบฟอร์มที่ใช ้
          -  
8.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
      ประกาศวณะกรรมการการบรจนารพนักงานราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบตัิตนพนักงานราชการ 

สถานศึกษา รายงานผลการประเมินและเสนอ เล่ือนค่าตอบแทน 

สพป./ม.แต่งตั้งคณะกรรมการ   พิจารณา 
  
             สพป./ม. แจ้งผลการพิจารณาให้สถานศกึษา 
 

       แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

ผอ. สถานศึกษามีค าส่ังเล่ือนค่าตอบแทน 
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งานทะเบียนประวัติ 
1.ชื่องาน(กระบวนงาน)การจัดท าแฟ้มประวัติ ก.พ.7 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุแต่งต้ังใหม่ 
2.วัตถุประสงค ์
        เหพื่บเหปนนลนาปฏจบัตจการปฏจบัตจงานการจัดท าลฟ้มประาตัจข้าราชการวรูลละบุวลากรทางการศึกษา 
3.ขอบเขตของงาน 
 ตามนนังสืบส านักงานงก.พ.งทย่งสรง1007/าง28งลงาันทย่ง15งกันยายนง2518งเหรื่บงงก.พ.7งลบบในม่งลละลฟ้มประาัตจ
ข้าราชการได้ก านนดใน้ส่านราชการเหจ้าสังกัดงตามลนาปฏจบัตจงข้บง(2.4)งต้บงจัดท าลฟ้มประาัตจข้าราชการใน้ลก่ผู้รับการบรรจุ
เหข้ารับราชการในม่งลละผู้ทย่เหปนนข้าราชการบยู่ลล้าทุกวนงวนละง1งลฟ้มงใน้มยข้บมูลทย่สมบูรณ์งลละทันสมัยบยู่เหสมบงลละเหกจบ
รักษาไา้ทย่ส่านราชการเหจ้าสังกัดระดับกรม 
4.ว าจ ากัดวาามงง 
งงงงงงลฟ้มประาัตจนมายรามถึงลฟ้มประาัตจข้าราชการลละบุวลากรทางการศึกษาทย่งก.ว.ศ.ก านนดลละขบงลู กจ้างประจ า
พนักงานราชการ 
 
5.ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

5.1ผู้บรรจุเหข้ารับราชการในม่ต้บงเหตรยยมเหบกสารในการจัดท างก.พ.7งได้ลก่ 
5.1.1 ลบบใบสมัวรวัดเหลืบกเหพื่บบรรจุเหข้ารับราชการนรืบงลบบใบสมัวรสบบลข่งขันเหพื่บบรรจุลต่งตั้ง

ข้าราชการวรูลละบุวลากรทางการศึกษาลล้าลต่กรณยงจ านานง1งชุด 
5.1.2 ใบรายงานตัาเหข้ารับราชการงจ านานง1งฉบับ 
5.1.3 ว าสั่งลต่งตั้งใน้ด ารงต าลนน่ง 
5.1.4 นนังสืบส่งตัาผู้ซึ่งจะบรรจุเหข้ารับราชการไปพจมพ์ลายนจ้ามืบเหพื่บตราจสบบวาามประพฤตจยังสถานย

ต าราจทย่ข้าราชการผู้นั้นมยภูมจล าเหนาบยู่ง(ตามส าเหนาทะเหบยยนบ้าน) 
5.1.5 ส าเหนาทะเหบยยนบ้าน    จ านานง1งฉบับ 
5.1.6 ส าเหนาปรจญญาบัตร    จ านานง1งฉบับ 
5.1.7 ใบรับรบงลพทย์ง(ระบุนมู่โลนจตด้าย)  จ านานง1งฉบับ 
5.1.8  รูปถ่ายขนาดง3x4งซม.การลต่งกายงใช้เหวรื่บงลบบข้าราชการไม่ต้บงประดับ

เหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ลละลถบสยตา่งงๆง    จ านานง4งรูป 
5.1.9 นลักฐานการเหปลย่ยนช่ืบตัางช่ืบสกุล  จ านานง1งฉบับง(ถ้ามย) 
5.1.10 ส าเหนาทะเหบยยนสมรส    จ านานง1งฉบับง(ถ้ามย) 
5.1.11 ส าเหนาบัตรประชาชน    จ านานง1งฉบับ 

5.2เหจ้านน้าทย่ทะเหบยยนประาัตจงจัดเหตรยยมเหบกสารทย่ต้บงใช้ส านรับจัดท างก.พ.7งผู้บรรจุในม่ 
5.2.1ง ลฟ้มประาัตจข้าราชการ   จ านานง1งลฟ้ม 
5.2.2ง ก.พ.7     จ านานง2งลฟ้ม 
5.2.3ง นนังสืบลสดงเหจตนาระบุตัาผู้รับบ าเหนนจจตกทบดง จ านานง1งฉบับ 
5.2.4ง นนังสืบลสดงเหจตนาระบุตัาผู้รับเหงจนช่ายพจเหศษกรณยข้าราชการถึงลก่วาามตายงจ านานง1งฉบับ 
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5.3 เหจ้านน้าทย่ทะเหบยยนประาัตจงบธจบายการกรบบข้บมูลในงก.พ.7งโดยใน้ผู้บรรจุเหข้ารับราชการต้บงเหปนนผู้บันทึกด้าย
ตนเหบงงได้ลก่งช่ืบตัา-ช่ืบสกุล,งาันงเหดืบนงปีงเหกจด,งช่ืบวู่สมรส(ถ้ามย),งช่ืบบจดางมารดา,งประาัตจการศึกษางฝึกบบรมงลละดู
งานงลละบันทึกช่ืบตัาง–งช่ืบสกุลงระดับทย่บรรจุ 
5.4เหจ้านน้าทย่ทะเหบยยนประาัตจงตราจสบบวาามถูกต้บงงลละบันทึกข้บมูลในส่านเหจ้านน้าทย่ลละเหกจบเหบกสารทย่เหกย่ยาข้บง
ในลฟ้มประาัตจข้าราชการงเหสนบนัานน้าส่านราชการลงนามในงก.พ.7งโดยส่งไปเหกจบไา้ทย่งส านักงานงก.ว.ศ.งจ านานง1ง
ชุดงลละเหกจบรักษาไา้ทย่ส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษางจ านานง1งชุดงส่งใน้โรงเหรยยนจ านานง1งชุด 

6.Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

เหตรยยมเหบกสารง 
ผู้บรรจุง-งเหจ้านน้าทย ่

 
 

เหจ้านน้าทย่บธจบายาจธยกรบกข้บมลู 
 
 

ตราจสบบวาามถูกต้บงงง 
 
 

เหสนบงผบ.สพท.ลงนามงงงงง 
 
 

จัดเหกจบงง 
 
 

-ส่งงโรงเหรยยนงจ านานง1งชุด 
-งส่งงก.ว.ศ.งจ านานง1งชุด 

 
 
7.แบบฟอร์มที่ใช ้
งงงงงง- กพ.ง7 
งงงงงง- ลฟ้มประาัตจข้าราชการ 
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8.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 

1. พระราชบัญญัตจระเหบยยบข้าราชการวรูลละบุวลากรทางการศึกษางพ.ศ.2547 
2. นนังสืบเหลขาธจการวณะรัฐมนตรยงทย่งสรง0203/าง6งลงาันทย่ง13งมกราวมง2518งเหรื่บงงการพจจารณาปรับปรุงสมุด

ประาัตจข้าราชการ 
3. นนังสืบส านักงานงก.พ.งทย่งสรง1007/า28งลงาันทย่ง15งกันยายนง2518งเหรื่บงงก.พ.7งลบบในม่ลละลฟ้มประาัตจ

ข้าราชการ 
4. นนังสืบส านักงานงก.พ.งทย่งสรง1007/าง40งลงาันทย่ง28งพฤศจจกายนง2518งเหรื่บงงวู่มืบการจัดท างก.พ.7งลบบในม่ 
5. ระเหบยยบา่าด้ายการเหกจบรักษางก.พ.7งพ.ศ.2522 
6. นนังสืบงส านักงานงก.ว.ทย่งศธง1502/38067งลงาันทย่ง2งธันาาวมง2526 
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ตัวอย่างแฟ้มประวัติข้าราชการ 
       

รูปทย่ง1 
พ.ศ......... 

รูปทย่ง1 
พ.ศ......... 

รูปทย่ง1 
พ.ศ......... 

รูปทย่ง1 
พ.ศ......... 

รูปทย่ง1 
พ.ศ......... 

รูปทย่ง1 
พ.ศ......... 

รูปทย่ง1 
พ.ศ......... 

1.งชื่บ......................................เหกจดาันทย่.........เหดืบน.....................................พ.ศ................... 
2.งทย่บยู่ปัจจุบันงบ้านเหลขทย่.................ตรบกนรืบซบย.........................................ถนน........................ ............................ 
งงงงต าบล...........................................บ าเหภบ.............................................จังนาัด............................ ..........โทรศัพท์...................... 
3.งเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์งงาันทย่ได้รับลละาันส่งวืนงรามท้ังเหบกสารบ้างบจง 
 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
................................................................................... .......... 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
 

 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
 

4.งจ านานาันลานยุดราชการงขาดราชการงมาสาย 
พ.ศ. ลาป่าย ลากจจลละ

พักผ่บน 
มา
สาย 

ขาด
ราชการ 

ลาศึกษา
ต่บ 

พ.ศ. ลาป่าย ลากจจลละ
พักผ่บน 

มาสาย ขาด
ราชการ 

ลาศึกษา
ต่บ 
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ข้อมูลส าคัญโดยย่อ 
5.งวาามสามารพจเหศษ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
6.งการปฏจบัตจราชการพจเหศษ 
พ
.
ศ
. 

รายการ พ
.
ศ
. 

รายการ 
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.
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............................................................. 

.............................................................ง............................
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.....ง.............................................................ง......................

.......................................ง..................................................

...........ง.............................................................ง................

.............................................ง............................................

.................ง............................................................. 

.

.

.

.

.

.

. 

. 
 

............................................................. 

.............................................................ง............................

.................................ง........................................................

.....ง.............................................................ง......................

.......................................ง..................................................

...........ง.............................................................ง................

.............................................ง............................................

.................ง............................................................. 

7.งรายการบื่นงๆงทย่จ าเหปนน 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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1.ชื่องาน(กระบวนงาน)การจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงและการจัดเกบ็รักษา 
ทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลกูจ้างประจ า 

2.วัตถุประสงค ์
3.ขอบเขตของงาน 
 เหปนนการจัดท าข้บมูลทะเหบยยนประาัตจงบันทึกการเหปลย่ยนลปลงลละการจัดเหกจบรักษาทะเหบยยนประาัตจงก.พ.7งข้าราชการ
วรูลละบุวลากรทางการศึกษาลละลูกจ้างประจ าใน้ถูกต้บงเหปนนปัจจุบัน 
4.ค าจ ากัดความ 
5.ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

1. เหจ้านน้าทย่ด าเหนจนการ 
1.1 ข้าราชการวรูลละบุวลากรทางการศึกษาลละลูกจ้างประจ างกรบกรายละเหบยยดข้บมูลเหบื้บงต้นเหกย่ยากับ

ประาตัจขบงตนเหบงพร้บมลงลายมืบช่ืบนรืบลจ้งรายการเหปลย่ยนลปลงข้บมูลประกบบงในงก.พ.7 
1.2 เหจ้านน้าทย่น าข้บมูลทย่ได้ 

1.2.1 เหกจบไา้ในลฟ้มปกตจ 
1.2.2 เหกจบไา้ในวบมพจาเหตบร์ง(ระมัดระาังเหกย่ยากับการวุ้มวรบงข้บมูลส่านบุววลด้าย) 

2. เหจ้านน้าทย่ตราจรายละเหบยยดวาามถูกต้บงนรืบด าเหนจนการเหปลย่ยนลปลงข้บมูลลงในงก.พ.7/สมุดประาัตจ/ลฟ้ม
ประาัตจ 

3. เหกจบรักษาทะเหบยยนประาัตจไา้เหปนนวาามลับในทย่ปลบดภัย 
4. น าข้บมูลไปใช้ในการบรจนารงานบุววล 
5. ซ่บมลซมส่านทย่ช ารุดเหสยยนาย/ท าข้ึนในม่ตามสภาพ 

6.Flow Chart การปฏิบัติงาน 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงแผนภูมิแสดงขัน้ตอน 

 
ข้าราชการวรฯูงลละลูกจ้างกรบกข้บมูลตามลบบการขบเหปลย่ยนลปลง 

 
 

เหจ้านน้าทย่ตราจสบบวาามถูกต้บงเหกจบไา้ในลฟ้มปกตจ/วบมพจาเหตบร์ 
 
 

เหกจบรักษาทะเหบยยนประาตัจไา้เหปนนวาามลับในทย่ปลบดภัย 
 
 

น าข้บมูลไปใช้ในการบรจนารงานบวุวลลละซ่บมลซมส่านทย่ช ารดุเหสยยนาย/ 
ท าข้ึนในม่ 
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ข้อสังเกตในระดับปฏิบัต ิ
 ก.พ.7ลละลฟ้มประาัตจข้าราชการเหปนนเหบกสารขบงทางราชการงต้บงถืบเหปนนเหบกสารส าวัญมจใน้มยการขูดลบขยดฆ่างนาก
จ าเหปนนใน้เหจ้านน้าทย่ผู้รับผจดชบบลงลายมืบช่ืบก ากับไา้ทย่จุดลก้ไขลละไม่ใน้เหจ้าขบงประาัตจนรืบผู้ทย่ไม่มยนน้าทย่เหกย่ยาข้บงน าเหบกสาร
นย้บบกจากนน่ายงานทย่เหกจบรักษาลม้จะเหปนนเหจ้าขบงประาัตจเหบงงเหา้นลต่ได้รับบนุญาตจากนัานน้านน่ายงานนั้นงเหมื่บได้รับเหบกสาร
วืนมาต้บงตราจดูวาามเหรยยบร้บยงลละเหบกสารข้บมูลในทะเหบยยนประาัตจใน้ถูกต้บงวรบถ้านเหนมืบนเหดจมทุกประการ 
7.แบบฟอร์มที่ใช ้
     - 
8.เอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิง 

1. พระราชบัญญัตจข้าราชการวรูลละบุวลากรทางการศึกษางพ.ศ.2547งลละทย่ลก้ไขเหพจ่มเหตจม 
2. ระเหบยยบา่าด้ายการเหกจบรักษางก.พ.7งพ.ศ.2522 
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1.ชื่องาน(กระบวนงาน)การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.วัตถุประสงค ์
       เหพืบ่เหปนนลนาปฏจบัตจการด าเหนจนการลก้ไขงาันงเหดืบนงปีงเหกจดงขบงข้าราชการวรูลละบุวลากรทางการศึกษา 
 
3.ขอบเขตของงาน 
 เหปนนการด าเหนจนการลก้ไขปรับปรุงข้บมูลาันงเหดืบนงปีเหกจดงขบงข้าราชการวรูลละบุวลากรทางการศึกษาใน้ถูกต้บงตาม
นลักฐานขบงทางราชการ 
 
4.ค าจ ากัดความ 
 
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
งงงงงงงงงงงงงงง5.1ผู้มยวาามประสงว์ขบลก้ไขาันงเหดืบนงปีเหกจดงยื่นว าขบตามลบบทย่ก านนดโดยลนบเหบกสารต่บผู้บังวับบัญชา
ตามล าดับตราจสบบงประกบบด้ายงสูตจบัตรงนรืบทะเหบยยนการเหกจดลละเหบกสารดังนย้ 

5.1.1ทะเหบยยนบ้านง(ทร.14) 
               5.1.2งนลักฐานทางการศึกษา 
               5.1.3 นลักฐานทางการทนาร 
               5.1.4 นลักฐานทางราชการลสดงาันงเหดืบนงปีเหกจด 
               5.1.5 นลักฐานบื่นงๆงขบงทางราชการทย่ระบุาันงเหดืบนงปีเหกจดโดยชัดเหจน 

5.1.5 นลักฐานพย่น้บงร่ามมารดา 
5.2 เหจ้านน้าทย่ตราจสบบวาามถูกต้บง 
5.3 น าเหสนบผู้บังวับบัญชาตามล าดับชั้นถึงผู้มยบ านาจ 

     5.4งด าเหนจนการลก้ไขในทะเหบยยนประาัตจงถ้าได้รับบนุญาต 
     5.5งลจ้งนน่ายงานทย่เหกย่ยาข้บงเหพื่บด าเหนจนการลก้ไข 
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6.Flow Chart การปฏิบัติงาน 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงแผนภูมิแสดงขัน้ตอน 

 
ผู้มยวาามประสงว์จะขบลก้ไขงยื่นว าขบตามลบบทย่ก านนด 

โดยลนบเหบกสารต่บผู้บังวับบญัชาข้ึนต้น 
 
 
 

สถานศึกษาตราจสบบวาามถูกต้บงง 
 
 

สพท.ตราจสบบวาามถูกต้บง 
 
 

ด าเหนจนการลกไ้ขในทะเหบยยนประาตัจงถ้าไดร้ับบนุญาต 

 

 
ลจ้งส านักงานงก.ว.ศ.ลละนน่ายงานทย่เหกย่ยาข้บงเหพื่บด าเหนจนการลกไ้ข 

 
 

ลจ้งผู้ขบลก้ไข 
 
 
ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 
 การลก้ไขงาันงเหดืบนงปีเหกจดงมยผลกระทบต่บาันเหกษยยณบายุราชการงวารตราจสบบยืนยันกับเหบกสารต้นฉบับจรจงจะเหกจด
วาามรบบวบบมากยจ่งขึ้น 
7.แบบฟอร์มที่ใช ้
งงงงงงงงลบบว าขบลก้ไขงาันงเหดืบนงปีงเหกจด 
8.เอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิง 

1. งระเหบยยบส านักนายกรัฐมนตรยา่าด้ายการลก้ไขงาันงเหดืบนงปีเหกจดในทะเหบยยนประาัตจข้าราชการงพ.ศ.2548 
2. นนังสืบกระทรางมนาดไทยงทย่ง4486/2503งลงาันทย่ง18งมยนาวมง2503 
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งงงงงบัญชีรายละเอียดเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดของข้าราชการ 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ.2548 

ที ่ เอกสารประกอบการพิจารณา 
ส่วนราชการ/หน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษา 

(ผู้รับรองความถูกต้อง) 
1 ลบบว าขบลก้ไขาันงเหดืบนงปีเหกจด ผู้ยื่นว าขบลก้ไข 
2 สูตจบัตรนรืบทะเหบยยนวนเหกจด ปลัดบ าเหภบนรืบผู้ทย่ได้รับมบบนมายจากทย่า่าการบ าเหภบ 
3 ทะเหบยยนส ามะโนวรัานรืบส าเหนาทะเหบยยนบ้าน นายทะเหบยยนนรืบผู้ช่ายนายทะเหบยยนจากทย่า่าการบ าเหภบ 
4 นลักฐานการศึกษาทย่ลสดงาันงเหดืบนงปีเหกจดจาก ผู้บรจนาร/ผู้ช่ายสถานศึกษานรืบผู้ทย่ได้รับมบบนมาย 
 สถานศึกษาทุกลน่งทย่เหวยศึกษางตั้งลต่ระดับประถม  
 ศึกษาถึงช้ันสูงสุดได้ลก่ใบสุทธจนรืบทะเหบยยนนักเหรยยน  
 ประกาศนยยบัตรงลละปรจญญาบัตรงเหปนนต้น  
5 นลักฐานทางทนารในกรณยทย่ผู้ขบยื่นเหปนนข้าราชการ สัสดยบ าเหภบ 
 ชายงได้ลก่งใบส าวัญทางทนารกบงเหกจน(ลบบสด.8)  
 ใบส าวัญทนารกบงนนุนง(ลบบงสด.9)งทะเหบยยนทนาร  
 กบงประจ าการ(ลบบงสด.3)งนรืบสมุดประจ าตัาทนาร  
 กบงนนุน  
6 นลักฐทานทางราชการลสดงาันงเหดืบนงปีเหกจดขบงพย่ นายทะเหบยยนนรืบผู้ช่ายนายทะเหบยยนจากทย่า่าการบ าเหภบ 
 น้บงร่ามมารดาทุกวนงได้ลก่งส าเหนาทะเหบยยนบ้าน/  
 บัตรประชาชนนรืบนลักฐานบื่นทย่ทางราชการบบกใน้  
7 นลักฐานบื่นขบงทางราชการงระบุาันงเหดืบนงปีเหกจด นายทะเหบยยนนรืบผู้ช่ายนายทะเหบยยนจากทย่า่าการบ าเหภบ 
 ได้ลก่งบัตรประชาชนงเหปนนต้น  
8 ทะเหบยยนประาัตจข้าราชการง(ก.พ.7) เหจ้านน้าทย่ทะเหบยยนประาัตจงสพท. 
9 บันทึกชย้ลจงเหนตุผลทย่ระบุาันงเหดืบนงปีเหกจดในงก.พ.7 ผู้ยื่นว าขบลก้ไข 
 ผจดพลาด  

นมายเหนตุ ใน้ส่งเหบกสารนลักฐานทุกฉบับโดยใน้ส่งต้นฉบับงนากส่งต้นฉบับไม่ได้งส่งส าเหนาลละรับรบงวาามถูกต้บงโดยส่าน
ราชการนรืบนน่ายงานทย่มยนน้าทย่เหกจบรักษางลละนากส่งส าเหนาไม่ได้ใน้ส่านราชการนรืบนน่ายงานทย่มยนน้าทย่เหกจบรักษาบบก
นนังสืบรับรบงลจ้งเหนตุขัดข้บงทย่ไม่บาจนานลักฐานดังกล่าาได้งทั้งนย้ผู้บื่ นว าขบลก้ไขไม่สามารถรับรบงวาามถูกต้บงส าเหนา
เหบกสารด้ายตนเหบงได้ 
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รายละเอียดเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดของลูกจ้างประจ า 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ.2548 บังคับใช้กับ

ลูกจ้างประจ าโดยอนุโลม 

ที ่ เอกสารประกอบการพิจารณา 
ส่วนราชการ/หน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษา 

(ผู้รับรองความถูกต้อง) 
1 ลบบว าขบลก้ไขาันงเหดืบนงปีเหกจด ผู้ยื่นว าขบลก้ไข 
2 สูตจบัตรนรืบทะเหบยยนวนเหกจด ปลัดบ าเหภบนรืบผู้ทย่ได้รับมบบนมายจากทย่า่าการบ าเหภบ 
3 ทะเหบยยนส ามะโนวรัานรืบส าเหนาทะเหบยยนบ้าน นายทะเหบยยนนรืบผู้ช่ายนายทะเหบยยนจากทย่า่าการบ าเหภบ 
4 นลักฐานการศึกษาทย่ลสดงาันงเหดืบนงปีเหกจดจาก ผู้บรจนาร/ผู้ช่ายสถานศึกษานรืบผู้ทย่ได้รับมบบนมาย 
 สถานศึกษาทุกลน่งทย่เหวยศึกษางตั้งลต่ระดับประถม  
 ศึกษาถึงช้ันสูงสุดได้ลก่ใบสุทธจนรืบทะเหบยยนนักเหรยยน  
 ประกาศนยยบัตรงลละปรจญญาบัตรงเหปนนต้น  
5 นลักฐานทางทนารในกรณยทย่ผู้ขบยื่นเหปนนข้าราชการ สัสดยบ าเหภบ 
 ชายงได้ลก่งใบส าวัญทางทนารกบงเหกจน(ลบบสด.8)  
 ใบส าวัญทนารกบงนนุนง(ลบบงสด.9)งทะเหบยยนทนาร  
 กบงประจ าการ(ลบบงสด.3)งนรืบสมุดประจ าตัาทนาร  
 กบงนนุน  
6 นลักฐานทางราชการลสดงาันงเหดืบนงปีเหกจดขบงพย่น้บง นายทะเหบยยนนรืบผู้ช่ายนายทะเหบยยนจากทย่า่าการบ าเหภบ 
 ร่ามมารดาทุกวนงได้ลก่งส าเหนาทะเหบยยนบ้าน/  
 บัตรประชาชนนรืบนลักฐานบื่นทย่ทางราชการบบกใน้  
7 นลักฐานบื่นขบงทางราชการงระบุาันงเหดืบนงปีเหกจด นายทะเหบยยนนรืบผู้ช่ายนายทะเหบยยนจากทย่า่าการบ าเหภบ 
 ได้ลก่งบัตรประชาชนงเหปนนต้น  
8 ทะเหบยยนลูกจ้างประจ าง เหจ้านน้าทย่ทะเหบยยนประาัตจงสพท. 
9 บัตรลูกจ้างประจ ารายชื่บง(บัตรเหงจนเหดืบน) เหจ้านน้าทย่วลัง/เหจ้านน้าทย่ทะเหบยยนประาัตจงสพท. 
10 บันทึกชย้ลจงเหนตุผลทย่ระบุาันงเหดืบนงปีเหกจดงผจดพลาด ผู้ยื่นว าขบลก้ไข 
นมายเหนตุ ใน้ส่งเหบกสารนลักฐานทุกฉบับโดยใน้ส่งต้นฉบับงนากส่งต้นฉบับไม่ได้งส่งส าเหนาลละรับรบงวาามถูกต้บงโดยส่าน
ราชการนรืบนน่ายงานทย่มยนน้าทย่เหกจบรักษางลละนากส่งส าเหนาไม่ได้ใน้ส่านราชการนรืบนน่ายงานทย่มยนน้าทย่เหกจบรักษาบบก
นนังสืบรับรบงลจ้งเหนตุขัดข้บงทย่ไม่บาจนานลักฐานดังกล่าาได้งทั้งนย้ผู้บื่นว าขบลก้ไขไม่สามารถรับรบงวาามถูกต้บงส าเหนา
เหบกสารด้ายตนเหบงได้ 
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1.ชื่องาน(กระบวนงาน)การเปลีย่นแปลงชื่อ – สกุลในทะเบียนประวัติ 
2.วัตถุประสงค ์
       เหพื่บเหปนนลนาปฏจบัตจการด าเหนจนการเหปลยย่นลปลงช่ืบ-สกุลงในทะเหบยยนประาัตจ 
3.ขอบเขตของงาน 
 เหปนนการเหปลย่ยนลปลงข้บมูลช่ืบง–งสกุลในทะเหบยยนประาัตจขบงข้าราชการวรูลละบุวลากรทางการศึกษาลต่ละวนใน้
ถูกต้บงตามนลักฐานขบงทางราชการ 
4.ค าจ ากัดความ 
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
        5.1ผู้ทย่ต้บงการเหปลย่ยนลปลงทะเหบยยนประาัตจเหสนบว าร้บงตามล าดับขั้น 

5.2งผู้บังวับบัญชาข้ันต้นเหสนบผู้มยบ านาจเหนนืบข้ึนไป 
5.3งเหจ้านน้าทย่งสพท.ตราจเหบกสารทย่เหกย่ยาข้บง 

 5.3.1ทะเหบยยนสมรสง(วร.3) 
5.3.2ทะเหบยยนนย่าง(วร.7) 
5.3.3เหบกสารการขบเหปลย่ยนช่ืบตัาง(ทร.3) 
5.3.4เหบกสารการขบเหปลย่ยนช่ืบสกุลง(ทร.4) 
5.3.5ทะเหบยยนบ้านง(ทร.14) 
5.3.6ใบรับรบงวุณาุฒจนรืบปรจญญาบัตร 

5.4งเหสนบผู้บ านายการส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษางบนุมัตจ 
5.5งเหปลย่ยนลปลงงบันทึกข้บมูลลงในงก.พ.7งสมุดประาัตจ/ลฟ้มประาัตจ 
5.6งลจ้งนน่ายงานทย่เหกย่ยาข้บง 
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6.Flow Chart การปฏิบัติงาน 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงแผนภูมิแสดงขั้นตอน 

 
ผู้ทย่ต้บงการเหปลย่ยนลปลงทะเหบยยนประาัตจเหสนบว าร้บง 

 
สถานศึกษาตราจสบบเหบกสารทย่เหกยย่าข้บง 

 
สพท.ด าเหนจนการตราจสบบ 

 
ด าเหนจนการลกไ้ขในทะเหบยยนประาตัจ 

 
ลจ้งส านักงานงก.ว.ศ.ลละนน่ายงานทย่เหกย่ยาข้บงเหพื่บด าเหนจนการลกไ้ข 

 
ลจ้งผู้ขบเหปลย่ยนลปลง 

 
 
ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 
 วารระมัดระาังกรณยทย่ขบเหปลย่ยนลปลงช่ืบง–งช่ืบสกุลงในปีทย่ใกล้จะเหกษยยณบายุราชการเหพราะบาจมยผลต่บว าสั่งง
นนังสืบลละการขบรับสจทธจประโยชน์ทย่เหกย่ยาข้บงตามมา 
7.แบบฟอร์มที่ใช ้
           ลบบว าขบเหปลย่ยนลปลงช่ืบ-สกุลงในทะเหบยยนประาัตจ 
8.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

1. พระราชบัญญัตจระเหบยยบข้าราชการวรูลละบุวลากรทางการศึกษางพ.ศ.2547งลละทย่ลก้ไขเหพจ่มเหตจมง(ฉบับทย่ง2)ง
พ.ศ.2551 

2. นนังสืบส านักงานงก.ว.ทย่งศธง1502/38067งลงาันทย่ง2งธันาาวมง2526 
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1.ชื่องาน(กระบวนงาน)การขอปรับวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.วัตถุประสงค ์
3.ขอบเขตของงาน 
      เหปนนการด าเหนจนการปรับบัตราเหงจนเหดืบนขบงข้าราชการวรูลละบุวลากรทางการศึกษาใน้ได้รับเหงจนเหดืบนนรืบปรับปรุงการ
ก านนดต าลนน่งเหลื่บนลละลต่งตั้งใน้ด ารงต าลนน่งในกรณยทย่ได้รับวุณาุฒจเหพจ่มขึ้น 
4.ค าจ ากัดความ 
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1ข้าราชการทย่ได้รับาุฒจสูงข้ึนท าบันทึกเหสนบผู้บังวับบัญชางภายในง60งาันงนับลต่าันทย่สถานศึกษาบบกนนังสืบรับรบงลสดงา่า
ส าเหรจจการศึกษา 

5.2ผู้บังวับบัญชาตราจนลักฐานการศึกษาลละาุฒจทย่ส าเหรจจา่าเหปนนาุฒจการศึกษาทย่งก.ว.นรืบงก.ว.ศ.รับรบงใน้เหปน นาุฒจ
ทางการศึกษานรืบไม่ 
5.3นากมยวุณสมบัตจตรงตามทย่งก.ว.นรืบงก.ว.ศ.ก านนดงใน้ผู้มยบ านาจตามมาตราง53งลน่งพระราชบัญญัตจระเหบยยบ
ข้าราชการวรูลละบุวลากรทางการศึกษางพ.ศ.2547งด าเหนจนการบบกว าสั่งปรับาุฒจ 

5.4ลจ้งส านักงานงก.ว.ศ.ลละกลุ่ม/กลุ่มงานทย่เหกย่ยาข้บง 
6.Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 
                                           แผนภูมิแสดงขั้นตอน 

 
ข้าราชการทย่ได้รับาุฒจสูงขึ้นท าบันทึกเหสนบ 

 
ผู้บังวับบัญชาตราจนลักฐานการศกึษาลละาุฒจทย่ส าเหรจจ 

 
ตราจสบบวุณสมบัตจ 

 
ผู้มยบ านาจตามงม.53บบกว าสั่งปรบัาุฒจ 

 
ลจ้งส านักงานงก.ว.ศ.ลละกลุ่ม/กลุม่งานทย่เหกย่ยาข้บง 

 
 
ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 
 วารตราจสบบการรับรบงส าเหนาเหบกสารงกับเหบกสารต้นฉบับ 
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7.แบบฟอร์มที่ใช ้
        ลบบขบปรับาุฒจการศึกษา 
8.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

1. พระราชบัญญัตจระเหบยยบข้าราชการวรูลละบุวลากรทางการศึกษางพ.ศ.2547งลละทย่ลก้ไขเหพจ่มเหตจม 
2. นนังสืบส านักงานงก.ว.งทย่งศธง1304/าง1งลงาันทย่ง3งมกราวมง2544งเหรื่บงงนลักเหกณฑ์ลละาจธยการในการใน้

ข้าราชการได้รับเหงจนเหดืบนลละนรืบปรับปรุงการก านนดต าลนน่งเหลื่บนลละลต่งตั้งใน้ด ารงต าลนน่งในกรณยทย่ได้รับวุณาุฒจเหพจ่มขึ้น 
3. นนังสืบส านักงานงก.ว.ศ.ทย่งศธง0206.2/าง1งลงาันทย่ง2งมกราวมง2551งเหรื่บงงการปรับบัตราเหงจนเหดืบนข้าราชการ

วรูลละบุวลากรทางการศึกษา 
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1.ชื่องาน(กระบวนงาน)การขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ 
2.วัตถุประสงค ์
          เหปนนลนาปฏจบตัจการด าเหนจนการขบเหพจ่มาุฒจการศึกษาในระเหบยยบประาัตจ 
3.ขอบเขตของงาน 
         เหปนนการด าเหนจนการปรับปรุงข้บมูลาุฒจการศึกษาขบงข้าราชการลละบุวลากรทางการศึกษาใน้เหปนนปัจจุบัน 
4.ค าจ ากัดความ 
      าุฒจการศึกษาวืบาุฒจทย่งก.ว.ศ.รับรบงเหปนนวุณาุฒจทางการศึกษา 
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
1. ข้าราชการทย่ได้รับาุฒจเหพจ่มขึ้นงเหสนบผู้บังวับบัญชาเหพื่บขบเหพจ่มาุฒจในทะเหบยยนประาัตจ 
2. ส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษาด าเหนจนการตราจสบบวุณาุฒจลละด าเหนจนการเหพจ่มาุฒจในงก.พ.7 
3. ลจ้งผู้ขบเหพจ่มวุณาุฒจทราบ 
4. รายงานงส านักงานงก.ว.ศ.ลละกลุ่มงานทย่เหกย่ยาข้บง 
6.Flow Chart การปฏิบัติงาน 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงแผนภูมิแสดงขัน้ตอน 
 

ผู้ขบเหพจ่มาุฒจการศึกษาน าเหรื่บงเหสนบขบพร้บมนลักฐาน 
 

สถานศึกษาตราจสบบนลักฐาน 
 

สพท.ตราจสบบ 
 

สพท.เหพจ่มาุฒจในงก.พ.7ง 

 
ลจ้งผู้เหกย่ยาข้บง 

 
รายงานงก.ว.ศ. 

 
 
ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 
 ตราจสบบนนังสืบรับรบงนรืบส าเหนาปรจญญาบัตรนรบืาุฒจทย่ขบเหพจ่มใน้ละเหบยยดโดยเหฉพาะกรณยจบจากสถาบันการศึกษา
จากต่างประเหทศ 
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7.แบบฟอร์มที่ใช ้
           ลบบขบเหพจ่มาุฒจในทะเหบยยนประาัตจ 
8.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

1. พระราชบัญญัตจระเหบยยบข้าราชการลละบุวลากรทางการศึกษางพ.ศ.2547งลละทย่ลก้ไขเหพจ่มเหตจมง(ฉบับทย่ง2)งพ.ศ.
2551 

2. นนังสืบส านักงานเหลขาธจการวณะรัฐมนตรยงทย่งสรง0203/าง6งลงาันทย่ง13งมกราวมง2518งเหรื่บงการพจจารณา
ปรับปรุงสมุดประาัตจข้าราชการ 

3. นนังสืบส านักงานงก.พ.งทย่งสรง1007/าง28งลงาันทย่ง15งกันยายนง2518งเหรื่บงงก.พ.7ลบบในม่ลละลฟ้มประาัตจ
ข้าราชการ 

4. นนังสืบส านักงานงก.พ.ทย่งสรง1007/าง40งลงาันทย่ง28งพฤศจจกายนง2518งเหรื่บงงวู่มืบการจัดท างก.พ.7งลบบในม่ 
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1.ชื่องาน(กระบวนงาน)การบันทกึวันลาประจ าปีในแฟ้มประวัติขา้ราชการและลูกจ้างประจ า 
2.วัตถุประสงค ์
          เหปนนลนาปฏจบตัจการบันทึกาันลาในลฟ้มประาตัจข้าราชการลละลูกจ้าง 
3.ขอบเขตของงาน 
         เหปนนการตราจสบบวาบวุมลละบันทึกข้บมูลการลาขบงข้าราชการลละลกูจ้างประจ าลงในปกลฟ้มประาัตจข้าราชการลละ
สมุดประาัตจขบงลต่ละวนง 
4.ค าจ ากัดความ 
 
 
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. สถานศึกษาลละนน่ายงานในสังกัดจัดท าบัญชยรายงานการลาประเหภทต่างงๆงขบงข้าราชการวรูลละบุวลากร
ทางการศึกษางลละลูกจ้างประจ างโดยนับตามปีงบประมาณง(1งตุลาวมง–ง30งกันยายน)งเหสนบส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษา 

2. สถานศึกษาลละนน่ายงานในสังกัดจัดส่งบัญชยรายงานการลาขบงข้าราชการวรูลละบุวลากรทางการศึกษางลละ
ลูกจ้างประจ าตามล าดับขั้น 

3. เหจ้านน้าทย่ตราจสบบวาามถูกต้บงลละรายงานผู้บังวับบัญชา 
4. เหจ้านน้าทย่บันทึกข้บมูลการลาขบงข้าราชการลละลูกจ้างประจ ามาลงปกลฟ้มประาัตจข้าราชการลละสมุดประาัตจ

ขบงลต่ละวน 
6.Flow Chart การปฏิบัติงาน 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงแผนภูมิแสดงขั้นตอน 

 
สถานศึกษาลละนน่ายงานในสังกดั 

จัดท าบัญชยรายงานการลาประเหภทต่างงๆง 
 

จัดส่งบัญชยรายงานการลาฯงตามล าดับขั้น 
 

เหจ้านน้าทย่ตราจสบบวาามถูกต้บงลละรายงานผู้บังวับบญัชา 
 

เหจ้านน้าทย่บันทึกข้บมูลการลาลงปกลฟ้มประาัตจลละสมุดประาตัจ 
 
 
ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 
 วารจัดท าปฏจทจนก านนดาันรายงานาันลาประจ าปีงบประมาณลละลจ้งใน้ทราบล่างนน้า 
 
7.แบบฟอร์มที่ใช ้
           - 
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8.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. พระราชบัญญัตจระเหบยยบข้าราชการลละบุวลากรทางการศึกษางพ.ศ.2547งลละทย่ลก้ไขเหพจ่มเหตจมง 
2. ระเหบยยบส านักนายกรัฐมนตรยา่าด้ายการลาขบงข้าราชการงพ.ศ.2535 
3. ระเหบยยบา่าด้ายการเหกจบรักษางก.พ.7งพ.ศ.2522 
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1.ชื่องาน(กระบวนงาน)การด าเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีลาออกจากราชการ
หรือถึงแก่กรรม 
2.วัตถุประสงค ์
          เหปนนลนาปฏจบตัจการด าเหนจนการเหกย่ยากับลฟ้มประาัตจข้าราชการวรูลละบุวลากรทางการศึกษา 
3.ขอบเขตของงาน 
        ทะเหบยยนประาัตจข้าราชการงนมายถึงงเหบกสารทย่ใช้บันทึกลละราบรามรายละเหบยยดข้บมูลต่างงๆงขบงข้าราชการงเหพื่บ
ประโยชน์ในการบรจนารงานบุววล 
4.ค าจ ากัดความ 
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กรณยมยข้าราชการลาบบกจากราชการนรืบถึงลก่กรรมงด าเหนจนการตามขั้นตบนดังนย้ 
กรณีลาออกจากราชการ 
1.งเหมื่บได้รับว าสั่งลาบบกจากราชการตราจสบบวาามถูกต้บง 
2.งประสานขบทราบาันลานยุดราชการทั้งปีงในปีทย่ลาบบกจากราชการลล้าน ามากรบกาันลาในลฟ้มประาัตจ 
3. กรบกรายละเหบยยดในงก.พ.7งรายการข้บง13.งต าลนน่งลละบัตราเหงจนเหดืบนต่บจากรายการสุดท้ายโดยเหรจ่มกรบกงาันง

เหดืบนงปีงทย่ลาบบกจากราชการงช่บงต าลนน่งลละบัตราเหงจนเหดืบนงกรบกว าา่าลาบบกจากราชการตามด้ายเหนตุผลงลลากรบกช่บง
เหบกสารบ้างบจงงจะกรบกข้บมูลตามว าสั่งลาบบก 

4.งมบบเหบกสารใน้กลุ่มงานบรจนารการเหงจนลละสจนทรัพย์ไปด าเหนจนการในส่านทย่เหกย่ยาข้บง 
5.งเหกจบทย่กลุ่มงานการเหงจนลละสจนทรัพย์งเหพื่บส่งส่งกรมบัญชยกลาง 
6.งส าเหนาเหรื่บงลละใบรับรบงาันทายวูณงราบรามเหกจบไา้ 
กรณีถึงแก่กรรม 
1. เหมื่บได้รับใบมรณบัตร 
2. ประสานขบทราบาันลานยุดราชการทั้งปีงในปีทย่ถึงลก่กรรมลล้าน ามากรบกาันลาในลฟ้มประาัตจ 
3. กรบกรายละเหบยยดในงก.พ.7งรายการข้บง13.งต าลนน่งลละบัตราเหงจนเหดืบนต่บจากรายการสุดท้ายงโดยเหรจ่มกรบก

าันงเหดืบนงปีงทย่ถึงลก่กรรมงช่บงต าลนน่งลละบัตราเหงจนเหดืบนงกรบกว าา่าถึงลก่กรรมด้ายโรวง(ระบุในใบมรณบัตร)งทย่ถึงลก่กรรม
ลล้ากรบกช่บงเหบกสารบ้างบจงงตามมรณบัตรเหลขทย่........าันทย่........เหดืบน...........................พ.ศ............งณงบ าเหภบ...... ..................
จังนาัด.............. 

4. มบบเหบกสารใน้กลุ่มงานบรจนารงานการเหงจนลละสจนทรัพย์ไปด าเหนจนการในส่านทย่เหกย่ยาข้บง 
5. เหกจบทย่กลุ่มงานการเหงจนลละสจนทรัพย์เหพื่บจัดส่งกรมบัญชยกลาง 
6. ส าเหนาเหรื่บงลละใบรับรบงาันทายวูณ  
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6.Flow Chart การปฏิบัติงาน 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงแผนภูมิแสดงขัน้ตอน 

 
สพท.ตราจสบบ 

กรบกรายการข้บง13งขบงงก.พ.7งง 
 

ส าเหนาเหรื่บงใบรับรบงาันทายวูณเหกจบไา้ด้าย 
 

ลจ้งกลุ่มงานการเหงจนลละทรัพยส์จนขบงงสพท. 
 

จัดส่งกรมบัญชยกลาง 
 
 
 
ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 
 มยการจัดระบบเหบกสารทย่ดยงสืบว้นง่ายงตราจสบบข้บมูลได้ถูกต้บงลละการบรจการทย่ราดเหรจาเหปนนการสร้างวาามพึงพบใจ
ทย่ดยลก่ผู้มาขบรับบรจการ 
7.แบบฟอร์มที่ใช ้
           - 
8.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

1. พระราชบัญญัตจระเหบยยบข้าราชการลละบุวลากรทางการศึกษางพ.ศ.2547งลละทย่ลก้ไขเหพจ่มเหตจมง(ฉบับทย่ง2)งพ.ศ.
2551 

2. นนังสืบส านักเหลขาธจการวณะรัฐมนตรยงทย่งสรง0203/าง6งลงาันทย่ง13งมกราวมง2518งเหรื่บงงการพจจารณาปรับปรุง
สมุดประาัตจข้าราชการ 

3. นนังสืบส านักงานงก.พ.งทย่งสรง1007/าง28งลงาันทย่ง15งกันยายนง2518งเหรื่บงงก.พ.7งลบบในม่ลละลฟ้มประาัตจ
ข้าราชการ 

4. นนังสืบส านักงานงก.พ.งทย่งสรง1007/าง40งลงาันทย่ง28งพฤศจจกายนง2518งเหรื่บงงวู่มืบการจัดท างก.พ.7งลบบในม่ 
5. ระเหบยยบา่าด้ายการเหกจบรักษางก.พ.7งพ.ศ.2522 
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1.ชื่องาน(กระบวนการ)การเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 
2.วัตถุประสงค ์
          เหปนนลนาปฏจบตัจการด าเหนจนการเหข้าเหปนนสมาชจกง(กบข) 
 
3.ขอบเขตของงาน 

กบข.งวืบงกบงทุนบ าเหนนจจบ านาญข้าราชการงจัดตั้งขึ้นตามงพ.ร.บ.กบงทุนบ าเหนนจจบ านาญข้าราชการงพ.ศ.2539ง
เหปนนนจตจบุววลงในการก ากับงวาบวุมงดูลลขบงกระทรางการวลังงโดยสมาชจกขบงกบงทุนเหมื่บบบกจากราชการจะมยสจทธจได้รับเหงจนง
วืบงเหงจนบ าเหนนจจบ านาญตามสูตรในม่จากเหงจนงบประมาณงลละเหงจนก้บนบยกจ านานนนึ่งจากกบงทุน 
4.ค าจ ากัดความ 
5.ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

1.งข้าราชการเหขยยนใบสมัวรเหปนนสมาชจกพร้บมเหบกสารนลักฐาน 
2.งสถานศึกษาตราจสบบราบรามส่งส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษา 
3. ส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษาตราจสบบเหบกสารนลักฐาน 
4.งผู้บ านายการส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษาลงนามรับรบง 
5.งจัดส่งเหบกสารไปยังนน่ายงานลละผู้เหกย่ยาข้บง 
6.Flow Chart การปฏิบัติงาน 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงแผนภูมิแสดงขั้นตอน 
การสมัครเป็นสมาชิก กบข.(ข้าราชการ) 

 
งงเหขยยนใบสมัวรง(กบข.001) 

- ส าเหนาบตัรประจ าตัาผู้เหสยยภาษยง(2) 
- ส าเหนาทะเหบยยนบ้านง(2) 
เหขยยนใบลสดงเหจตนาระบุผูร้ับบ าเหนนจจตกทบดง(2) 

 
เหจ้านน้าทย่ตราจสบบเหสนบงผบ.สพท.ลงนามรับรบง 

 
มบบเหบกสารนลักฐานง1งชุดง(กลุ่มบ านายการ) 

มบบเหบกสารนลักฐานง1งชุดง(ผู้สมวัร) 
 
 
 
 
ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 
 ใบสมัวรเหปนนสมาชจกบาจมยการเหปลย่ยนลปลงงซึ่งข้บมูลต่างงๆงสามารถสืบว้นเหพจ่มเหตจมทย่งwww.gpf.or.th 
 

http://www.gpf.or.th/
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7.แบบฟอร์มที่ใช ้
           - 
8.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

1. พระราชบัญญัตจบ าเหนนจจบ านาญข้าราชการงพ.ศ.2539 
2. พระราชบัญญัตจกบงทุนส ารบงเหลย้ยงชยพงพ.ศ.2530 
3. ข้บบังวับกบงทนุส ารบงเหลย้ยงชยพส านรับลูกจ้างประจ าขบงส่านราชการซึ่งจดทะเหบยยนลล้างพ.ศ.2540 
4. นนังสืบกระทรางการวลังงด่านทย่สุดงทย่งกวง0526.2/า21110งลงาันทย่ง19งพฤษภาวมง2540 
5. นนังสืบกระทรางการวลังงด่านทย่สุดงทย่งกวง0506/าง18938งลงาันทย่ง21งพฤษภาวมง2540 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

1.ชื่องาน(กระบวนงาน)การรับสมัครสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชพีส าหรับลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (กสจ.) 
2.วัตถุประสงค ์
3.ขอบเขตของงาน 
      วณะรัฐมนตรยได้มยมตจเหมื่บาันทย่ง26งพฤศจจกายนง2539งใน้กระทรางการวลังด าเหนจนการจัดตั้งกบงทุนส ารบงเหลย้ยงชยพส านรับ
ลูกจ้างประจ าขบงส่านราชการง(กสจ.)งขึ้นงลละได้ด าเหนจนการจดทะเหบยยนจัดตั้งกบงทุนเหมื่บาันทย่ง27งมยนาวมง2540งลล้าเหพื่บเหปนน
การจัดสาัสดจการลก่ลกูจ้างงใน้มยเหงจนไา้ใช้เหมื่บบบกจากราชการงนรืบเหมื่บพ้นาัยท างานงลละเหพื่บสร้างวาามสัมพันธ์บันดยระนา่างรัฐ
ลละลูกจ้างประจ าง(ลูกจ้างสะสมง3%งรัฐสมทบใน้ง3%) 
4.ค าจ ากัดความ 
 
5.ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

1. การยื่นใบสมัวรงลูกจ้างประจ าขบงส่านราชการง(โรงเหรยยนในสังกัด)ง(ทย่เหบจกจ่ายเหงจนในนมาดว่าจ้างประจ ารนัส
นมาดรายจ่ายง210งเหท่านั้นง)งผู้ทย่ประสงว์จะสมัวรฯงยื่นสมบสมัวรสมาชจกกบงทุนฯงพร้บมลบบลสดงเหจตนาระบุตั างผู้รับ
ประโยชน์ง(ลบบงกสจ.006)งผ่านนัานน้าส่านราชการง(ผู้บรจนารสถานศึกษาในสังกัดขบงตน)งจ านานง3งชุดงส่งใน้ส่านราชการผู้
เหบจกง(สพท.)งลละได้ลงทะเหบยยนรับก่บนาันทย่ง15งขบงเหดืบนใดงสจทธจในสมาชจกภาพจะเหรจ่มตั้งลต่าันทย่ง1งขบงเหดืบนนั้นงนาก
ลงทะเหบยยนรับตั้งลต่าันทย่ง15งขบงเหดืบนงสจทจในสมาชจกภาพจะเหรจ่มตั้งลต่าันทย่ง1งขบงเหดืบนถัดไป 

2. การจัดท าทะเหบยยนงส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษางโดยกลุ่มงานบรจนารบุววลงจัดท าทะเหบยยนรับง(ลบบงกสจ.
001/1งลละง001/2)งจ านานง3งชุดงลละน าส่งใบสมัวรเหพื่บวาบวุมการรับลละส่งใบสมัวรสมาชจกไา้เหปนนนลักฐานงลละตราจสบบ
รับรบงวาามถูกต้บงขบงรายการในใบสมัวรสมาชจกใน้ตรงตามนลักฐานขบงทางราชการงลละราบรามส่งใบสมัวรพร้บมลบบเหต
นาระบุตัาผู้รับประโยชน์ง(ลบบงกสจ.006)งลละทะเหบยยนรับง(ลบบงกสจ.001/1ลละง001/2)งตัาจรจงงจ านานง2งชุดงไปใน้บรจษัท
ไทยประกันชยาจตงจ ากัดงกรุงเหทพฯงโดยทางไปรษณยย์ด่านพจเหศษง(EMS)งพร้บมส่งส าเหนาทะเหบยยนรับง(ลบบงกสจ.001/1งลละง
001/2)งลละน าส่งใบสมัวรงจ านานง1งชุดงวืนใน้ส่านราชการเหจ้าสังกัดง(โรงเหรยยน)งทราบงพร้บมส าเหนาส่งใน้กลุ่มงานการเหงจนลละ
สจนทรัพย์เหพื่บด าเหนจนการในส่านทย่เหกย่ยาข้บงต่บไป 
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6.Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

แผนภูมิแสดงขัน้ตอน 
 
  การเงินพัสดุ 

- ใบสมัวร 
- ส าเหนาทะเหบยยนรับ 
- ใบน าส่งง/งใบสมัวร    สพท.ต้นสังกัด 

-งตราจสบบวาามถูกต้บง 
   ไปรษณยย์ง(EMS)  -งจัดท าทะเหบยยนรับง(กสจ.001/1ง,ง001/2)จ านานง2งชุด 
 บริษัทไทยประกันชีวิต   -งลยกนลักฐานส่งนน่ายงานทย่เหกย่ยาข้บง 

- ใบสมัวร 
- ลบบลสดงเหจตนาผู้รับ 
ประโยชน์    -งส าเหนาทะเหบยยนรับ 

- ทะเหบยยนรับตัาจรจง   -งใบน าส่งง/งใบสมัวร 
 
 

ลูกจ้างประจ า     สถานศึกษาต้นสังกัด 
งงงยื่นลบบสมัวรง(ลบบงกสจ.006)งจ านานง3งชุด  -งตราจสบบวาามถูกต้บงใบสมัวร/นลักฐาน 
งงงง-งลบบลสดงเหตนาระบุ/ผู้รับประโยชน์   -งราบรามนลักฐานสั่งการ 
 
 
ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 
 ใบสมัวรสมาชจกฯงเหมื่บส่งมาลล้างนัานน้าส่านราชการนรืบผู้ทย่รับมบบนมายไม่ได้รับรบงมากใน้งจึงท าใน้การขึ้น
ทะเหบยยนรับในลบบงกสจ.001/1งลละง001/2งต้บงล่าช้าไปงท าใน้การขึ้นทะเหบยยนจากเหดจมเหปนนก่บนาันทย่ง15งขบงเหดืบนงสจทธจใน
สมาชจกภาพจะเหรจ่มตั้งลต่าันทย่ง1งขบงเหดืบนนั้นงนากลงทะเหบยยนรับตั้งลต่าันทย่ง15งขบงเหดืบนงสจทธจในสมาชจกภาพจะเหรจ่มตั้งลต่าันทย่ง
1งขบงเหดืบนถัดไป 
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7.แบบฟอร์มที่ใช ้

ใบสมัวรสมาชจกกบงทุนส ารบงเหลย้ยงชยพ 
ส านรับลูกจ้างประจ าขบงส่านราชการ 

 
ส่านราชการทย่สังกัด................................................................................................................. 
จังนาัด.................................................................................ง................................................ 
ว าน านน้าง(นาย/นาง/นางสาา/ยศลละฐานันดร).ง.................ง...................................................... 
ช่ืบ.................ง................................................นามสกุล.................ง........................................ 
เหพศ.  ชาย งนญจง 
เหลขบัตรประจ าตัาประชาชน  
เหลขประจ าตัาผู้เหสยยภาษา  งงงงงงงงงงงงงงงงง 
าันง/งเหดืบนง/งปีเหกจด   งงงงงงงงงงงงงงงงง 
าันง/งเหดืบนง/งปีงทย่เหข้ารับราชการ งงงงงงงงงงงง งงงงงงงงงงงงงงงงง 
บัตราว่าจ้างงณงาันสมัวรสมาชจก  งงงงง 

.................................................................. 
ว ารับรบงขบงผู้สมัวร 

ขบรับรบงา่าข้บวาามข้างต้นเหปนนวาามจรจงทุกประการ 
 

ลงช่ืบ............................................ 
งงงงง(.............................................) 

    ต าลนน่ง............................................ 
    าันทย่.................................................. 
   ............................................................................. 

ว ารับรบงขบงนัานน้าส่านราชการ 
นรืบผู้ทย่รับมบบนมาย 

ขบรับรบงา่าตราจสบบลล้าถูกต้บงทุกประการ 
 

ลงช่ืบ............................................ 
งงงงง(.............................................) 

    ต าลนน่ง............................................ 
    าันทย่.................................................. 
   ............................................................................. 

เหฉพาะเหจ้านนา้ทย่งกสจ. 
าันรับสมัวรงาันทย................/....................../......................... 
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(ลบบงกสจ.006) 
แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน ์

เหขยยนทย่................................................... 
     าันทย่.............เหดืบน...............................พ.ศ.................... 
ข้าพเหจ้า.................................................รนสัประจ าตัาประชาชนเหลขทย่................................................. 
ต าลนน่ง.................................................สังกัดกบง/ส านักงาน............................................................. 
กรม.......................................กระทราง.................................................จังนาัด................................... 
 ขบลสดงเหตนาระบุตัารับประโยชน์จากกบงทุนโดยนนังสืบฉบับนย้า่าเหมื่บข้าพเหจ้าถึงลก่วาามตายงข้าพเหจา้ประสงว์ใน้
จ่ายเหงจนกบงทุนลก่บุววลงราม..............วนงดังมยรายนามต่บไปนย ้

1. ช่ืบง–งนามสกลุ.............................................................ในไ้ด้รับ................................ส่านงเหกย่ยาข้บงเหปนน
.........................................ทย่บยู่เหลขทย่...............................ถนน....................................ต าบล/ลขาง.................................บ าเหภบ/
เหขต....................................จังนาดั...........................................รนัสไปรษณยย์.......................................โทร
...................................... 

2. ช่ืบง–งนามสกลุ.............................................................ในไ้ด้รับ................................ส่านงเหกย่ยาข้บงเหปนน
.........................................ทย่บยู่เหลขทย่...............................ถนน....................................ต าบล/ลขาง.................................บ าเหภบ/
เหขต....................................จังนาดั...........................................รนัสไปรษณยย์.......................................โทร
...................................... 

3. ช่ืบง–งนามสกลุ.............................................................ในไ้ด้รับ................................ส่านงเหกย่ยาข้บงเหปนน
.........................................ทย่บยู่เหลขทย่...............................ถนน....................................ต าบล/ลขาง.................................บ าเหภบ/
เหขต....................................จังนาดั...........................................รนัสไปรษณยย์.......................................โทร
...................................... 

ลงช่ืบ.....................................ผู้ลสดงเหจตนา 
งงงงงงงง(......................................) 

ลงช่ืบ.....................................พยาน 
งงงงงงงง(......................................) 

ลงช่ืบ.....................................พยาน 
งงงงงงงง(......................................) 

นมายเหนตุ 1.งกรณยไม่ได้ก านนดสัดส่านไา้ใน้ถืบา่าทุกวนมยสจทธจได้รับสัดส่านทย่เหท่ากัน 
  2.งถ้าผู้รับประโยชน์วนใดถึงลก่กรรมไปก่บนงใน้น าส่านลบ่งขบงบุววลนั้นจัดสรรใน้ลก่ผู้รับประโยชน์ทย่ 

งงงงงยังวงมยชยาจตบยู่ตามสัดส่านทย่ลต่ละวนจะได้รับ 
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ลบบงกสจ.ง001/1 
ลผ่นทย่ง1/1 

ทะเบียนรับและน าส่งใบสมัครสมาชิก กสจ. 
     าันทย่.............เหดืบน...............................พ.ศ.................... 
ช่ืบนน่ายงาน..........................................................สังกัด.................................................................... 
กระทราง................................................................จังนาัด................................................................. 
รนัสเหขตท้บงทย่ง รนัสนน่ายงานงงรนัสนน่ายเหบจกย่บยง 
ล าดับ รหัสประจ าตัวประชาชน ชื่อ – นามสกลุ อัตราค่าจ้าง 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
       รามผู้สมัวรวรั้งทย่ทั้งนมด........................วน 
ได้รับลละส่งใบสมัวรสมาชจกงกบงทุนส ารบงเหลย้ยงชยพส านรับผู้จ้างประจ างขบงส่านราชการงตามใบสมัวรลละรายละเหบยยดทย่ลนบ
ลล้งโดยจะส่งเหงจนสะสมลละเหงจนสมทบงาดลรกในเหดืบน................................................ 
 
   เหจ้านน้าทย่นรืบผู้ทย่ได้รับมบบนมาย 
  ลงช่ืบ............................................................ 
  งงงงงงง(............................................................) 
  ต าลนน่ง........................................................ 
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ลบบงกสจ.ง001/2 
ลผ่นทย่ง1/1 

ทะเบียนรับและน าส่งใบสมัครสมาชิก กสจ. 
     าันทย่.............เหดืบน...............................พ.ศ.................... 
ช่ืบนน่ายงาน..........................................................สังกัด.................................................................... 
กระทราง................................................................จังนาัด................................................................. 
รนัสเหขตท้บงทย่ง รนัสนน่ายงานงงรนัสนน่ายเหบจกย่บยง 
ล าดับ รหัสประจ าตัวประชาชน ชื่อ – นามสกลุ อัตราค่าจ้าง 
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(ตัวอย่าง) 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการงงงส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษา...................................(กลุ่มบรจนารงานบุววล) 
ที.่.....................................................งวันทีง่งง3งตุลาวมง2549งง 
เหรื่บง การสมวัรกบงทุนส ารบงเหลย้ยงชยพลกูจ้างประจ าขบงส่านราชการ 

เหรยยน ผู้บ านายการส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษา............................................ 

 ด้ายโรงเหรยยน.....................................................ได้ส่งใบสมัวรสมาชจกงกสจ.ขบงลูกจ้างประจ าเหพื่บด าเหนจนการงจ านาน
..............รายงวืบงนาย...........................................ต าลนน่งงพนักงานขับรถยนต์งลละงนาย..................................ต าลนน่งงยาม 

 กลุ่มงานบ าเหนนจจวาามชบบฯงได้ด าเหนจนการตราจสบบนลักฐานเหบกสารดังกล่าาวรบถ้านลล้างลละได้ลงทะเหบยยนรับ
สมัวรสมาชจกงกสจ.งเหมื่บาันทย่................................................โดยจะต้บงส่งเหงจนสะสมลละเหงจนสมทบงาดลรกในเหดืบนงตุลา วมง
2549งเหปนนต้นไปงลละสจทธจในสมาชจกจะเหรจ่มตั้งลต่าันทย่ง1งขบงเหดืบนงตุลาวมง2549 

 เหนจนวารจัดส่งใบสมัวรสมาชจกงกสจ.ลละลบบลสดงเหจตนาตัาผู้รับประโยชน์ง(ลบบงกสจ.006)งนลักฐานประกบบง
พร้บมทะเหบยยนรับลละน าส่งใบสมัวรสมาชจกงกสจ.ง(ลบบงกสจ.001/1งลละงกสจ.001/2)งไปยังผู้จัดการบรจษัทไทยประกันชยาจตง
จ ากัดงกรุงเหทพฯงรายงานงสพฐ.ลจ้งทะเหบยยนลละน าส่งฯงกสจ.ง001/1งใน้โรงเหรยยน.......................................เหพื่บทราบลละกลุ่ม
งานบรจนารการเหงจนลละสจนทรัพย์งกลุ่มบ านายการงเหพื่บด าเหนจนการน าส่งเหงจนสะสมลละเหงจนสมทบงาดลรกในเหดืบนงตุลาวมง2549ง
ไปยังงกสจ.งต่บไป 

 จึงเหรยยนมาเหพื่บโปรดพจจารณานาเหนจนชบบโปรดลงนามใน 
- นนังสืบถึงผู้จัดการบรจษัทไทยประกันชยาจตงจ ากัด 
- นนังสืบรายงานงสพฐ. 
- นนังสืบลจ้งโรงเหรยยน............................. 

 
    ลงช่ืบ............................................................ 
    งงงงงงง(............................................................) 
    ต าลนน่ง....................................................... 
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ตัาบย่าง 

 
ทยง่ศธงง04055/ง……………………                                                      ส านักงานเหขตพื้นทย่การศกึษา…........... 
 
                                                                                     …………. ตุลาวมง2549 
 
เหรื่บงงงงกบงทุนส ารบงเหลย้ยงชยพส านรับลูกจ้างประจ าขบงส่านราชการ 
 
เหรยยนงงผู้จดัการบรจษัทไทยประกันชยาจตงงจ ากัด 
 
ส่งทย่ส่งมาด้ายงง1. ทะเหบยยนรับลละน าส่งใบสมวัรสมาชจกฯง(ลบบงกสจ.001/1 ลละกสจ.001/2) 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงจ านานง2 ชุด 

     2. ใบสมัวรสมาชจกงกสจ.พร้บมเหบกสารประกบบงงงงงจ านาน………ชุด 
                     3. ลบบลสดงเหจตนาบุตัาผูร้ับประโยชน์ง(ลบบงกสจ. 00๖)งพร้บมเหบกสารประกบบ 
จ านาน ………ชุด 

  
   งงด้ายส านักงานเหขตพื้นทย่การศกึษา……………..ได้มยลูกจ้างประจ าในสังกัดงมยวาาม 

ประสงว์จะสมัวรสมาชจกกบงทุนส ารบงเหลย้ยงชยพส านรับลูกจา้งประจ าขบงส่านราชการงซึ้งจดทะเหบยยนลล้า 
เหมื่บาันทย่ง2 ตุลาวมง2549 จ านาน 2 รายงวืบ……………………………………………………… 
โดยจะส่งเหงจนสะสมลละเหงจนสมทบงาดลรกในเหดืบนงตุลาวมง2549 
 
                          ส านกังานเหขตพื้นทย่การศึกษา……………..จึงขบสง่นลักฐานในการสมัวรสมาชจก 
กบงทุนส ารบงเหลย้ยงชยพส านรับลูกจา้งประจ าขบงส่านราชการพร้บมเหบกสารต่างงๆงขบงลูกจ้างประจ า 
ดังกล่าามาเหพื่บด าเหนจนงานต่บไปงรายละเหบยยดตามสจ่งทยส่่งมาพร้บมนย ้
 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงจึงเหรยยนมาเหพื่บโปรดพจจารณา 
                                                                                      ขบลสดงวาามนับถืบ 
 
 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง(………………………………………..) 
 
กลุ่มบรจนารงานบุววล 
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งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง(ตัาบย่าง) 
 
ทย่งศธง04055/ง………………...                                                             ส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษา……… 
                        
                                                                                          ……..   ตุลาวมงง2549 
 
เหรื่บงงงงกบงทุนส ารบงเหลย้ยงชยพส านลับลูกจ้างประจ าขบงส่านราชการ 
 
เหรยยนงงบ านายการงโรงเหรยยน…………………………….. 
 
บ้างถึงงงงนนังสืบโรงเหรยยน……………………………………………………… 
 
ส่งทย่ส่งมาด้ายงงงงทะเหบยยนรับลละน าส่งใบสมัวรสมาชจกงงกสจ. (ลบบงกสจง.001/1)งงงจ านานงง1  ชุด 
 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงตามนนังสืบทย่บ้างถึงงงได้ส่งใบสมัวรกบงทุนส ารบงเหลยย้งชยพส านรับลูกจ้างประจ าขบง 
ส่านราชการงงจ านานง2 รายงไปเหพื่บด าเหนจนการงวาามลจ้งลล้านั้น 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษา………………..ขบเหรยยนา่าได้ลงทะเหบยยนรับลละน าส่ง 
ใบสมัวรขบงลูกจา้งประจ าดังกล่าางเหมื่บาันทย่ง……ตุลาวมง2549  พร้บมไดส้่งนลักฐานในการสัวรสมาชจก 
กบงทุนส ารบงเหลย้ยงชยพส านลับลูกจา้งประจ าขบงส่านราชการงงดังกลา่าไปยังบรจษัทไทยประกันชยาจตงจ ากัด 
เหพื่บด าเหนจนการงงลละได้ลจ้งใน้กลุม่งานบรจนารการเหงจนลละทรัพยส์จนงงกลุ่มบ านายการงงได้จัดส่งเหงจนสะสม 
ลละเหงจนสมทบงาดลรกในเหดืบนงงตุลาวมงง2549 รายละเหบยยดตามสจ่งทย่ส่งมาด้าย 
 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงจึงเหรยยนมาเหพื่บทราบงลละลจ้งใน้บุววลดังกล่าาทราบด้าย 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงขบลสดงวาามนับถืบ 
 
 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง (………………………………….) 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงผู้บ านายการส านักงานเหขตพื้นทยก่ารศึกษาง……….. 
 
 
กลุ่มบรจนารงานบุววล 

 
 



68 
 

  8.เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง                                                                 
 

1. พระราชบัญญัตจกบงทุนส ารบงเหลย้ยงชยพงพ.ศ.2530งใน้ไา้งณงาันทย่ง30งพฤศจจกายนงพ.ศ.2530 
2. กฎกระทรางง(พ.ศ.2532)งบบกตามวาามในพระราชบัญญัตจกบงทุนส ารบงเหลย้ยงชยพงพ.ศ.2530งใน้ไา้เหมื่บาันทย่ง16ง

มจถุนายนงพ.ศ.2532 
3. กฎกระทรางฉบับทย่ง2ง(พ.ศ.2532)งบบกตามวาามในพระราชบัญญัตจกบงทุนส ารบงเหลย้ยงชยพงพ.ศ.2530งใน้ไา้เหมื่บ

าันทย่ง16งมจถุนายนงพ.ศ.2532 
4. กฎกระทรางฉบับทย่ง3ง(พ.ศ.2532)งบบกตามวาามในพระราชบัญญัตจกบงทุนส ารบงเหลย้ยงชยพงพ.ศ.2530งใน้ไา้เหมื่บ

าันทย่ง16งมจถุนายนงพ.ศ.2532 
5. กฎกระทรางฉบับทย่ง4ง(พ.ศ.2534)งบบกตามวาามในพระราชบัญญัตจกบงทุนส ารบงเหลย้ยงชยพงพ.ศ.2530งใน้ไา้เหมื่บ

าันทย่ง27งกันยายนงพ.ศ.2534 
6. กฎกระทรางฉบับทย่ง5ง(พ.ศ.2538)งบบกตามวาามในพระราชบัญญัตจกบงทุนส ารบงเหลย้ยงชยพงพ.ศ.2530งใน้ไา้เหมื่บ

าันทย่ง3งกุมภาพันธ์งพ.ศ.2538 
7. กฎกระทรางฉบับทย่ง6ง(พ.ศ.2538)งบบกตามวาามในพระราชบัญญัตจกบงทุนส ารบงเหลย้ยงชยพงพ.ศ.2530งใน้ไา้เหมื่บ

าันทย่ง11งสจงนาวมงพ.ศ.2538 
8. กฎกระทรางฉบับทย่ง183ง(พ.ศ.2533งบบกตามวาามในประมาลรัษฏากรา่าด้ายกบงทุนส ารบงเหลย้ยงชยพงใน้ไา้เหมื่บ

าันทย่ง5งมยนาวมงพ.ศ.2533งง 
9. กฎกระทรางฉบับทย่ง195ง(พ.ศ.2538งบบกตามวาามในประมาลรัษฏากรา่าด้ายการยกเหา้นรัษฏากรงงใน้ไา้เหมื่บ

าันทย่ง3งกุมภาพันธืงพ.ศ.2538 
10. ประกาศกระทรางการวลังงเหรื่บงลต่งตั้งวณะกรรมการเหปรยยบเหทยยบตามพระราชบัญญัตจกบงทุนส ารบงเหลย้ยงชยพง

พ.ศ.2530งประกาศงณงาันทย่ง22งมกราวมงพ.ศ.2531 
11. ประกาศบธจบดยกรมสรรพากรเหกย่ยากับภาษยเหงจนได้ง(ฉบับทย่ง52)งเหรื่บงงก านนดนลักเหกณฑ์เหง่ืบนไขลละาจธยการง

ส านรับกรณยลูกจ้างบบกจากงานงเหพราะเหกษยยณบายุงทุพพลภาพงนรืบตายงใน้ไา้งณงาันทย่ง16งกุมภาพันธ์งพ.ศ.2538 
12. ข้บบังวับกบงทุนส ารบงเหลย้ยงชยพส านรับลูกจ้างประจ าขบงส่านราชการงซึ่งจดทะเหบยยนลล้างประกาศงณงาันทย่ง27ง

มยนาวมงพ.ศ.2540 
13. นนังสืบกระทรางการวลังงด่านทย่สุดงทย่งกวง0526.3/าง18938งลงาันทย่ง21งพฤษภาวมง2540งเหรื่บงงาจธยการสมัวร

เหปนนสมาชจกกบงทุนส ารบงเหลย้ยงชยพส านรับลูกจ้างประจ าขบงส่านราชการซึ่งจดทะเหบยยนลล้า 
14. นนังสืบกระทรางการวลังงด่านทย่สุดงทย่งกวง0526.2/าง21110งลงาันทย่ง29งพฤษภาวมง2540งเหรื่บงงการลสดง

เหจตนาระบุตัาผู้รับประโยชน์ 
15. นนังสืบกระทรางการวลังงด่านทย่สุดงทย่งกวง0526.2/าง20124งลงาันทย่ง26งพฤษภาวมง2540งเหรื่บงงนลักเหกณฑ์

ลละาจธยปฏจบัตจเหกย่ยากับการนักเหงจนสะสมงการเหบจกเหงจนสมทบงการน าส่งเหงจนเหข้าบัญชยกบงทุนส ารบงเหลย้ยงชยพส านรับลูกจ้างประจ า
ขบงส่านราชการซึ่งจดทะเหบยยนลล้าง(กสจ.)งลละการบันทึกรายการบัญชย 
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1.ชื่องาน(กระบวนงาน)งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
งงงงงงการขบพระราชทานเหวรื่บงบจสรจยาภรณ์ใน้ลก่ข้าราชการวรู 
งงงงงงลละบุวลากรทางการศึกษางงลละงงลูกจ้างประจ า 
2.าัตถุประสงว์ 
งงงงงงงงงงเหปนนลนาปฏจบัตจการด าเหนจนการขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ 
3.ขบเหขตขบงงาน 
                                ลนาปฏจบัตจเหกย่ยากับการเหสนบขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์งลละเหนรยยญ 
จักรพรรดจมาลาลก่ราชการลูกจ้างประจ า 
4.ว าจ ากัดวาาม 
8.เหบกสารนลักฐานบ้างบจง 
กฎนมายงระเหบยยบทย่เหกย่ยาข้บง 

1. พระราชบัญญัตจเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์บันเหปนนทย่เหชจดชูยจ่งช้างเหผืบกงพุทธศักราชง2484 
2. พระราชบัญญัตจเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์บันเหปนนทย่เหชจดชูยจ่งมงกุฎไทยงพุทธศักราชง2484 
3. พระราชบัญญัตจเหนรยยญจักรมาลาลยเหนรยยญจักรพรรดจมาลางพุทธศักราชง2584 
4. พระราชกฤษฎยกาา่าด้ายการขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์งบันเหปนนทย่ 

สรรเหสรจญยจ่งดจเหรกวุณากรณ์งพ.ศ.2538 ลละทย่ลก้ไขเหพจ่มเหตจม 
5. ระเหบยยบส านักนายกรัฐมนตรยงา่าด้ายการขบเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์บันเหปนนทย่เหชจดชูยจ่ง                                              

ช้างเหผืบกงลละเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์บันมยเหกยยรตจยศยจ่งมงกุฎไทยงพ.ศง2536 ลละทย่ลก้ไขเหพจ่มเหตจม 
 
หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ 
                                การเหสนบขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ลละเหนรยยญจักรพรรดจมาลา 
ใน้ราชการลละลูกจ้างประจ าง(นมาดฝีมืบ)งงใน้เหปนนไปตามระเหบยยบส านักนายกรัฐมนตรยงง 
งการขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์บันเหปนนทย่เหชจดชูยจ่งช้างเหผืบกงลละเหวรื่บงราชงบจสรจยาภรณ์ 
บันมยเหกยยรตจยศยจ่งมงกุฎงไทยงพ. ศ 2536 ลก้ไขเหพจ่มเหตจมงโดยผู้มยบ านาจนน้าทย่เหสนบขบพระราชทาน 
จะต้บงพจจารณาบย่างรบบวบบา่าผู้จะได้รับการเหสนบขบพระราชทานต้บงได้รับกระท าวาามดยวาามชบบ 
เหปนนประโยชน์ลก่ราชการนรืบสาธารณชนจนถึงขนาดวารได้รับพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์งมจใช่พจจาณา
ลต่งเหพยยงต าลนน่งงระดับงชั้นงนรืบวรบก านนดระยะเหาลาทย่ขบพระราชทานได้เหท่านั้นเหพ่ืบใน้บุววลทย่ได้รับ
พระราชทานรู้สึกภาวภูมจใจในเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ทย่ได้รับพระราชทานบย่างลท้จรจงลละเหพ่ืบใน้
เหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์เหปนนเหวรื่บงนมายเหชจดชูเหกยยรตจบย่างสูงด้ายง(ข้บ8)งลละบุววลทย่พึงได้รับการพจจารณา
เหสนบบขบต้บงมยสัญชาตจไทยงประพฤตจดยงปฏจบัตจราชการนรืบนน่ายงานทย่เหปนนประโยชน์ต่บสาธารณชนด้ายวาาม
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บุตสานะงซื่บสัตย์งลละเหบาใจใส่ต่บนน้าทย่บย่างดยยจ่งงลละไม่เหปนนผู้ทย่เหวยมยพระราชานุญาตใน้เหรยยกวืน
เหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์นรืบต้บงรับโทษจ าวุกงโดยว าพจพากษาถึงทย่สุดใน้จ าวุกงเหา้นลต่เหปนนโทษส านรับวาามผจดทย่
ได้กระท าโดยประมาทนรืบวาามผจดงลนุโทษง(ข้บง10)งการเหสนบขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ใดชั้น
ตราใดในล้ก่ข้าราชการงใน้เหปนนไปตามบัญชยง7งท้ายระเหบยยนฯ(ก านนดวุณสมบัตจขบงผู้ทย่จะเหสนบขบพระราชทาน
ลยกเหปนนบุววลประเหภทต่างๆตามนลักเหกณฑ์ในบัญชยท้ายระเหบยยบรามง38 บัญชย)ง 
                     การเหสนบขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์จะเหสนบข้ามชั้นตรามจได้งจะเหสนบเหลื่บน 
ชั้นตราก่บนวรบก านนดระยะเหาลาตามทย่ก านนดไา้ในระเหบยยบมจได้งลละเหสนบขบปีตจดกันมจได้ 
เหา้นเหปนนขบตามนลักเหกณฑ์ทย่ก านนดในบัญชยท้ายระเหบยยบต่างบัญชยกันงงนรืบมยก านนดไา้เหปนน 
การเหฉพาะา่าขบได้ทุกปีงนรืบเหปนนการขบในกรณยพจเหศษงงตามทย่มยวาามดยวาามชบบดยเหด่นงกล่าาวืบงได้ปฏจบัตจ 
นน้าทย่ฝ่าบันตรายงนรืบปฏจบัตจงานนบกเหนนืบนน้าทย่เหพจ่มขึ้นเหปนนพจเหศษซึ่งเหปนนงานส าวัญยจ่งลละเหปนนผลดยลก่ 
ราชการงนรืบสาธารณชนนรืบวจดขนสจ่งนรืบาจธยการบันเหปนนประโยชน์ย่างยจ่งลก่ประเหทศชาตจได้เหปนน 
ผลส าเหรจจงงโดยใน้ระบุวาามดยวาามชบบงใน้เหนจนเหด่นชัดา่างได้กระท าวาามดยวาามชบบบันเหปนน 
ประโยชน์ยจ่งประการใดงเหมื่บใดงลละได้ผลดยบย่างไรงทั้งนย้งจะต้บงระบุผลงานวาามดยวาามชบบบย่าง 
ชัดเหจนเหปนนการเหฉพาะตัางนากมยนลักฐานใดพจเหศษจะลนบไปด้ายกจได้ง(ข้บง11, 12,13,ง) 
                     ส านรับข้าราชการทย่ถูกลงโทษทางาจนัยในปีใดงใน้เหพจ่มก านนดระยะเหาลาการขบง 
พระราชทานงงบยกง1งปีงยกเหา้นงโทษภาวฑัณฑ์ง(งข้บง19)งลละนากกระท าผจดาจนัยบย่างร้ายลรงลละถูกตั้ง 
กรรมการสบบสานลล้านรืบกระท าผจดทางบาญาลละบยู่ระนา่างการสบบสานนรืบบยู่ระนา่าง 
ด าเหนจนวดยงส่านราชการทย่เหกย่ยาข้บงต้บงลจ้งส านักเหลขานุการวณะรัฐมนตรยงเหพ่ืบน าเหสนบวณะกรรมการ 
พจจารณาฯ(ข้บง20)งงในกรณยทย่สถานศึกษา/นน่บยงาน/สพม.ได้เหสนบขบพระราชทาน 
เหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ประจ าปีใน้ลก่ข้าราชการรายใดไปลล้างงต่บมาพบา่าผู้นั้นขาดวุณสมบัตจ 
ถึงลก่กรรมงลาบบกก่นาันทย่ง5 ธันาาวมงขบงปีทย่ขบพระราชทานงจะต้บงลจ้งไปยังส านักงาน 
วณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงเหพื่บรายงานกระทรางศึกษาธจการทราบงล าเหนจนการลจ้งไปยัง           
ส านักงานเหลขาธารรัฐมนตรย 
งงงงงงงงงงงงงงงงงข้าราชการทย่ต้บงพ้นจากการปฏจบัตจนน้าทย่เหพราะเหกษยยณบายุในปีใดงนากเหปนนผู้มยวุณสมบัตจ 
ทย่จะได้รับการพจจารณาเหสนบขบพระราชทานบยู่ก่บนการพ้นปฏจบัตจนน้าทย่งใน้มยสจทธจได้รับการ 
พจจารณาเหสนบขบพระราชทานงในปีทย่พ้นจาการปฏจบัตจนน้าทย่นั้นด้ายง(ข้บง22) 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงการพจจารณาเหสนบขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ชั้นตราลลกใน้ลกข้าราชการ 
จะต้บงมยระยะเหาลาการรับราชการตจดต่บกันมาลล้าไม่น้บยกา่าง5 บรจบูรณ์งนับตั้งลต่าันเหรจ่มเหข้ารับ 
ราชการจนถึงาันก่บนาันพระราชพจธยเหฉลจมพระชนมพรรษาขบงปีทย่จะขบพระราชทานไม่น้บยกา่า 
60 าันง(งวืบาันทย่ง6 ตุลาวมงขบงทุกปี)งถืบเหปนนวุณสมบัตจเหบื้บงต้นงส่านจะเหสนบขบงชั้นตราใดงใน้ดูตาม 
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บัญชยง7 า่างขณะนั้นด ารงต าลนน่งระดับใดงมยเหงื่บนไขย่างไรงนารขณะนั้นด าลงต าลนน่ง 
ระดับง2,3,5,7, จะเหสนบชั้นงบ.มง(ตระกูลมงกุฎไทย)งลละเหมืบด าลงต าลนน่ง 2,3,5,7  
วรบง5 ปีงจะได้เหสนบชั้นตราสูงขึ้นในตระกูลช้างเหผืบกงวืบงบ.ช.,งจ. ช.,ท.ช.งตามล าดับ 
ดงนั้นงไม่า่าข้าราชการด าลงต าลนน่งใดกจตามงนากรับราชการง5 ปีงลละมยวาามเหนมาะสม 
กจจะเหสนบขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ได้งลละเหมืบเหลื่บนระดับสูงขึ้นงกจจะมยโบกาสเหลื่บน 
ชั้นตราสูงขึ้นตามบัญชยง7 ท้ายระเหบยยบส านักนายกรัฐมนตรยงา่าด้ายการขบพระราชทาน 
เหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ฯงพ. ศ.2536 ได้ 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงข้าราชการทย่ด าลงต าลนน่งระดับง7 ลละนรืบง8 มาลล้าไม่น้บยกา่าง5 ปีบรจบูรณ์ 
(นับถึงาันทย่ง6 ตุลาวมงขบงปีทย่ขบง)งนากมยวุณสมบัตจวรบลละเหนมาะสมวารได้รับการเหสนบขบชั้นงท.ช. 
เหพ่ืบมจใน้เหสยยสจทธจในการเหสนบขบชั้นสายสะพายงป.ม. เหมืบได้รับลต่งตั้งด าลงต าลนน่งระดับง9งลล้า 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงข้าราชการทย่ได้รับการเหลื่บนระดับง9 ระดับง10งในปีทย่เหกษยยณบายุนรืบก่บนปีทย่ 
เหกษยยณบายุงขบใน้รยบส่งลบบงประเหมจนบุววลลละผลงานงเหพ่ืบทย่มตจงก.ว.ศ. ว าสั่งนรืบโปรดเหกล้าฯงลต่งตั้ง 
ทันก านนดงเหาลาทย่จะเหสนบพระราชทานงฯงประจ าปีง(วารก่บนาันทย่ง30 กันยายนงขบงปีทย่ขบ 
พระราชทาน)งการเหสนบขบพระราชทานชั้นสายสะพายงป.มงใน้ข้าราชการระดับง8 ต้บงเหปนนไปตาม 
เหงื่บนไขท้ังง4 ข้บงต่บไปนย้ 

1. ต้บงได้รับเหงจนเหดืบนเหตจมขั้นขบงระดับง8 
2. ต้บงด าลงต าลนน่งบังวับบัญชาซึ้งเหปนนนัานน้าส่านราชการทย่มยกฎนมายนรืบ 

พระราชกฤษฎยกาเหกย่ยากับการลบ่งส่านราชการก านนดไา้ง(งวืบต าลนน่งผู้นายการกบง 
ผู้บ านายการศูนย์งผู้บ านายการส านักงผู้บ านายการสถาบันงเหลขานุการกรม 

3. ต้บงได้งท.ชงมาลล้าไม่น้บยกา่าง5 ปีบรจบูรณ์ 
4. ใน้ขบได้ในปีก่นปีทย่จะเหกษยยณบายุราชการงนรืบในปีทย่เหกษยยณบายุราชการเหท่านั้น 

สาระส าคัญของพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือก พุทธศักราช 2484 
และพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พุทธศักราช 2484  
 
 มาตรา 4 พระมนากษัตรจย์ทรงเหปนนประธานขบงเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ลละทรงไา้ 
ซึ้งพระราชบ านาจทย่จะพระราชทานลละเหรยยกวืนเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์บันเหปนนทย่เหชจดชูยจ่ง 
ช้างเหผืบกลละเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์บันมยเหกยยรตจยศยจ่งมงกุฎไทย 
 มาตราที่ 5งเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์งส านรับพระราชทานลก่ผู้ท าวาามดย 
วาามชบบเหปนนประโยชน์ราชการนรืบสาธารณชนงตามทย่ทรงพระราชด ารจเหนจนสมวาร 
 มาตราที่ 7งเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ลต่ตระกูลงลบ่งเหปนนง8 ชัน้ดังนย้ 
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หมายเหตุงงงงงงงงงงงงงง*                   ชั้นสายสะพายงสายง1 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง**                  ชั้นสายสะพายงสาย 2 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง***งงงงงงงงงงงงงงงงชั้นสายสะพายงสายง3งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง 
                             ****              ชั้นสายสะพายงสาย 4 
งงงงงงงงงงงงงงมาตรา 9งผู้ซึ่งได้รับพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ตั้งลต่ชั้นทย่ง5งถึงข้ันสูงสุดใน้มย
ประกาศนยยบัตรทรงพระปรมาภจไธยลละประทับพระราชลัญฉกรงส่านผู้ทย่ได้รับพระราชทานชั้นทย่ง6งลละง7งจะ
ได้ประกาศนามในราชกจจจานุเหบกษา 
             มาตรา 10 เหมื่บผู้ซึ่งได้รับพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์นย้าายชนม์งผู้รับมรดกจะต้บงส่ง
เหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์วืบภายในง30งาันถ้าส่งวืนไม่ได้ประการใดๆกบงมรดกจะต้บงรับผจดชบบ 
งงงงงงงงงงงงงมาตรา 11งเหมื่บผู้ซึ่งได้รับพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์นย้ได้รับพะราชทานชั้นสูงขึ้น(ขบงลต่ละ
ตระกูล)ผู้รับพระราชทานต้บงส่งวืนเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ชั้นรบง(ขบงลต่ละตระกูล)นรืบในกรณยทย่ทรงเหรยยก
เหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์วืนตามวาามในมาตราง4งถ้าผู้รับพระราชทานส่งวืนไม่ได้ด้ายประการใดๆผู้รับ
พระราชทานจะต้บงชดใช้ราวาตามทย่ทางราชการก านนด 
 
การขบพระราชทานเหนรยยญจักรพรรดจมาลาง(ร.จ.พ.) 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงเหนรยยญจักรพรรดจมาลาเหปนนเหนรยยญส านรับพระราชทานเหปนนบ าเหนนจจวาามชบบในราชการง
ลก่ขา้ราชการฝ่ายพลเหรืบนทย่รับราชการมาด้ายวาามเหรยยบร้บยเหปนนเหาลาไม่น้บยกา่าง25งปบีรจบูรณ์งก่บนาันพระ
ราชพจธยเหฉลจมพระชมพรรษาขบงปีทย่ขบพระราชทานงลละได้รับราชการด้ายวาามเหรยยนร้บยงไม่เหวยถูกลงโทษทาง
าจนัยง(ท้ังนย้งเหา้นลต่ข้าราชการาจสามัญนรืบพนักงานเหทศบาลาจสามัญ) 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ชั้น ตระกูลมงกุฎไทย อักษรย่อ ชั้น ตระกูลช้างเผือก อักษรย่อ 
สูงสุด มนาาชจรมงกุฎ*** ม.า.ม. สูงสุด มนาปรมาภรณ์ช้างเหผืบก**** ม.ป.ช. 
ทย่ง1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ป.ม. ทย ่1 ประถมมภรณ์ช้างเหผืบก** ป.ช. 
ทย ่2 ทายตจยาภรณ์มงกุฎไทย ท.ม. ทย ่2 ทายตจตาภรณ์ช้างเหผืบก ท.ช. 
ทย ่3 ตรจตาภรณ์มงกุฎไทย ต.ม. ทย ่3 ตรจตาภรณ์ช้างเหผืบก ต.ช. 
ทย่ง4 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย จ.ม. ทย่ง4 จัตุรถาภรณ์ช้างเหผืบก จ.ช. 
ทย ่5 เหบญจมาภรณ์มงกุฎไทย บ.ม. ทย่ง5 เหบญจมาภรณ์ช้างเหผืบก บ.ช. 
ทย ่6 เหนรยยญทบงมงกุฎไทย ร.ท.ม. ทย่ง6 เหนรยยญทบงช้างเหผืบก ร.ท.ช. 
ทย ่7 เหนรยยญเหงจนมงกุฎไทย ร.ง.ม. ทย ่7 เหนรยยญเหงจนช้างเหผืบก ร.ง.ช. 
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งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงการพระราชทานเหนรยยญจักรพรรดจมาลางพระราชทานเหปนนกรรมสจทธจ์งเหมื่บผู้ได้รับ
พระราชทานาายชนม์งใน้ทายาทโดยชบบธรรมรักษาไา้เหปนนทย่ระลึกงลละผู้ทย่ได้รับพระราชทานจะได้รับ
พระราชทานประกาศนยยบัตรงทรงพระปรมาภจไธยลละประทับพระราชลัญฉกรด้ายงถ้าผู้ได้รับพระราชทานนรืบ
ทายาทโดยชบบธรรมประพฤตจตนไม่สมเหกยยตจงบาจทรงเหรยยกวืนได้งถ้าส่งวืนไม่ได้ด้ายประการใดๆภายในก านนดง
30งาันงจะต้บงใช้ราวาเหนรยยญลก่ทางราชการตามราวาทย่ก านนด 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงการนับเหาลาราชการงใน้นับโดยว านาณเหาลาราชการทั้งนมดขบงผู้นั้นรามกันงลต่ถ้าผู้นั้น
เหข้ารับราชการก่บนบายุวรบง18งปีบรจบูรณ์งใน้นับตั้งลต่บายุงวรบง18งปีบรจบูรณ์งเหปนนต้นไปงผู้ถูกลงโทษทางาจนัยง
ถึงลม้จะล้างมลทจนลล้ากจไม่สามารถขบพระราชทานเหนรยยญจักรพรรดจมาลาได้งถืบา่าเหปนนผู้ขาดวุณสมบัตจง
เหนื่บงจากการล้างมลทจนตามพระราชบัญญัตจล้างมลทจนดังกล่าางเหปนนการล้างเหฉพาะโทษทย่ได้รับจากการกระท า
วาามผจดเหท่านั้นงนาได้ล้างการกระท าผจดด้ายไม่ถืบา่าผู้ได้รับการล้างมลทจนงยังเหปนนผู้เหวยกระท าวาามผจดมาก่บนง
ท าใน้ขบพระราชทานเหนรยยญจักรพรรดจมาลาไม่ได้ 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงผู้ทย่ไม่เหวยถูกลงโทษทางาจนัยงลต่เหปนนผู้ทย่เหวยไม่ได้รับการพจจารณาเหลื่บนขั้นเหงจนเหดืบนด้าย
เหนตุทย่ลานรืบมาท างานสายเหกจนจ านานวรั้งทย่ก านนดงปฏจบัตจนน้าทย่ไม่ได้ผลตามเหป้านมายงลละขาดราชการโดย
ไม่มยเหนตุผลบันสมวารนั้นงส านักเหลขาธจการวณะรัฐมนตรยพจจารณาตามพระราชบัญญัตจเหนรยยญจักรพรรดจมาลา
ลละเหนรยยญจักรพรรดจมาลางพ.ศ.2484งมาตราง8งลละกฎงก.พ.ฉบับทย่ง10ง(พ.ศ.2538)บบกตามวาามใน
พระราชบัญญัตจระเหบยยบข้าราชการพลเหรืบนงพ.ศ.2535งา่าด้ายการเหลื่บนขั้นเหงจนเหดืบนข้บง5งวืบงการรับราชการ
ด้ายวาามเหรยยบร้บยเหปนนเหาลาไม่น้บยกาาง25งปีงตามนัยงมาตราง8งดังกล่าานมายถึงงข้าราชการพลเหรืบนซึ่งได้
ปฏจบัตจนน้าทย่ราชการตามทย่ได้รับมบบนมายจนบังเหกจดผลดยลก่ราชการเหปนนบย่างยจ่งตลบดระยะเหาลาไม่น้บยกา่าง
25งปีงนบกจากนั้นตลบดระยะเหาลาขบงการปฏจบัตจนน้าทย่ราชการดังกล่าาจะต้บงเหปนนผู้มยวาามกระตืบรืบร้นทย่จะ
ปฏจบัตจนน้าทย่ขบงตนบย่างเหตจมก าลังวาามสามารถงตลบดจนรักษาาจนัยลละปฏจบัตจตนเหนมาะสมกับการเหปนน
ข้าราชการงดังนั้นงกรณยดังกล่าาข้างต้นเหปนนกรณยทย่ไม่บยู่ในนลักเหกณฑ์ทย่จะได้รับการพจจารณาเหลื่บนขั้นเหงจนเหดืบน
ตามข้บง5งลน่งกฎงก.พ.ฉบับทย่ง10 (พ.ศ.ง2538)จึงถืบได้า่าเหปนนผู้รับราชการด้ายวาามไม่เหรยยบร้บยลละไม่บยู่ใน
เหกณฑ์ได้รับการเหสนบงขบพระราชทานเหนรยยญจักรพรรดจมาลางตามนัยมาตราง8งลน่งพระราชบัญญัตจเหนรยยญ
จักรพรรดจมาลาลละเหนรยยญจักรพรรดจมาลางพ.ศ.2484 
                    ข้าราชการทย่รับราชการมาตลบดระยะเหาลาง25งปีงลละมยวุณสมบัตจวรบทย่จะขบเหนรยยญ
จักรพรรดจมาลางลต่ต้บงพ้นจากราชการเหพราะเหนตุเหกษยยณบายุงนรืบลาบบกจากราชการในปีทย่จะขบ
พระราชทานกจจะเหสนบขบพระราชทานเหนรยยญจักรพรรดจมาลาได้ในปีทย่เหกษยยณนรืบในปีทย่ลาบบกงลต่ต้บงไม่
ลาบบกก่บนาันทย่มยบายุราชการวรบง25งปี 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง 
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การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจ า 
หลักเกณฑ์ 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงการขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ใน้พจจารณาโดยรบบวบบา่าผู้นั้นได้กระท า
วาามชบบเหปนนประโยชน์ลก่ประเหทศชาตจลละประชาชนจนถึงขนาดบันวารได้รับบ าเหนนจจเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ง
โดยมจใช่พจจารณาลต่เหพยยงต าลนน่งงระดับงชั้นงยศงนรืบวรบก านนดระยะเหาลาทย่จะขบพระราชทาน
เหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ได้เหท่านั้นงทั้งนย้งเหพื่บใน้บุววลทย่ได้รับพระราชทานรู้สึกภาวภูมจใจในเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์
ทย่ได้รับพระราชทานบย่างลท้จรจงงลละเหพ่ืบใน้เหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์เหปนนเหวรื่บงเหชจดชูเหกยยตจยศบย่างสูงด้าย 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงบุววลทย่พึงได้รับการพจจารณาเหสนบขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์งจะต้บงมยวุณสมบัตจ
ดังนย้ 
งงงงงงงงงงงงงงงงงง1.เหปนนผู้ประพฤตจดยลละปฏจบัตจงานราชการนรืบปฏจบัตจงานทย่เหปนนประโยชน์ต่บสาธารณชนด้าย
วาามบุตสานะงซื่บสัตย์งลละเหบาใจใส่ต่บนน้าทย่บย่างดยยจ่ง 
งงงงงงงงงงงงงงงงงง2.เหปนนผู้ไม่เหวยมยพระบรมราชานุญาตใน้เหรยยกวืบเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์นรืบต้บงรับโทษจ าวุกโดย
ว าพจพากษาถึงทย่สุดใน้จ าวุกงเหา้นลต่เหปนนโทษส านรับวาามผจดทย่ได้กระท าโดยประมาทนรืบวาามผจดลนุโทษ 
งงงงงงงงงงงงงงงงงง3.ไม่เหปนนผู้ถูกกล่าานาา่ากระท าผจดทางาจนัยบย่างร้ายลรงงลละถูกตั้งกรรมการสบบสานนรืบ
กระท าวาามผจดทางบาญาลละบยู่ระนา่างสบบสานขบงพนักงานสบบสานงนรืบบยู่ระนา่างด าเหนจนวดยบาญาใน
ศาลลม้วดยไม่ถึงทย่สุดงเหา้นลต่วาามผจดลนุโทษนรืบวาามผจดทย่มยโทษปรับสถานเหดยยา 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงวุณสมบัตจขบงผู้ขบพระราชทาน 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง1.ต้บงปฏจบัตจงานตจดต่บกันมาเหปนนระยะเหาลาไม่น้บยกา่าง8งปีบรจบูรณ์งนับตั้งลต่าันเหรจ่ม
จ้างจนถึงาันก่บนาันพระราชพจธยเหฉลจมพระชมพรรษาขบงปีทย่จะขบพระราชทานไม่น้บยกา่าง60งาัน 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง2.ต้บงเหปนนลูกจ้างประจ าขบงส่านราชการตามระเหบยยบกระทรางการวลังา่าด้าย
ลูกจ้างประจ าขบงส่านราชการ 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง3.ต้บงเหปนนลูกจ้างประจ าทย่มยชื่บลละลักษณะงานเหปนนลูกจ้างโดยตรงนมาดฝีมืบนรืบ
ลูกจ้างประจ าทย่มยชื่บลละลักษณะเหนมืบนข้าราชการ 
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การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจ า 
ล าดับ ต าแหน่ง เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ 

ถึง 
เงื่อนไขและระยะเวลา 

1 ลูกจ้างประจ าซึ่งได้รับเหงจนว่าจ้าง
ตั้งลตบั่ตราเหงจนเหดืบนขั้นต่ าขบง
ข้าราชการพลเหรืบนงระดับง3งลต่ไม่
ถึงข้ันต่ าขบงบัตราเหงจนเหดืบน
ข้าราชการพลเหรืบนงระดับง6 

บ.ม. จ.ม. 1.งเหรจ่มขบพระราชทานงบ.ม. 
2.งได้งบ.ม.มาลล้าไม่น้บยกา่าง5งปี
บรจบูรณ์งขบงบ.ช. 
3.ได้งบ.ช.มาลล้าไม่น้บยกา่าง5งปี
บรจบูรณ์งขบงจ.ม. 

2 ลูกจ้างประจ าซึ่งได้รับเหงจนว่าจ้าง
ตั้งลต่บัตราเหงจนเหดืบนขั้นต่ าขบง
ข้าราชการพลเหรืบนงระดับง6งขึ้นไป 

บ.ช. จ.ช. 1.งเหรจ่มขบพระราชทานงบ.ช. 
2.งได้งบ.ช.มาลล้าไม่น้บยกา่าง5งปี
บรจบูรณ์งขบงจ.ม. 
3.ได้งจ.ม.มาลล้าไม่น้บยกา่าง5งปี
บรจบูรณ์งขบงจ.ช. 

 
ขั้นตอนการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงขั้นตบนการปฏจบัตจงานการเหสนบขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ลละเหนรยยญจักรพรรดจ
มาลางกลุ่มบรจนารงานบุววลมยนน้าทย่ตราจสบบงวาามสมบูรณ์ขบงเหบกสารนลักฐานขบงข้าราชการวรูลละ
บุวลากรทางการศึกษาโดยยึดนลักการปฏจบัตจงานดังนย้ 
งงงงงงงงงงงงงงงง1.ต้บงศึกษาลละมยวาามเหข้าใจเหจตนารมณ์ลน่งระเหบยยบส านักนายกรัฐมนตรยา่าด้ายการเหสนบขบ
พระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์บันเหปนนทย่เหชจดชูยจ่งช้างเหผืบกลละเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์บันมยเหกยยตจยศยจ่งมงกุฎ
ไทยงพ.ศ.2536 บุววลทย่พึงได้รับการเหสนบขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์จะต้บงมยวุณสมบัตจดังนย้ 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง1.1งเหปนนผู้มยสัญชาตจไทย 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง1.2งเหปนนผู้ประพฤตจดยลละปฏจบัตจงานราชการนรืบปฏจบัตจงานทย่เหปนนประโยชน์ต่บ
สาธารณชนงด้ายวาามบุตสานะงซื่บสัตย์งลละเหบาใจใส่ต่บนน้าทย่บย่างดยยจ่งงลละ 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง1.3งเหปนนผู้ไม่เหวยมยพระบรมราชานุญาตใน้เหรยยกวืบเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์นรืบต้บงรับโทษ
จ าวุกโดยว าพจพากษาถึงทย่สุดใน้จ าวุกงเหา้นลต่เหปนนโทษส านรับวาามผจดทย่ได้กระท าโดยประมาทนรืบวาามผจดลนุ
โทษ 
               2.ตราจสบบวาามสมบูรณ์ขบงเหบกสารนลักฐานประกบบในการเหสนบขบพระราชทาน
เหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ลละเหนรยยญจักรพรรดจมาลางจะต้บงมยเหบกสารนลักฐานประกบบดังนย้ 
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งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง2.1 การเหสนบขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์งชั้นตรางบ.ม./บ.ช./จ.ม./จ.ช./ต.ม./
ต.ช./งงท.ม./ท.ช.งจะต้บงมยเหบกสารนลักฐานประกบบดังนย้ 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง2.1.1งลบบงขร.ง4/37ง(บัญชยลสดงวุณสมบัตจขบข้าราชการซึ่งเหสนบขบพระราชทาน
เหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์งประจ าปีงพ.ศ.........) 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง2.1.2 ลบบงขร.ง2/37 (บัญชยลสดงจ านานชั้นตราเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ชั้นต่ ากา่า
สายสะพาย) 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง2.1.3งส าเหนาประาัตจงก.พ.7 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง2.1.4งส าเหนาทะเหบยยนบ้าน 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง2.2 การเหสนบขบพระราชทานเหนรยยญจักรพรรดจมาลาง(ร.จ.พ.)งจะต้บงมยเหบกสารนลักฐาน
ประกบบดังนย้ 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง2.2.1งลบบประาัตจส านรับเหสนบขบพระราชทานเหนรยยญจักรพรรดจมาลางประจ าปี..... 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง2.2.2งส าเหนาประาัตจงก.พ.7 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง2.2.3 ส าเหนาทะเหบยยนบ้าน 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง2.3งการเหสนบขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ปถมาภรณ์มงกุฎไทยง(ป.ม.)งจะต้บงมย
เหบกสารนลักฐานประกบบดังนย้ 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง2.3.1 ลบบงขร.ง4/37ง(บัญชยลสดงวุณสมบัตจขบข้าราชการซึ่งเหสนบขบพระราชทาน
เหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์งประจ าปีงพ.ศ.........) 
                          2.3.2 ลบบงขร.ง1/37 (บัญชยลสดงจ านานชั้นตราเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ชั้นสายสะพาย) 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง2.3.3งลบบงขร.ง3/37 (บัญชยรายชื่บผู้ขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์) 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง2.3.4งส าเหนาประาัตจงก.พ.7 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง2.3.5 ส าเหนาทะเหบยยนบ้าน 
                          2.3.6 ส าเหนาบัตรประจ าตัาข้าราชการ 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง2.3.7 นนังสืบรับรบงวาามประพฤตจ 
                          2.3.8 ว าสั่งเหลื่บนลละลต่งตั้งใน้ได้รับเหงืบนเหดืบนสูงขึ้นในบันดับงวศ.4ง(ระดบั 9) 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงง2.4งการเหสนบขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ปถมาภรณ์ช้างเหผืบกง(ป.ช.)งจะต้บงมย
เหบกสารนลักฐานประกบบดังนย้ 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง2.4.1 ลบบงขร.ง4/37ง(บัญชยลสดงวุณสมบัตจขบข้าราชการซึ่งเหสนบขบพระราชทาน
เหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์งประจ าปีงพ.ศ.........) 
                        2.4.2 ลบบงขร.ง1/37 (บัญชยลสดงจ านานชั้นตราเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์) 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง2.4.3งลบบงขร.ง3/37 (บัญชยรายชื่บข้าราชการผู้ขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์) 
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                         2.4.4งส าเหนาประาัตจงก.พ.7 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง2.4.5 ส าเหนาทะเหบยยนบ้าน 
                         2.4.6 ส าเหนาบัตรประจ าตัาข้าราชการ 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง2.4.7 นนังสืบรับรบงวาามประพฤตจ 
                          2.4.8 ว าสั่งเหลื่บนลละลต่งตั้งใน้ได้รับเหงืบนเหดืบนสูงขึ้นในบันดับงวศ.4ง(ระดับ 9) 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง2.4.9งส าเหนาประกาศนยยบัตรก ากับเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ชั้นงป.ม. 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 
งงงงงงงงงงงงงงงงง1.การเหสนบขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์งชั้นตรางบ.ม./บ.ช./จ.ม./จ.ช./ต.ม./ต.ช./งงท.
ม./ท.ช.งจะต้บงมยเหบกสารนลักฐานประกบบดังนย้ 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงง1.1งรับว าร้บงการเหสนบขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ฯจากโรงเหรยยนพร้บมเหบกสาร
ลงทะเหบยยนรับงลละตราจสบบวาามถูกต้บงขบงเหบกสารประกบบดังนย้ 
                         1.1.1 ตราจสบบลบบงขร.ง4/37ง(บัญชยลสดงวุณสมบัตจขบข้าราชการซึ่งเหสนบขบ
พระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์งประจ าปีงพ.ศ.........)า่าผู้เหสนบขบพระราชทานฯกรบกข้บวาามในใบงขร.ง
4/37งเหช่นงชื่บ/สกุล/ระดับชั้น/าันเหดืบนปีทย่บรรจุ/เหงจนเหดืบนปัจจุบัน/เหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์/ชั้นทย่ได้รับก่บน/วรั้ง
นย้ขบชั้นตราบะไรา่าถูกต้บง/วรบถ้าน/สมบูรณ์ตามลบบฯพร้บมลงรายมืบชื่บวรบถ้านเหรยยบร้บยนรืบไม่นากไม่
ถูกต้บงเหจ้านน้าทย่ต้บงลจ้งใน้โรงเหรยยนทราบเหพ่ืบลก้ไขใน้ถูกต้บงต่บไป 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง1.1.2งตราจสบบประาัตจส าเหนางก.พ.7งา่าผู้เหสนบขบพระราชทานเหวรื่บงราชฯกรบกาัน/
เหดืบน/ปีทย่บรรจุเหข้ารับราชการ/าันเหดืบนปีเหกจด/ระดับชั้น/ระดับเหงจนเหดืบนถูกต้บง/วรบถ้าน/เหปนนปัจจุบัน/ตรงกับ
ส าเหนาประาัตจงก.พ.7 นรืบไม่ 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง1.1.3 ตราจสบบส าเหนาทะเหบยยนบ้าน ดูา่าผู้เหสนบขบพระราชทานเหวรื่บงราชฯมยชื่บ/สกุล/
เหลขบัตรประจ าตัาประชาชนง13งนลักงตรงตามลบบทย่กรบกในลบบงขร.ง4/37งถูกต้บง/ตรงกันนรืบไม่ 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง1.1.4งเหจ้านน้าทย่ด าเหนจนการกรบกข้บมูลลงโปรลกรมเหวรื่บงราชฯใน้ถูกต้บง/วรบถ้าน/
ตราจสบบวาามเหรยยบร้บยขบงชื่บ/สกุลใน้ถูกต้บงตามข้บเหทจจจรจง 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง1.2งน าเหข้าทย่ประชุมวณะกรรมการพจจารณากลั่นกรบงวุณสมบัตจฯพจจารณา 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง1.3งบันทึกเหสนบนัานน้ากลุ่มบรจนารงานบุววล 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง1.4งบันทึกเหสนบผู้บ านายการเหขตพ้ืนทย่การศึกษา 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง1.5งบบกเหลขทย่นนังสืบส่ง 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง1.6งจัดส่งเหบกสารใน้ส านักงานวณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงภายในาันทย่ง10งมกราวมง
ขบงปีทย่ขบพระราชทานงประกบบด้าย 
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งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง1.6.1 ลบบงขร.ง2/37 (บัญชยลสดงจ านานชั้นตราเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์)งจ านานง1งชุด 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง1.6.2 บัญชยลสดงวุณสมบัตจผู้เหสนบขบพระราชทานชั้นตรา บ.ม./บ.ช./จ.ม./จ.ช./ต.ม./
ต.ช./งงท.ม./ท.ช. (ขร.ง4/37)งจ านานง1งชุด 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง1.6.3งส าเหนาประาัตจงก.พ.7 ทะเหบยยนบ้านผู้เหสนบขบงบ.ม./บ.ช./จ.ม./จ.ช./ต.ม./ต.ช./งงท.
ม./ท.ช. (ขร.ง4/37)งจ านานง1งชุด 
                         1.6.4งรายงานการประชุมวณะกรรมการพจจารณากลั่นกรบงวุณสมบัตจงจ านานง1งชุด 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง1.6.5 ลผ่นงDiskettes จ านานง1งลผ่น 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงง2.การเหสนบขบพระราชทานเหนรยยญจักรพรรดจมาลาง(ร.จ.พ.)งจะต้บงด าเหนจนการดังนย้ 
                         2.1งรับว าร้บงการเหสนบขบพระราชทานเหนรยยญจักรพรรดจมาลาง(ร.จ.พ.)งจากโรงเหรยยน
พร้บมเหบกสารลงทะเหบยยนรับงลละตราจสบบวาามถูกต้บงขบงเหบกสารประกบบดังนย้ 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง2.1.1 ตราจสบบลบบประาัตจส านรับเหสนบขบพระราชทานเหนรยยญจักรพรรดจมาลาง
(ประจ าปี....)งาันทย่บรรจุเหข้ารับราชการต้บงนับใน้วรบง25งปี/สถานทย่ท างาน/สถานศึกษาต้บงกรบกรายละเหบยยด
ประาัตจตั้งลตบ่รรจุเหข้ารับราชการจนถึงปัจจุบัน/รับราชการด้ายวาามเหรยยบร้บงจนวรบ 25งปี/เหงจนเหดืบนต้บงลง
ตั้งลต่าันบรรจุเหข้ารับราชการจนถึงปัจจุบันง(1งต.ว.....)งทั้งนย้ต้บงดูจากงส าเหนาประาัตจงก.พ.ง7งเหปนนเหกณฑ์การ
กรบกข้บมูลงเหพ่ืบวาามถูกต้บง/สมบูรณ์งขบงเหบกสาร 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง2.1.2 ตราจสบบส าเหนาประาัตจงก.พ.ง7งใช้ประกบบในการกรบกข้บมูลง(ลบบประาัตจ
ส านรับเหสนบขบพระราชทานเหนรยยญจักรพรรดจมาลางประจ าปี....)งเหพ่ืบวาามถูกต้บง/สมบูรณ์งขบงเหบกสาร 
                            2.1.3 ตราจสบบส าเหนาทะเหบยยนบ้านดูา่าผู้ขบพระราชทานเหนรยยญจักรพรรดจมาลามยชื่บ/
สกุล/เหลขบัตรประจ าตัาประชาชนง13งนลักงตรงตามลบบทย่กรบก/ถูกต้บง/สมบูรณ์ ตรงกันนรืบไม่ 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง2.2งเหจ้านน้าทย่ด าเหนจนการกรบกข้บมูลลงโปรลกรมเหวรื่บงราชฯใน้ถูกต้บง/วรบถ้าน/ตราจสบบ
วาามเหรยยบร้บยขบงชื่บ/สกุลใน้ตรงกัน 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง2.3งน าเหข้าทย่ประชุมวณะกรรมการพจจารณากลั่นกรบงวุณสมบัตจฯพจจารณา 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง2.4 บันทึกเหสนบนัานน้ากลุ่มบรจนารงานบุววล 
                   2.5 บันทึกเหสนบผู้บ านายการส านักงานเหขตพ้ืนทย่การศึกษา 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงง2.6งบบกเหลขทย่นนังสืบส่ง 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงง2.7งจัดส่งเหบกสารใน้ส านักงานวณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงประกบบด้าย 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง2.7.1 ลบบงขร.ง5/37 (บัญชยลสดงจ านานเหนรยยญจักรพรรดจมาลาซึ่งขบพระราชทานใน้ลก่
ข้าราชการ)งจ านานง1งชุด 
                        2.7.2 ลบบงขร.ง7/37 (บัญชยลสดงวุณสมบัตจผู้เหสนบขบพระราชทานเหนรยยญจักรพรรดจ
มาลา)งจ านานง1งชุด 
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                        2.7.3 ส าเหนาทะเหบยยนบ้าน/ส าเหนาประาัตจงก.พ.7 ผู้เหสนบขบพระราชทาน รายละ1งชุด 
                        2.7.4 ลบบประาัตจส านรับเหสนบขบพระราชทานเหนรยยญจักรพรรดจมาลางประจ าปี....จ านานง
3งชุด 
งงงงงงงงงงงงงงงงงง2.8 รายงานการประชุมวณะกรรมการพจจารณากลั่นกรบงวุณสมบัตจงจ านานง1งชุด 
งงงงงงงงงงงงงงงงงง2.9 ลผ่นงDiskettes จ านานง1งลผ่น 
งงงงงงงงงงงงงงง3.การเหสนบขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทยง(ป.ม.)งจะต้บง
ด าเหนจนการตามขั้นตบนงดังนย้ 
                  3.1งรับว าร้บงการเหสนบขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทยง
(ป.ม.) จากโรงเหรยยนพร้บมเหบกสารลงทะเหบยยนรับงลละตราจสบบวาามถูกต้บงขบงเหบกสารประกบบดังนย้ 
                      3.1.1 ตราจสบบลบบงขร.ง4/37ง(บัญชยลสดงวุณสมบัตจขบข้าราชการซึ่งเหสนบขบ
พระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์งประจ าปีงพ.ศ.........) ใน้เหจ้านน้าทย่ด าเหนจนการงกรบกข้บวาามในใบงขร.ง
4/37งเหช่นงชื่บ/สกุล/ระดับชั้น/าันเหดืบนปีเหกจด/เหงจนเหดืบนปัจจุบัน/ต าลนน่งปัจจุบัน/เหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์/ชั้นทย่
ได้รับก่บน/วรั้งนย้ขบชั้นตราบะไรา่าถูกต้บง/วรบถ้าน/สมบูรณ์ตามลบบฯพร้บมใน้ผู้บ านายการส านักงานเหขต
พ้ืนทย่ลงลายมืบชื่บใน้วรบถ้าน 
          3.1.2 ตราจสบบงขรง1/37 (บัญชยลสดงจ านานชั้นตราเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์) 
ใน้เหจ้านน้าทย่ด าเหนจนการกรบกข้บวาามใบลบบงฯงใน้ถูกต้บง/วรบถ้าน/สมบูรณ์/ตราจสบบวาามเหรยยบร้บย 
บยกวรั้ง 

3.1.3 ตราจสบบงลบบงขรง3/37 (บัญชยรายชื่บข้าราชการผู้เหสนบขบพระราชทาน 
เหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์)งใน้เหจ้านน้าทย่เหนจนการกรบกข้บวาามใบลบบฯงใน้ผู้บ านายการ/รบงผู้บ านายการ 
รับรบงวาามถูกต้บงใน้/วรบถ้าน/สมบูรณ์/ตราจสบบวาามเหรยยบร้บยบยกวรั้ง 

3.1.4 ตราจสบบส าเหนาประาัตจงก.พ7 ใน้ประกบบในการกรบกข้บมูลง(การเหสนบ 
ขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎงไทย)งเหพ่ืบวาามถูกต้บง/สมบูรณ์ขบงเหบกสาร 
          3.1.5  ตราจสบบส าเหนาทะเหบยยนบ้านงดูา่าผู้เหสนบขบพระราชทานเหวรื่บงบจสรจยาภรณ์ 
ประถมภรณ์มงกุฎงไทยงมยชื่บ/สกุล/เหลขประจ าตัาประชาชนง13 นลักงตรงลบบทย่กรบก/ถูกต้บง/สมบูรณ์ 
ตรงกันนรืบไม่ 

3.1.5 ตราจสบบส าเหนาบัตรประจ าตัาข้าราชการงเหช่นงชื่บ/สกุล/ต าลนน่ง/ 
ชื่บโรงเหรยยน/ถูกต้บง/ตรงกันนรืบไม่ 

3.1.6 นนังสืบรับรบงวาามประพฤตจงใน้เหจ้านน้าทย่ผู้รับผจดชบบด าเหนจนการบบก 
นนังสืบรับรบงใน้เหพ่ืบประกบบการพจจารณาเหสนบขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ 
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
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3.2 น าเหข้าประชุมวณะกรรมการพจจารณากลั่นกรบงวุณสมบัตจผู้เหสนบขบ 
พระราชทานฯงพจจารณา 

3.3 บันทึกเหสนบนัานน้ากลุ่มบรจนารงานบุววล 
3.4 บันทึกเหสนบผู้บ านายการส านักงานเหขตพ้ืนทย่การศึกษา 
3.5 บบกเหลขทย่นนังสืบ 
3.6 จัดส่งเหบกสารใน้ส านักงานวณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงประกบบด้าย 

3.6.1 ลบบงขรง4/37 (บัญชยลสดงวุณสมบัตจขบงข้าราชการซึ้งเหสนบขบ 
พระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์งประจ าปีงพ.ศ……)งจ านานง3 ฉบับ 

3.6.2 ลบบงขร 1/37 (บัญชยลสดงจ านานชั้นตราเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์) 
จ านานง3 ฉบับ 

3.6.3 ลบบงขร 3/37ง(บัญชยรายชื่บข้าราชการผู้ขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์) 
 จ านานง3 ฉบับ 
              3.6.4 ส าเหนาประาัตจงก.พ.7     จ านานง3 ฉบับ 
  3.6.5 ส าเหนาทะเหบยยนบ้าน    จ านานง3 ฉบับ 
  3.6.6 นนังสืบรับรบงวาามประพฤตจ  จ านานง3 ฉบับ 
  3.6.7 ว าสั่งเหลื่บนลละลต่งตั้งใน้ได้รับเหงจนเหดืบนสูงขึ้นในบันดับงวศ.4 
(ระดับง9 เหดจม) 

4. การเหสนบขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเหผืบกง(ป.ช.)งจะต้บง 
ด าเหนจนการตามขั้นตบนงดังนย้ 
                4.1 รับว าร้บงการเหสนบขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเหผืบกง(ป.ช.) จาก
โรงเหรยยนพร้บมเหบกสารลงทะเหบยยนรับงลละตราจสบบวาามถูกต้บงขบงเหบกสารประกบบดังนย้ 
                    4.1.1 ตราจสบบลบบงขร.ง4/37ง(บัญชยลสดงวุณสมบัตจขบข้าราชการซึ่งเหสนบขบพระราชทาน
เหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์งประจ าปีงพ.ศ.........) ใน้เหจ้านน้าทย่ด าเหนจนการงกรบกข้บวาามในลบบงขร.ง4/37งเหช่นงชื่บ/
สกุล/ระดับชั้น/าันเหดืบนปีเหกจด/เหงจนเหดืบนปัจจุบัน/ต าลนน่งปัจจุบัน/เหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์/ชั้นทย่ได้รับก่บน/วรั้ง
นย้ขบชั้นตราบะไรา่าถูกต้บง/วรบถ้าน/สมบูรณ์ตามลบบฯพร้บมใน้ผู้บ านายการส านักงานเหขตพ้ืนทย่ลงลายมืบชื่บ
ใน้วรบถ้าน 
                     4.1.2 ตราจสบบงขรง1/37 (บัญชยลสดงจ านานชั้นตราเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์) 
ใน้เหจ้านน้าทย่ด าเหนจนการกรบกข้บวาามใบลบบงฯงใน้ถูกต้บง/วรบถ้าน/สมบูรณ์/ตราจสบบวาามเหรยยบร้บย 
บยกวรั้ง 

4.1.3 ตราจสบบงลบบงขรง3/37 (บัญชยรายชื่บข้าราชการผู้เหสนบขบพระราชทาน 
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เหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์)งใน้เหจ้านน้าทย่เหนจนการกรบกข้บวาามใบลบบฯงถูกต้บงใน้/วรบถ้าน/สมบูรณ์/ตราจสบบ
วาามเหรยยบร้บยบยกวรั้ง 
                     4.1.4 ตราจสบบส าเหนาประาัตจงก.พ7 ใช้ประกบบในการกรบกข้บมูลง(การเหสนบ 
ขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเหผืบก)งเหพ่ืบวาามถูกต้บง/สมบูรณ์ขบงเหบกสาร 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง 4.1.5 ตราจสบบส าเหนาทะเหบยยนบ้านงดูา่าผู้เหสนบขบพระราชทานเหวรื่บงบจสรจยาภรณ์ 
ประถมภรณช์้างเหผืบก ชื่บ/สกุล/เหลขประจ าตัาประชาชนง13 นลักงตรงลบบทย่กรบก/ถูกต้บง/สมบูรณ์ 
ตรงกันนรืบไม่ 
                     4.1.6งตราจสบบส าเหนาบัตรประจ าตัาข้าราชการงเหช่นงชื่บ/สกุล/ต าลนน่ง/ 
ชื่บโรงเหรยยน/ถูกต้บง/ตรงกันนรืบไม่ 
                       4.1.7 นนังสืบรับรบงวาามประพฤตจงใน้เหจ้านน้าทย่ผู้รับผจดชบบด าเหนจนการบบก 
นนังสืบรับรบงใน้เหพ่ืบประกบบการพจจารณาเหสนบขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ 
ประถมาภรณ์ช้างเหผืบก 
               4.2 น าเหข้าประชุมวณะกรรมการพจจารณากลั่นกรบงวุณสมบัตจผู้เหสนบขบ 
พระราชทานฯงพจจารณา 

4.3 บันทึกเหสนบนัานน้ากลุ่มบรจนารงานบุววล 
4.4 บันทึกเหสนบผู้บ านายการส านักงานเหขตพ้ืนทย่การศึกษา 
4.5 บบกเหลขทย่นนังสืบ 
4.6 จัดส่งเหบกสารใน้ส านักงานวณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงประกบบด้าย 
4.6.1 ลบบงขรง4/37 (บัญชยลสดงวุณสมบัตจขบงข้าราชการซึ้งเหสนบขบ 

พระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์งประจ าปีงพ.ศ……)งจ านานง3 ฉบับ 
4.6.2 ลบบงขร 1/37 (บัญชยลสดงจ านานชั้นตราเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์) 

จ านานง3 ฉบับ 
4.6.3 ลบบงขร 3/37ง(บัญชยรายชื่บข้าราชการผู้ขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์) 

 จ านานง3 ฉบับ 
              4.6.4 ส าเหนาประาัตจงก.พ.7     จ านานง3 ฉบับ 
  4.6.5 ส าเหนาทะเหบยยนบ้าน    จ านานง3 ฉบับ 
                            4.6.6 ส าเหนาบัตรประจ าตัาข้าราชการงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงจ านานง3 ฉบับ 
  4.6.7 นนังสืบรับรบงวาามประพฤตจ  จ านานง3 ฉบับ 
  4.6.8 ว าสั่งเหลื่บนลละลต่งตั้งใน้ได้รับเหงจนเหดืบนสูงขึ้นในบันดับงวศ.4 
(ระดับง9 เหดจม)งจ านานง3 ฉบับ 
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4.6.9 ส าเหนาประกาศนยยบัตรก ากับเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ชั้นงป.ม. 
หมายเหตุ กรณยการเหสนบขบพระราชทานชั้นสายสะพายประจ าปีเหพจ่มเหตจมงใน้ส่งเหบกสารถึง
ส านักงานวณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงภายในาันทย่ง6งกันยายนงขบงปีทย่จะขบ
พระราชทานนารกรณยเหกษยยณบายุราชการใน้ส่งเหบกสารงภายในง30งกันยายนงขบงปีทย่จะขบ
พระราชทาน 

 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงแผนภูมิแสดงขัน้ตอน 

 
ลจ้งนลักเหกณฑ์ลละก านนดการส่งว าขบลละการในย้ื่นว าขบ 

 
 

ตราจสบบวุณสมบัตจลละวาามสมบูรณ์เหบกสาร 
นลักฐานประกบบงลงโปรลกรมงOBEC KR 

 
 

น าเหข้าทย่ประชุมวณะกรรมการ 
พจจารณากลั่นกรบงวณุสมบัตจฯ 

 
 

บันทึกเหสนบผู้บังวับบญัชาลงนามนนังสืบ 
 

 
ด าเหนจนการจัดส่งเหบกสารใน้งสพฐ. 

 
 
ข้บสังเหกตในการปฏจบัตจ 
งงงงงงงงงงงงงงส านักงานเหขตพ้ืนทย่การศึกษางจะต้บงลจ้ง/เหตืบนก านนดการใน้สถานศึกษาทราบงเหพ่ืบลจ้งวรูใน้
ด าเหนจนการยื่นว าขบใน้ทันก านนดระยะเหาลาทย่เหนมาะสมวืบภายนลังจากการเหลื่บนขั้นเหงจนเหดืบนลละว่าจ้างเหมื่บง1ง
ตุลาวมงลล้า 
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      บัญชยง๗ 
การขบพระราชทานเหวรื่บงราชจบจสรจยาภรณ์ใน้ลก่ข้าราชการยกเหา้นทย่ปรากฏในบัญชยบ่ืน 

 
ล าดับ 

งงต าลนน่ง 
 

เหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ 
งงงงทย่ขบพระราชทาน 

 
เหง่ืบนไขลละระยะเหาลาเหลื่บนชั้นตรา 

 
งงงนมายเหนตุ 

เหรจ่มต้นขบ เหลื่บนได้ถึง 

๑ ระดับ๑ ร.ง.ม. ร.ม.ช. -งขบพระราชทานได้เหฉพาะในกรณยพจเหศษเหท่านั้น ๑.ต้บงมยระยะเหาลารับราชการ 
ตจดต่บกันมาลล้าไม่น้บยกา่า 
๕งปีบรจบูรณ์งนับต้ังลต่าันเหรจ่มรับ
ราชการจนถึงาันก่บนาันพระราชพจธย
เหฉลจมพระชนมพรรษาขบงปีทย่จะขบ
พระราชทานไม่น้บยกา่าง๖๐ 
๒.ล าดับทย่ง๒-๕งซึ่งก านนดระยะาา
ลาชั้นตราง๕งปี 
 
 
 
นมายถึงต้บงด ารงต าลนน่ง 
ในระดับนั้นๆงรามเหปนนเหาลา 
ไม่น้บยกา่าง๕งปีบรจบูรณ์ 
ก่บนาันพระราชพจธยเหฉลจมพระ
ชนมพรรษาขบงปีทย่จะขบ
พระราชทานไม่น้บยกา่าง๖๐ 
 

๒ ระดับ๒ บ.ม. บ.ช. ๑.งเหรจ่มขบพระราชทานงบ.ม. 
๒.งด ารงต าลนน่งระดับ๒มาลล้า 
ไม่น้บยกา่าง๕งปีบรจบูรณ์ 

๓ ระดับ๓ 
 
ระดับ๔ 

จ.ม. จ.ช. ๑.งด ารงต าลนน่งระดับ ๓งนรืบง๔ง 
วศ.๑งเหรจ่มขบพระราชทานจากงจ.ม. 
๒.งงด าลงต าลนนงระดับ ๓งนรืบง๔ง 
วศ.๑งมาลล้าไม่น้บยกา่าง๕งปีบรจบูรณ์ 
เหรจ่มขบงจ.ช. 

๔ ระดับ๕ 
 
ระดับ๖ 

ต.ม. ต.ช. ๑.ด ารงต าลนน่งระดับ ๕งนรืบง๖ง 
วศ.๒งเหรจ่มขบพระราชทานจากงต.ม. 
๒.ด ารงต าลนน่งระดับ ๕งนรืบง๖ง 
นรืบงวศ.๒งมาลล้าไม่น้บยกา่าง๕งปีบรจบูรณ์ 
เหรจ่มขบงต.ช. 

๕ ระดับ๗ 
 
ระดับ๘ 

ท.ม. ท.ช. ๑.ด ารงต าลนน่งระดับ ๗งนรืบง๘ง 
วศ.๓งเหรจ่มขบพระราชทานจากงท.ม. 
๒.ด ารงต าลนน่งระดับ ๗งนรืบง๘ง 
นรืบงวศ.๓งมาลล้าไม่น้บยกา่าง๕งปีบรจบูรณ์ 
เหรจ่มขบงท.ช. 
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บัญชยลสดงจ านานเหนรยยญจักรพรรดจมาลางงซึ้งซึ้งขบพระราชทานใน้ลกข้าราชการ 
กระทรางศึกษาธจการ 

ส านักงานวณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีง……………………….                                     

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง
ลบบงขรง5/37 

ล าดับ นน่ายงาน เหนรยยญจักรพรรดจมาลา ราม 
(จ านาน) 

นมายเหนตุ 

บุรุษ สตรย 
     

 
 
 

 รับรบงถูกต้บง 
ลงชื่บ…………………………………………. 

     (………………………………..) 
   งงงงงงงงงต าลนน่งง………………………………………. 
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1.ชื่องาน (กระบวนงาน) การจักสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้างประจ า 
2.วัตถุประสงค์ 

งงงงงงงเหพ่ืบเหปนนลนาปฏจบัตจการจัดสรรเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ 
3.ขอบเขตของงาน 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงการจัดสรรเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ใน้ลก่ข้าราชการวรูลละบุวลากรทางการศึกษาลละ
ลูกจ้างประจ างด าเหนจนการเหมื่บงได้รับลจ้งการจัดสรรจากงสพฐ. ลล้าน ามาพจจารณาใน้กับผู้ทย่มยสจทธจรับ 
ตามวาามเหนมาะสมงงวาามจ าเหปนนงทย่ต้บงใช้ประดับลละจ านานทย่ได้รับ 
4.ว าจ ากัดวาาม 
5.ขั้นตบนการปฏจบัตจงาน 
 เหมื่บได้รับการจัดสรรเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ใน้ลต่งตั้งวณะกรรมการพจจารณาจัดสรร 
เหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ใน้ลก่ผู้ได้รับพระราชทานงโดยพจจารณาถึงวาามจ าเหปนนใช้ประดับลละ 
วาามเหนมาะสมงดังนย้ 

1. ผู้บรจนารสถานศึกษา 
2. ข้าราชการในส านักงานเหขตพ้ืนทย่การศึกษา 
3. ใน้ตละบ าเหภบงโดยเหฉลย่ยจ่ายเหปนนร้บยละขบงจ านานผู้ทย่ได้รับพระราชทาน 

ในลต่ละชั้นตราในลต่ละบ าเหภบงนรืบพจจารณาตามข้บเหนมาะสม 
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6.Flow  chant การปฏิบัติงาน 
 
 

การจัดสรรเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ 
ขั้นต่ ากา่าสายสะพายลละเหนรยยญจักรพรรดจมาลา 

  
     

ลต่งตั้งวณะกรรมการพจจารณาวุณสมบัตจ 
เหพ่ืบจัดสรรใน้ลก่ผู้รับได้พระราชทาน 

 
 

จ่ายเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ 
ใน้ลก่ผู้ได้รับพระราชทาน 

 
ข้บสังเหกตในการปฏจบัตจ   
  ผู้ได้รับพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์งมยวาามต้บงการทย่จะรับเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ 
ทุกรายเหพ่ืบเหปนนเหกยยรตจกับตัาเหบง 
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7.แบบฟอร์มที่ใช้ 
 
ง บัญชยรายชื่บผู้ได้รับการจ่ายเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ 
กระทรางศึกษาธจการงส านักวณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานเหขตพ้ืนทย่การศึกษา…………………….. 
ประจ าปีงพ.ศง………………….. 

เหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ ชั้นง…………………………… 
 
           ลบบงวร.1/ 
 
ล าดับ 

 
ชื่บตัาง– ชื่บสกุล 

นน้าลละ 
ล าดับทย่ 

ในราชกจจจาฯ 

ได้รับพระราชทาน
เหมืบง(าันงเหดืบนงปีง)ง 
5 ธ.ว. …… 

ได้รับเหวรื่บงราชฯทย่
จ่ายใน้เหมื่บ 

(าันงเหดืบนงปีง) 

 
ลายมืบชื่บผู้รับ 

      

 
ลงชื่บ…………………………………..ผู้รับรบง 

(………………………………….) 
ต าลนน่งง………………………. 
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8.เอกสารหลักฐานอ้างอิง 
1. ระเหบยยบส านักนายกรัฐมนตรยา่าด้ายการขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ 

บันเหปนนทย่เหชจดชูยจ่งช้างเหผืบกลละเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์บันมยเหกยยรตจยศยจ่งมงกุฎไทยงพ.ศ.2536 ลละทย่ลก้ไข
เหพจ่มเหตจม 

2. นนังสืบส านักส านักงานวณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงเหรื่บงการจ่ายง
เหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ชั้นต่ ากา่าสายสะพายลละเหนรยยญจักรพรรดจประจ าปีซึ่งส านัก
เหลขาธจการวณะรัฐมนตรยได้จัดสร้างเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ชั้นต่ ากา่าสายสะพายลละ
เหนรยยญจักรพรรดจมาลาเหนื่บงจากมยข้บจ ากัดในเหรื่บงขบงงบประมาณเหปนนเหนตุใน้ไม่สามารถ
จัดสร้างเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ชั้นต่ ากา่าสายสะพายเหพื่บจ่ายใน้ลก่ผู้ได้รับพระราชทาน
วรบทุกรายงจึงจ าเหปนนต้บงเหฉลย่ยจ่ายใน้กับกระทรางทราบงกรมต่างงๆง โดยในการ
จัดสรรเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ใน้พจจารณาถึงวาามจ าเหปนนทย่ต้บงใช้ประดับลละวาาม
เหนมาะสม 
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)การจัดท าทะเบียนคุมการรับ- จ่ายดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2. วัตถุประสงค์ 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงเหพ่ืบเหปนนลนาปฏจบัตจการด าเหนจนงานจัดท าทะเหบยยนงการรับ-งจ่ายงตามเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ 
3. ขอบเขตของงาน 

การจัดท าทะเหบยยนวุมการรับ-จ่ายดางตราเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์งขบงส านักงาน 
 เหขตพ้ืนทย่การศึกษาเหพ่ืบประโยชน์ในการตราจสบบงวาบวุมงตจดตามลละบ่ืนๆ 

4. ค าจ ากัดความ 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. จัดท าบัญชยรายชื่บผู้ได้รับการจ่ายง(ลบบงวร.1/ปีทย่ได้รับจัดสรร)งงลยกบุรุษลละสตรย 

ลยกชั้นตรา 
2. ท าบญัชยลบบสรุปบัญชยผู้ได้รับการจ่ายฯง(ลบบงวรง2/ปีทย่ได้รับจัดสรร) 

ในลต่ละชั้นตรา 
3. รายงานงสพฐ. 

 
6. Flow chant การปฏิบัติ 

 
บัญชยรายชื่บผู้ได้รับการจ่าเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์
(ลบบงวรง1/ปีทย่ได้รับจัดสรร)งจ านานง4 ชุด 

 
บัญชยสรุปผู้ได้รับกานจ่ายเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ 
(วรง2/ปีงทย่ได้รับจัดสรร)งลละกรณยบ่ืนงๆ 

 

 
รายงานงสพฐ. 

 
 

ได้รับการจักสรเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ 
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ข้บสังเหกตในการปฏจบัตจ 
  ผู้ได้รับพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์งลงลายมืบชื่บงไม่วรบ 

7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
8. เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

1. ระเหบยยบส านักนายกรัฐมนตรยงา่าด้ายการขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ 
บันเหปนนทย่เหชจดชูยจ่งช้างเหผืบกลละเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์บันมยเหกยยรตจยศยจ่งมงกุฎไทยงพ.ศ. 2536 ลละทย่ลก้ไข 
เหพจ่มเหตจม 

2. นนังสืบส านักงานวณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงเหรื่บงการจ่าย 
เหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ชั้นต่ ากา่าสายสะพายงลละเหนรยยญจักรพรรดจมาลาประจ าปี 

3. ลนาปฏจบัตจในการเหสนบขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ลละเหนรยยญ 
จักรพรรดจมาลาประจ าปีงจัดท าลบบฟบร์มเหพ่ืบวุมการรับ-จ่ายงเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ 
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)การจัดท าทะเบียนคุมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2. วัตถุประสงค์ 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงเหพ่ืบเหปนนลนาปฏจบัตจการด าเหนจนงานท าทะเหบยยนวุมการเหสนบขบพระราชทาน
เหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ 

3. ขอบเขตของงาน 
การจัดท าทะเหบยยนวุมการเหสนบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์งขบงส านักงาน 

 เหขตพ้ืนทย่การศึกษาเหพ่ืบตราจสบบกับการประกาศพระราชฯในราชกจจจานุเหบกษาลละตราจสบบเหทยยบ
กรณยผู้ขบซ้ าในปีถัดไป 

4. ค าจ ากัดความ 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การจัดท าทะเหบยยนวุมเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์จากบัญชยสรุปในโปรลกรม 

เหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์(OBEC_KR)งด าเหนจนการดังนย้ 
1. ราบรามลบบรายงานการเหสนบขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ 
2. บันทึกลงในโปรลกรมเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์(OBEC_KR) 
3. พจมพ์รายงานเหปนนลบบสรุปในลต่ละชั้นตรางเหพื่บจักท าเหปนนทะเหบยยนวุมผู้เหสนบ 
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6. Flow chant การปฏิบัติงาน 
 
 

ราบรามลบบรายงานการเหสนบขบ 
เหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ผู้มยวุณสมบัตจ 
ตามบัญชยนมายเหลขง7 ท้ายระเหบยยบฯ 

 
 

บันทึกลงในโปรลกรมเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง(OBEC_KR) 

 
 

พจมพ์รายงาน 
เหพ่ืบจักท าเหปนนทะเหบยยนวุม 

 
7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
8. เอกสาร/หลักฐานอ้าง 

                 1.ระเหบยยบส านักนายกรัฐมนตรยา่าด้ายการขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์งบันเหปนนทย่เหชจดชู
ยจ่งช้างเหผืบกลละเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์บันมยเหกยยรตจยศยจ่งมงกุฎไทยงพ.ศ. 2536 ลละทย่ลก้ไข 

งงงง2.นนังสืบส านักงานวณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงา่าด้ายการขบพระราชทาน
เหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ลละเหนรยยญจักรพรรดจมาลาในลต่ละปีงงงงงงง 
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1.ชื่องาน(กระบวนงาน)การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และส่งเงินชดใช้ แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2.วัตถุประสงค์ 
3.ขอบเขตของงาน 
        การวืนเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์กรณยชั้นรบงงลละกรณยาายชนม์เหมื่บได้รับเหวรื่บงราชฯชั้นสูงสูงขึ้น
ในตระกูลเหดยยากันงลละกรณยาายชนม์ทายาทงผู้รับมรดกต้บงส่งวืนเหวรื่บงราชฯด้าย 
 4.ค าจ ากัดความ 
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
งงงงงงงง1.ก่บนด าเหนจนการจ่ายเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ใน้ลก่ผู้ใดงใน้เหรยยกวืนเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ชั้นรบง
ขบงตระกูลเหดยยากันงยกเหา้นเหนรยยญจักรพรรดจมาลาไม่ต้บงเหรยยกวืนงนรืบเหมื่บทราบา่าข้าราชการผู้ใดถึง
ลก่กรรมใน้เหรยยกวืนเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์วืนจากทายาท 
งงงงงงง2.ส านักงานเหขตพ้ืนทย่การศึกษาตราจสบบสภาพเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์า่ามยบงว์ประกบบ
วรบถ้านนรืบไม่ลล้าตจดชื่บ-สกุลขบงผู้ส่งวืนก ากับไา้ทย่ตัาเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ทุกดาง/ส ารับโดยไม่
ต้บงส่งกล่บงวืนไปด้าย 
งงงงง3.ส านักงานเหขตพ้ืนทย่การศึกษาตราจสบบลละจัดท าเหบกสารตามทย่ก านนดราบรามส่งส านักงาน
วณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงพร้บมเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ทย่ส่งวืนง 
งงงงงงงงงงกรณยผู้ได้รับพระราชทานไม่สามารถส่งวืนเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ชั้นตราใดต้บงใน้ผู้ได้รับ
พระราชทานนรืบทายาทน าเหงจนชดใช้ลทนราวาเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ตามราวาทย่ก านนด 
6.Flow chant การปฏิบัติงาน 

 
 

 

งงงงงงงงงงสพท.ตราจสบบ/จัดท าเหบกสาร 

 
สพฐ.ตราจสบบ/ราบรามส่งนน่ายงานทยเหกย่ยาข้บง 

 
 
 

นน่ายงานเหรยยกวืนเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ชั้นรบงในตระกูลเหดยยากัน
ขบงผู้ขบนรืบผู้ทย่ถึงลก่กรรมเหรยยกวืนจากทายาท 
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ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 
งงงงงงงงงงงงงงงงการวืนเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ กรณยข้าราชการย้ายงโบนงเหปลย่ยนสังกัดงนรืบกรณยถึงลก่กรรม
ยังมยการตจดตามใน้วืนงยังมยปัญนาในระดับการปฏจบัตจบยู่มาก 

7.แบบฟอร์มที่ใช้ 
8.เอกสาร/หลักฐานอ้าง 
            1.พระราชบัญญัตจเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์งบันเหปนนทย่เหชจดชูยจ่งช้างเหผืบกลละเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์บันมย
เหกยยรตจยศยจ่งมงกุฎไทยงพ.ศ.2484งก านนดา่าเหมื่บผู้ได้รับพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์นย้ได้รับพระราชทาน
ชั้นสูงสุดง(ขบงลต่ละตละกูล)งเหมื่บผู้ได้รับพระราชทานาายชนม์ผู้รับมรดกจะต้บงส่งวืนภายในง30งาันงถ้าส่งวืน
ไม่ได้งด้ายประการใดๆกบงมรดกจะต้บงชดใช้ราวาลทนตามกรณย 
งงงงงงงงงงง2.พระราชบัญญัตจเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์งบันเหปนนทย่สรรเหสรจญยจ่งดจเหรกวุณาภรณ์งพ.ศ.2534 ก านนดา่า
เหมื่บผู้ได้รับพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์นย้ได้รับพระราชทานชั้นสูงขึ้นผู้รับพระราชทานต้บงส่งวืบ
เหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ชั้นรบงงถ้าผู้รับพระราชทานส่งวืนไม่ได้ด้ายประการใดๆผู้รับพระราชทานจะต้บงชดใช้
ราวาลทนตามทย่ราชการก านนด 
งงงงงงงงงง3.พระราชบัญญัตจเหนรยยญจักรพรรดจมาลาง(ร.จ.พ.)งพ.ศ.2484งก านนดา่าการพระราชทานเหนรยยญ
จักรพรรดจมาลางพระราชทานเหปนนกรรมสจทธจ์งเหมื่บผู้ได้รับพระราชทานาายชนม์งใน้ทายาทโดยชบบธรรมรักษาไา้
เหปนนทย่ระลึกงลต่ถ้าผู้ได้รับพระราชทานกจดยงทายาทโดยชบบธรรมกจดยงประพฤตจตนไม่สมเหกยยรตจงบาจทรงเหรยยกวืน
ได้ถ้าส่งวืนไม่ได้ด้ายประการใดๆภายในง30งาันงจะต้บงชดใช้ราวาเหนรยยญนั้น 
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1.ชื่องาน(กระบวนงาน)การขอแก้ไขค าผิดในราชกิจจานุเบกษาและประกาศนียบัตรก ากับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2.วัตถุประสงค์ 
3.ขอบเขตของงาน 
        เหปนนงานทย่ด าเหนจนการในการขบลก้ไขว าผจดขบงว าน านน้าชื่บงชื่บตัางลละชื่บสกุลในราชกจจจา
นุเหบกษาลละประกาศนยยบัตร 
 4.ค าจ ากัดความ 
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
งงงงงงงง1.ผู้ขบลก้ไขยื่นขบลก้ตามเหบกสารนลักฐานประกบบต่บนน่ายงานต้นสังกัด 
งงงงงงง2.ส านักงานเหขตพ้ืนทย่การศึกษาตราจสบบนลักฐานใน้ถูกต้บงวรบถ้านลละนาสาเหนตุขบงการ
วลาดเหวลื่บน 
งงงงง3.ส านักงานเหขตพ้ืนทย่การศึกษาราบรามรายชื่บงจัดท าเหบกสารประกบบตามทย่ก านนดส่งส านักงาน
วณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงพร้บมประกาศนยยบัตรก ากับเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ฉบับจรจง 
งงงงงง4.ส านักงานวณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตราจสบบด าเหนจนการลจ้งนน่ายงานทย่เหกย่ยาข้บง
ด าเหนจนการลก้ไขต่บไปงตลบดจนลจ้งผลการขบลก้ไขส านักงานเหขตพ้ืนทย่การศึกษาลจ้งต่บผู้ขบลก้ไข
ต่บไป 
6.Flow chant การปฏิบัติงาน 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ขบยื่นนลักฐานต่บนน่ายงาน 

สพฐ.ตราจสบบ/ราบรามส่งนน่ายงานทยเหกย่ยาข้บง 

          สพท.ตรวจสอบ/รวบรวม/จัดท าเอกสาร 
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ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 
งงงงงงงงงงงงงงงงวารตราจสบบรายชื่บงลละขบลก้ไขเหมื่บตราจพบในระยะลรก 

 
 
 
7.แบบฟอร์มที่ใช้ 
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แบบตวัอย่างแก้ไขค าผิดของค าน าหน้าชื่อ ช่ือตัวและหรือชื่อสกุลในราชกิจจานุเบกษา 
แก้ค าผิด 

แจ้งความส านักนายกรัฐมนตรีหรือประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
.เหรื่บงงพระราชทานเหนรยยญชัยสมรภูมจงจ านาน......................รายงดังนย้ 

เหล่ม.............ตบนทย่..........................ลงาันทย่........................................ 
นน้า..................บรรทัดทย่...................(ลถา)......................ว าา่า “………………….” 

ใน้ลก้เหปนนง“…………………………………” 
ฯลฯ 

.เหรื่บงงพระราชทานเหนรยยญราชการชายลดนงจ านาน......................รายงดังนย้ 
เหล่ม.............ตบนทย่..........................ลงาันทย่........................................ 

นน้า..................บรรทัดทย่...................(ลถา)......................ว าา่า “………………….” 
ใน้ลก้เหปนนง“…………………………………” 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงฯลฯ 
.เหรื่บงงพระราชทานเหนรยยญพจทักษ์เหสรยชนงชั้นทย่................งจ านาน......................รายงดังนย้ 

เหล่ม.............ตบนทย่..........................ลงาันทย่........................................  
นน้า..................บรรทัดทย่...................(ลถา)......................ว าา่า “………………….” 

ใน้ลก้เหปนนง“…………………………………” 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงฯลฯ 
.เหรื่บงงพระราชทานเหนรยยญราชบจสรจยาภรณ์งชั้น..............งจ านาน......................รายงดังนย้ 

เหล่ม.............ตบนทย่..........................ลงาันทย่........................................  
นน้า..................บรรทัดทย่...................(ลถา)......................ว าา่า “………………….” 

ใน้ลก้เหปนนง“…………………………………” 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงฯลฯ 
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ค าอธิบาย 
1.เหรยยงรายกันตามล าดับทย่มยการขบลก้ไขดังนย้ 
งง(1)เหนรยยญชัยสมรภูมจง(2)เหนรยยญราชการชายลดนง(3)เหนรยยญพจทักษ์เหสรยชน(4)เหนรยยญราชบจสรจยาภรณ์ 
2.จัดท าเหปนนลจ้งวาามส านักนายกรัฐมนตรยงนากเหปนนการขบลก้ไขว าผจดตั้งลต่งเหล่มง103งตบนทย่ง58งลงาันทย่ง14ง
เหมษายน 2529งย้บนข้ึนไปลละจัดท าเหปนนประกาศส านักนายกรัฐมนตรยนากเหปนนการขบลก้ไขว าผจดตั้งลต่งเหล่มง
103งตบนทย่ง80งลงาันทย่ง13งพฤษภาวมง2529งถึงปัจจุบันลยกฉบับจากกัน 
3.เหรยยงล าดับเหล่มลละตบนตบนตามล าดับปีก่บนนลังง(จากปีก่บนมาถึงปัจจุบัน)งนากเหล่มลละตบนเหดยยากันเหรยยง
ตามล าดับนน้าก่บนนลังลถาใน้ระบุลถานน้านรืบลถานลัง 
4.กรณยเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์เหรยยงล าดับชั้นสูงมาชั้นต่ าข้าราชการก่บนลูกจ้างงกรณยเหนรยยญมยล าดับงชั้นทย่ง1งลละ
ชั้นทย่ง2งจะต้บงเหรยยงล าดับทย่ง1งมาก่บน 
5.การลก้ไขว าผจดมยได้เหฉพาะในกรณยทย่วาามผจดพลาดเหกจดข้ึนในขณะทย่ลงประกาศนรืบก่บนการน าลงประกาศใน
ราชกจจจานุเหบกษาเหท่านั้นงนากเหปนนการเหปนนว าน านน้าชื่บงชื่บตัางลละชื่บสกุลภายนลังทย่ได้ประกาศในราชกจจจา
นุเหบกษาลล้างไม่บาจด าเหนจนการได้ 
6.ใน้ตราจสบบา่าผู้ขบลก้ไขเหปนนบุววลวนเหดยยากับผู้ได้รับพระราชทานลละใน้เหจ้านน้าทย่ทย่รับผจดชบบงโดยตรงง
ตั้งลต่ระดับง6งขึ้นไปลงชื่บลละางเหลจบชื่บเหตจมรับรบงวาามถูกต้บงก ากับไา้ทย่มุมขาาด้านล่างทุกนน้า 
7.ใน้ส่งส าเหนาเหบกสารดังนย้งรายการละง1งฉบับ 
งงง7.1ทะเหบยยนบ้านเหฉพาะนน้าทย่มยชื่บผู้ขบลก้ไข 
งง7.2 ราชกจจจานุเหบกษานน้าทย่ลงชื่บผู้ทย่ขบลก้ไขงทั้งนย้เหพ่ืบใน้การตราจสบบเหปนนไปได้โดยราดเหรจา 
8.เอกสาร/หลักฐานอ้าง 
งงงงงงงงงงงงงระเหบยยบส านักนายกรัฐมนตรยา่าด้ายการขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์บันเหปนนทย่เหชจดชูยจ่ง
ช้างเหผืบกลละเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์บันมยเหกยยรตจยศยจ่งมงกุฎไทยงพ.ศ. 2536 ลละทย่ลก้ไข 
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1.ชื่องาน(กระบวนงาน)การขอเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรก
คุณาภรณ์ให้แก่ผู้ท าคุณประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน 
2.วัตถุประสงค์ 
   งงงงงงงเหพ่ืบเหปนนลนาปฏจบัตจในการเหสนบขบพระราชทานบันเหปนนทย่สรรเหสรจญยจ่งดจเหรกวุณาภรณ์ฯ 
3.ขอบเขตของงาน 
        เหปนนการขบพระราชทานเหพื่บเหปนนบ าเหนนจจวาามดยวาามชบบใน้ลก่บุววลซึ่งกระท าวาามดย
วาามชบบบันเหปนนประโยชน์ลก่ประเหทศงศาสนางลละประชาชน 
 4.ค าจ ากัดความ 
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
           1.โรงเหรยยนราบรามเหบกสารนลักฐานประกบบการเหสนบขบลละตราจสบบงเหสนบส านักงานเหขต
พ้ืนทย่การศึกษา 
งงงงงงงงงงง2.ส านักงานเหขตพ้ืนทย่การศึกษางด าเหนจนการตราจสบบลละราบรามเหบกสารนลักฐาน
ประกบบการเหสนบขบพระราชทานขบงผู้ทย่มยวุณสมบัตจบยู่ในเหกณฑ์ทย่จะได้รับการพจจารณาเหสนบขบ
พระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์งตามนลักเหกณฑ์าจธยการงลละเหงื่บนไขทย่ก านนดไา้ในพระราช
กฤษฎยกาา่าด้ายการขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ดจเหรกวุณาภรณ์งพ.ศ.2538 
งงงงงง3.ส านักงานเหขตพ้ืนทย่การศึกษางลต่งตั้งวณะกรรมการเหพ่ืบพจจารณาวุณสมบัตจลละกลั่นกรบงวาาม
ดยวาามชบบขบงผู้ทย่พึงได้รับการเหสนบขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์บันเหปนนทย่สรรเหสรจญยจ่งดจเหรก
วุณาภรณ์งเหพื่บพจจารณาลละตราจสบบวุณสมบัตจงประาัตจงวาามประพฤตจงการกระท าวาามดยวาามชบบง
ตามมาตราง8งลละวาามเหนมาะสมขบงบุววลทย่พึงได้รับการพจจารณาเหสนบขบพระราชทาน
เหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์บันเหปนนทย่สรรเหสรจญยจ่งดจเหรกวุณาภรณ์ 
     4.ส านักงานเหขตพ้ืนทย่การศึกษาราบรามเหบกสารประกบบการน าเหสนบส านักงานวณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเหพ่ืบพจจารณาด าเหนจนการตามข้ันตบนทย่ระเหบยยบก านนดต่บไป 
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6.Flow chant การปฏิบัติงาน 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 
งงงงงงงงงงงงงงงงการราบรามเหบกสารประกบบจะต้บงจัดนาเหบกสารประกบบเหปนนจ านานมากงลละเหปนนการ
จัดนาเหบกสารประกบบย้บนนลังงซึ่งส่านมากจะไม่ว่บยจัดเหกจบนลักฐานเหบกสารไา้งท าใน้เหกจดวาามยุ่งยาก 

7.แบบฟอร์มที่ใช้ 
        -นนังสืบรับรบบงเหบกสรการบรจจาวทรัพย์สจน 
- บัญชยลสดงวุณสมบัตจผู้กระท าวาามดยฯง(ลบบงนร.3) 
- บัญชยลสดงจ านานชั้นตราเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ง(ลบบงนร.4)ง(ลบบงนร.5) 
-บัญชยรายชื่บผู้ลสดงวาามดยงวาามชบบฯ(ลบบงนร.6) 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเหรยยนจัดท างราบรามเหบกสารนลักฐาน 

งงงงงงงงงงสพท.ตราจสบบลละราบรามเหบกสารนลักฐาน 

สพท.ลต่งตั้งวณะกรรมการพจจารณาวุณสมบัตจ 
วาามประพฤตจงการกระท าวาามดยวาามชบบ 

สพท.รวบรวมเอกสารประกอบเสนอ สพฐ.เพื่อพิจารณา 
ด าเนินการตามขั้นตอนที่ระเบียบก าหนดต่อไป 
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นนังสืบรับรบงเหบกสารการบรจจาวทรัพย์สจน 
 
 

วรุฑ 
 

ทย…่…………………..        (ส่านราชการเหจ้าขบงเหรื่บง) 
 
  นนังสืบฉบับนย้ใน้ไา้เหพ่ืบรับรบงา่างนาย/นาง/นางสาา……………………………………… 
บยู่บ้านเหลขทย่…………..นมู่ทย่………………..ต าบล/ลขาง………………………..บ าเหภบ/เหขต……………… 
จังนาัด…………………..ได้บรจจาว……………ง(ระบุใน้ชัดเหจนา่าเหปนนเหงจนสดนรืบบ่ืนๆ)………………… 
รามมูลว่าเหปนนเหงจน……………..บาทงเหพื่บเหสนบขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์บันเหปนนทย่สรรเหสรจญยจ่ง 
ดจเหรกวุณาภรณ์งงชั้นตรา……………………….ประจ า……………ลละได้ส่งเหบกสารประกบบการพจจารณา 
เหสนบขบพระราชทานงซึ่งตราจสบบลล้าขบรับรบงดังนย้ 

1. เหปนนเหบกสารทย่ถูกต้บงโดยเหฉพาะจ านานเหงจนทย่บรจจาวตรงตามข้บเหทจจจรจงงลละเหปนนทรัพย์สจน 
ขบงงผู้เหสนบขบพระราชทานจรจง 

2. ไม่เหวยน าไปประกบบการเหสนบขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์มาก่บน 
3. ผู้บรจจาวเหปนนผู้มยวาามประพฤตจเหรยยบร้บยงปฏจบัตจตามกฎนมายงมยวุณธรรมจรจยธรรมสูง 

สมวารลก่การยกย่บงตามพระราชกฤษฎยกางา่าด้ายการขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์นั้นเหปนนทย่
สรรเหสรจญยจ่งดจเหรกวุณาภรณ์งพ.ศ.2538 
 
 ใน้ไา้งงณงงาันทย่………………..เหดืบน………………………………….พ.ศ. ………… 
 

(ลงชื่บ)…………………………………… 
(พจมพ์ชื่บเหตจม) 
ต าลนน่ง 
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ลบบนนังสืบรับรบงลสดงผลงาน 
(เหวรื่บงนมายตราวรุฑนรืบเหวรื่บงนมายบงว์การขบงรัฐนรืบาจสานกจจ) 

 
ทย…่……………………..      ชื่บ(นน่ายงานเหจ้าขบงนนังสืบ 

  นนังสืบฉบับทย่ใน้ไา้เหพ่ืบรับรบงา่าง(นาย/นาง/นางสาา)…………………………………… 
ช่บสกุล……………………………………….บ้านเหลขทย่……………………นมู่…………ซบย……………. 
ถนน………………………………..ต าบล/งลขาง…………………………….บ าเหภบ/เหขต………...…จังนาัด 
……………………..บาชยพ……………………………..โทร………………………………………. 
ได้กระท าวาามดยวาามชบบบันเหปนนประโยขน์ทย่เหปนนผลงานดังนย้ 

1. ตั้งลต่าันทย่………เหดืบน……………พ.ศ………ถึงาันทย่……..เหดืบน………………..พ.ศ……. 
ได้กระท าวาามดยวาามชบบงวืบ…………..ง(ระบุเหนตุนรืบพฤตจกรรมทย่ได้ท า) 

ฯลฯ 
ทั้งนย้งได้ลนบรายละเหบยยดขบงผลงานไา้ท้ายนนังสืบรับรบงลล้า   
  ขบรับรบงา่างรายงานลสดงผลงานดังกล่าาข้างต้นถูกต้บงลละไม่เหวยเหสนบขบพระราชทาน 
จนได้รับพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ตามกฎนมายนย้นรืบกฎนมายบ่ืนไปลล้า 
 
 
ขบรับรบงา่าข้บวาามข้างต้นถูกต้บง  ใน้ไา้งณงาันทย่…………เหดืบน………………พ.ศ……… 
 
 
 

(ลงชื่บผู้ปฏจบัตจงาน)      (ลงชื่บ) 
งงงง(พจมพ์ชื่บเหตจม)        (พจมพ์ชื่บเหตจม) 

าันทย่……….เหดืบน……….พ.ศ……     (ต าลนน่ง) 
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ลบบนนังสืบรับรบงลสดงรายการบรจจาวทรัพย์สจน 
(เหวรื่บงนมายตราวรุฑนรืบเหวรื่บงนมายบงว์การขบงรัฐาจสานกจจ) 

 
ทย…่………………….       ชื่บ(นน่ายงานเหจ้าขบงนนังสืบ) 
 
  นนังสืบฉบับนย้ไา้ใน้เหพ่ืบรับรบงา่าในาันทย่ง………….เหดืบน………………..พ.ศ………… 
นาย/งนางสาา/งนาง……………………………ชื่บสกุล…………………….บ้านเหลขทย่……………………... 
นมู่ทย่……………ซบย………………………ถนน………………………ต าบล/ลขาง……………………… 
บ าเหภบ/เหขต………………………จงันาัด………………………………บาชยพ………………………………. 
โทร…………………………………….ได้บรจจาวทรัพย์สจนใน้ลก่………………………………………….. 
ซ่ึงต้ังบยู่นมู่ทย่……………………ซบย…………………………………ถนน……………………………… 
ต าบล/ลขาง………………………………บ าเหภบ/เหขต……………………………………………………….. 
จังนาัด……………………………………..โทร…………………………………………………………….. 
เหปนนมูลว่าลน่งทรัพย์สจนนรืบจ านานเหงจนรามทั้งสจ้น…………………………………บาท(ตัานนังสืบ) 
โดยมยรายการบรจจาวงดังนย้ 

1. ได้บรจจาวง(ระบุใน้ชัดเหจนา่าเหปนนเหปนนเหงจนสดนรืบบ่ืนๆ)งมูลว่าเหปนนเหงจน………………………บาท 
(ตัานนังสืบ)งเหพื่บ……………..ง(าัตถุประสงว์ลละใน้ระบุชัดเหจนด้ายา่าเหปนนการสมทบนรืบเหฉพาะบุววล) 

2. ได้บรจจาวง(ระบุใน้ชัดเหจนา่าเหปนนเหงจนสดนรืบบ่ืนๆ)งมูลว่าเหปนนเหงจน…………………………..บาท 
(ตัานนังสืบ)งเหพื่บ………………… (าัตถุประสงว์ลละใน้ระบุชัดเหจนด้ายา่าเหปนนการสทบนรืบเหฉพาะบุววล) 
 
 ขบรับรบงา่างรายงานลสดงการบรจจาวทรัพย์สจนดังกล่าาข้างต้นถูกต้บงลละไม่เหวยเหสนบขบ 
พระราชทานจนได้รับพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์ตามกฎนมายนย้นรืบงกฎนมายบื่นไปลล้า 
 
ขบรับรบงา่าข้บวาามข้างต้นถูกต้บง                          ใน้ไา้งณงาันทย่………….เหดืบน…………….พ.ศ……… 
 

(ลงชื่บผู้บรจจาว)      งงงงงงงงงงงงงงงงง(ลงชื่บ) 
(พจมพ์ชื่บเหตจม)       งงงงงงงงง(พจมพ์ชื่บเหตจม) 

าันทย่……………….เหดืบน…………….พ.ศ…………..   (ต าลนน่ง)  
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บัญชยรายชื่บผู้กระท าวาามดยวาามชบบบันเหปนนประโยชน์ต่บประเหทศงศาสนางลละประชาชน 
ผู้ขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์บันเหปนนทย่สรรเหสรจญยจ่งดจเหรกวุณาภรณ์ 

ประจ าปีงพ.ศ……………… 
    กระทราง……………………………… 
   กรมง/งสานราชการทย่เหทยยบเหท่า………………………… 
     (ชั้นตรา)………….............. 

 
1. ………………………………………. 26………………………………………………………. 
2. ………………………………………. 27………………………………………………………. 
3. ………………………………………. 28………………………………………………............. 

ฯลฯ 
       23 ………………………………………... 48 ……………………………………………………… 
       24………………………………………… 49………………………………………………………. 
       25………………………………………………... 50………………………………………………………………. 
         ท.ภ.    1 – 50 
         บุรุษ 25  สตรย 25 
        รับรบงถูกต้บง 
     (ลงชื่บ)…………………………. 
      (……………………….) 
     ต าลนน่ง………………………… 
ว าบธจบาย 

1. พจมพ์เหรยยงตามล าดับตัาบักษรงก-ฮงลต่ละชั้นเหวรื่บงราชฯง(พจมพ์บุรุษงก-ฮงลล้าต่บด้ายสตรยงก-ฮ) 
2. พจมพ์ด้ายบักษรพจมพ์ในญ่งใช้กระดาษงเหบง4 
3. ใน้ลยกพจมพ์รายชื่บตามขั้นตราชั้นตรางงนน้าละไม่เหกจนง50 ชืบ่งโดยพจมพ์รายชื่บเหปนนง2 ลถาๆง 

ละง25 ชื่บเหรยยงในท านบงดังกล่าางโดยลบ่งชื่บพจมพ์ในลถาด้านซ้ายลละลถาด้านขาาใน้มยจ านานเหท่ากันงลละ
นากมยชื่บสุกท้ายเหปนนล าดับเหลขวย่งใน้พจมพ์ชื่บสุดท้ายนั้นงไา้เหปนนลถาสุดท้ายระนา่างลถาทั้งสบง 

4. กรณยข้ึนชั้นตราในม่งใน้ขึ้นนน้าในม่งโดยพจมพ์ชื่บเหฉพาะชั้นตราทย่ขึ้นในม่ 
5. ขยดเหส้นใต้ชื่บกระทรางงทบางงกรมงชั้นตราทุกลน่ง 
6. เหขยยนบักษรย่บชั้นตรางล าดับงภายในนน้างลยกจ านานงบุรุษ-สตรยงพร้บมเหจ้านน้าทย่ 

ทย่รับผจดชบบโดยตรงงระดับกระทรางงทบางงกรมงตั้งลต่นัานน้างานนรืบเหทยยบเหท่าข้ึนไปงลงชื่บรับรบง 
วาามถูกต้บงก ากับไา้ทย่มุมขาาล่างทุกนน้า 
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8.เอกสาร/หลักฐานอ้าง 
งงงงงง1.พระราชกฤษฎยกาา่าด้ายการขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์บันเหปนนทย่สรรเหสรจญยจ่งดจเหรก
วุณาภรณ์งพ.ศ.2538งลละทย่ลก้ไขเหพจ่มเหตจมลละลนาปฏจบัตจทย่ส านักเหลขาธจการวณะรัฐมนตรยก านนด 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงง2.ระเหบยยบส านักนายกรัฐมนตรยงา่าด้ายลบบนนังสืบรับรบงผลงานลละลบบนนังสืบรับรบง
ลสดงราบการบรจจาวทรัพย์สจนงลละลต่งตั้งวณะกรรมการพจจารณาตราจสบบลละกลั่นกรบงวุณสมบัตจขบง
บุววลทย่พึงได้รับการเหสนบขบพระราชทานเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณ์บันเหปนนทย่สรรเหสรจญยจ่งดจเหรกวุณาภรณ์งพ.ศ.
2538 
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1.ชื่องาน ( กระบวนงาน)การขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน/ ราชการชายแดน 
2.าัตถุประสงว์ 
 เหพ่ืบเหปนนลนาปฏจบัตจการขบมยบัตรเหนรยยญพจทักษ์เหสรยชน/งราชการชายลดน 
3.ขบบเหขตขบงงาน 

เหปนนงานบรจการผู้ได้รับพระราชทานเหนรยยญพจทักษ์เหสรยชนนรืบเหนรยยญราชการชายเหดน 
มยบัตรประจ าตัางเหพื่บใช้ลสดงขบรับสจทธจต่างๆงตามกฎนมายลละระเหบยยบลบบลผนขบงทางราชการ 
ซึ้งจะต้บงด าเหนจนการตามระเหบยยบลละประกาศง(นนังสืบงมทง0202.5/าง4163 ลงาันทย่ง8 ธันาาวมง2548) 
 
4.ว าจ ากัดวาาม 
5.ขั้นตบนการปฏจบัตจงาน 
 1. ผู้ขบมยบัตรประจ าตัาจักท าว าขบมยบัตรต่บนน่ายงานต้นสังกัดงพร้บมนลักฐาน 
ประกบบการจัดท าบัตร 

1.1 ส าเหนาราชกจจจานุเหบกษา 
1.2 ส าเหนาบัตรประจ าตัาข้าราชการนรืบบัตรประจ าตัาประชาชนลละส าเหนาทะเหบยยนบ้าน 
1.3 รูปถ่ายขนาดง2.5x3งซ.ม. ถ่ายไา้ไม่เหกจนง6 เหดืบนงวรึ่งตัางนน้าตรงไม่สามนมากลละลา่นตาสยเหขม้

ลต่งเหวรื่บงลบบปฏจบัตจราชการงเหวรื่บงลบบพจธยการนรืบเหวรื่บงลบบเหจ้านน้าทย่ขบงรัฐงขบงนน่ายงาน
ต้นสังกัดงเหา้นลต่ผู้ทย่ไม่มยกฎนมายนรืบข้บบังวับขบงราชการก านนดใน้มยเหวรื่บงลบบเหฉพาะงใน้ลต่ง
กายด้ายชุดสากลนรืบชุดงไทยพระราชทานงจ านานง2 รูป 

1.4 นลักฐานบื่นงๆงตามลต่กรณยงดังนย้ 
1.4.1 บัตรเหก่าง/งใบลจ้งวาามบัตรนายง(กรณยเหวยท าบัตร) 
1.4.2 ส าเหนาว าสั่งบกจากราชการง(กรณยเหวยรับราชการ) 
1.4.3 ส าเหนานลักฐานการเหปลย่ยนชั้นยศงชื่บตัานรืบชื่บสกุลงเหช่น 

ใบเหปลย่ยนชื่บตัาง(ลบบงช.3 )งใบส าวัญการสมรสง(วร.3)เหปนนต้น 
1.4.4 กรณยชื่บ-สกุลงผู้ขบท าบัตรงไม่ตรงกับประกาศในราชกจจจานุเหบกษา 

โดยลนบเหบกสารเหพจ่มเหตจมตามนัาข้บทย่ง4งเหรื่บงงการขบลก้ไขชื่บ-สกุลในราชกจจจานุเหบกษา 
2. ส านักนักงานเหขตพ้ืนทย่การศึกษา ตราจสบบวาามถูกต้บงลละจัดส่งงส านักงานวณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. ส านักนักงานวณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตราจสบบลละรับรบงว าขบบัตร 

จัดส่งกระทรางมนาดไทย 
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4. กบงการเหจ้านน้าทย่งกระทรางมนาดไทยงด าเหนจนการตราจสบบลละเหสนบผู้มยบ านาจลงนามงลจ้ง
ส านักงานวณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. ส านักงานวณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่งบัตรใน้งส านักงานเหขตพ้ืนทย่การศึกษา 
6. ส านักงานเหขตพ้ืนทย่การศึกษาจักท าทะเหบยยนวุมบัตร 
7. มบมบัตรใน้ผู้ทย่ขบมยบัตร 

 
 

6.Flow chant การปฏจบัตจ 
 

 
สพท. ลจ้งนลักเหกณฑ์ 

 
สถานศึกษาส่งว าขบมยบัตรพร้บมเหบกสารนลักฐาน 

 
ตราจสบบวาามถูกต้บงงส่งงสพฐ. 

 
สพฐ. ตราจสบบเหสนกระทรางมนาดไทยลงนาม 

 
สพฐ.งส่งบัตรใน้งสพท. 

 
สพท. มบบบัตรลก่ผู้ขบลละจักท าทะเหบยยนวุมบัตร 

 
7. ลบบฟบร์มทย่ใช้ 

ลบบว าขบง3 (ส.ช.1)ง(ส.ช.2)งลละง(ส.ด.1)ง(ส.ด.2) 
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8.เหบกสารนลักฐานบ้างบจง 
 1. ระเหบยยบา่าด้ายการขบพระราชทานงการประดับลละกรณยทย่ใน้ประดับเหนรยยญพจทักษ์ 
เหสรยชนสจทธจบัตรประจ าตัาลละการเหรยยกเหนรยยญกับบัตรประจ าตัาผู้ได้รับราชทานเหนรยยญพจทักษ์เหสรยชน 
วืนง(ฉบับทย่2)งพ.ศ. 2548 

8. ระเหบยยบา่าด้ายบัตรประจ าตัาผู้ได้รับพระราชทานเหนรยยญราชการชายลดนงพ.ศ.2548 
9. ประกาศกระทรางมนาดไทยงเหรื่บงงลบบบัตรลละว าขบมยบัตรประจ าตัาผู้ได้รับพระราชทานเหนรยยญ

พจทักษ์พจทักษ์เหสรยชน 
10. ประกาศกระทรางมนาดไทยงเหรื่บงงลบบบัตรลละลบบว าขบมยบัตรประจ าตัาผู้ได้รับ 

พระราชทานเหนรยยญราชการชายลดน 
11. ลนาทางลละข้นตบนการจัดท าบัตรประจ าตัาผู้ได้รับพระราชทานเหนรยยญพจทักษ์เหสรย 

ลละเหนรยยญราชการชายลดน 
 



         ส.ช.1 
ว าขบมยบัตรงบัตรในม่งนรืบเหปลย่ยนบัตรประจ าตัา 

ผู้ได้รับพระราชทานเหนรยยญพจทักษ์เหสรยชน 
 

เหขยยนทย…่………………………...... 
       าันทย่…………..เหดืบน……………….พ.ศ………….. 
 
 ข้าพเหจ้างนาย/นาง/นางสาา/งยศ……………………………………………………สัญชาตจ…............. 
เหกจนาันทย…่…………….เหดืบน………………………พ.ศ……………….บาย…ุ………….ปี ขณะยื่นว าขบ 
มยชื่บยู่ในทะเหบยยนบ้านเหลขทย่………………..นมู่ทย…่…………………ตรบก/ซบย………………………… 
ถนน……………………..ต าบล/ลขาง…………………..บ าเหภบ/เหขต …………………จังนาัด…………….. 
โทรศัพท…์………………………….. 
เหลขประจ าตัาประชาชน   งงงง     งงงงงงงงงงงงงบาชยพ……...ง
รับราชการง/งปฏจบัตจง/งเหวยสังกัดงต าลนน่ง………………………………………ลผนกง/งงาน………………... 
ฝ่าย / ส่าน……………………..กบงง/งส านัก……………………………….กรมง/งเหทศบาลง/งบงว์การ 
…………………………………กระทรางง……………………………………โทรศัพท…์……………… 
ได้รับพระราชทานเหนรยยญพจทักษ์เหสรยชนงช้ัน………………………………………………..ตามประกาศ 
ราชกจจจานุเหบกษาเหล่น………………ตบนทย…่…………..นน้าทย่ง………………ลงาันทย…………เหดืบน  
………………………………..พ.ศ……………………… 
 ขบยื่นว าขบมยบัตรงกรณย 
         มยบัตรวรั้งลรก 
         มยบัตรในม่งเหนื่บงจาก บัตรนมดบาย ุ  บัตรนาย  บัตรถูกท าลาย 
         เหปลย่ยนบตัรเหนื่บงจาก บัตรช ารุด  เหปลย่ยนช่ืบตัานรืบช่ืบสกุล     
  เหปลย่ยนช่ืบตัาลละชื่บสกุลงง บื่นงๆง……………………. 
ข้าพเหจ้าขบรับรบงา่าข้บวาามดังกล่าาข้างต้นเหปนนวาามจรจงทุกประการ 
    (ลายมืบช่ืบ)…………………………………………ผู้ยื่นว าขบ 
     (…………………………………….) 
    (ลายมืบช่ืบ)…………………………………………ผู้รับรบง 
     (…………………………………….) 
    ต าลนน่ง………………………………………………………… 

 
(ส านรับเหจ้านน้าทย่) 
 บบกบัตรใน้ตามว าขบงงงเหมื่บาันทย่……………………..เหลขทย่บัตร…………………………………… 
 รับงับการบบกบัตรงงงงงงงงเหนื่บงจาก………………………………………………………………….... 
               ……………………………………………………………………. 
     (ลงมืบช่ืบ)………………………………….เหจ้านน้าทย ่
      งงงง(………………………………) 



 
 

ลบบบัตรประจ าตัาผู้ได้รับพระราชทานเหนรยยญพจทักษ์เหรยชน 
 

(ด้านนน้า) 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง 
งรูปถ่ายขนาด   
2.5 x 3 ซม.งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงเหลขประจ าตัาประชาชนผู้

ถืบบัตร 
                                                             ………………………………… 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง
ชื่บ…………………………………. 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงชื่บ
สกุล…………………................  

                                                           
                                                             ……………………….... 

………………………….. 
งลายมืบชื่บงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงเหจ้าพนักงานบบกบัตร 

 
8.4 ซม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 ซม. 

(1) 



111 
 

ง(ด้านนลัง) 
 

บัตรประจ าตัาผู้ได้รับพระราชทาน 
เหนรยยญพจทักษ์เหสรยชน 

                                       ชั้น…………………………… 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง(ตราวรุฑ) 

เหลขทย่……………………….. 
กระทรางมนาดไทย 

 
าันบบกบัตร………………………………..บัตรนมดบายุ………………. 

 
 
 

(1)ใน้ประทับตราลายดุมกระทรางมนาดไทย 
 นมายเหนตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.4 ซม. 
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ว าขบมยบัตรงงบัตรในม่งนรืบเหปลย่ยนบัตรประจ าตัา 
ผู้ไดร้ับพระราชทานเหนรยยญราชการชายลดน 

 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงเหขยยนทย่……………………………….………. 

     าันทย่………………เหดืบน……………………พ.ศ……….. 
 
ข้าพเหจ้างนายง/งนางง/งนางสาาง/งยศ……………………พ.ศ………………บาย…ุ………….ปี ขณะยื่นว าขบ 
มยชื่บบยู่ในทะเหบยยนเหลขทย…่……………..นมู่ทย…่…………..ตรบกง/ ซบย…………………………………… 
ถนน……………………ต าบลง/งลขาง…………….....บ าเหภบง/งเหขต……..…………จังนาัด………………….. 
เหลขประจ าตัาประชาชน  บาชยพ……. 
รับราชการง/งปฏจบัตจง/งเหวยสังกัดงต าลนน่ง………………………………………ลผนกง/งงาน………………... 
ฝ่าย / ส่าน……………………..กบงง/งส านัก……………………………….กรมง/งเหทศบาลง/งบงว์การ 
…………………………………กระทรางง……………………………………โทรศัพท…์……………… 
ได้รับพระราชทานเหนรยยญพจทักษ์เหสรยชนงช้ัน………………………………………………..ตามประกาศ 
ราชกจจจานุเหบกษาเหล่น………………ตบนทย…่…………..นน้าทย่ง………………ลงาันทย่…………เหดืบน  
………………………………..พ.ศ……………………… 
 ขบยื่นว าขบมยบัตรงกรณย 
         มยบัตรวรั้งลรก 
         มยบัตรในม่งเหนื่บงจาก บัตรนมดบาย ุ  บัตรนาย  บัตรถูกท าลาย 
         เหปลย่ยนบตัรเหนื่บงจาก บัตรช ารุด  เหปลย่ยนช่ืบตัานรืบช่ืบสกุล     
  เหปลย่ยนช่ืบตัาลละชื่บสกุลงง บื่นงๆง……………………. 
 
ข้าพเหจ้าขบรับรบงา่าข้บวาามดังกล่าาข้างต้นเหปนนวาามจรจงทุกประการ 
    (ลายมืบช่ืบ)…………………………………………ผู้ยื่นว าขบ 
     (…………………………………….) 
    (ลายมืบช่ืบ)…………………………………………ผู้รับรบง 
     (…………………………………….) 
    ต าลนน่ง………………………………………………………… 

(ส านรับเหจ้านน้าทย่) 
 บบกบัตรใน้ตามว าขบงงงเหมื่บาันทย่……………………..เหลขทย่บัตร…………………………………… 
 รับงับการบบกบัตรงงงงงงงงเหนื่บงจาก 
………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………. 
     (ลงมืบช่ืบ)………………………………….เหจ้านน้าทย ่
      งงงง(………………………………) 

รูปถ่ายขนาด 
2.5x3 ซม. 
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ลบบบัตรประจ าตัาผู้ได้รับพระราชทานเหนรยยญราชการชายลดน 
 

 
 
(ด้านนน้า) 
 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง 
งรูปถ่ายขนาด   
2.5 x 3 ซม.งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงเหลขประจ าตัาประชาชนผู้

ถืบบัตร 
                                                             ………………………………… 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง
ชื่บ…………………………………. 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงชื่บ
สกุล…………………................  

                                                           
                                                             ……………………….... 

………………………….. 
งลายมืบชื่บงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงเหจ้าพนักงานบบกบัตร 

 
8.4 ซม. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.4 ซม. 

(1) 
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(ด้านนลัง) 
 

บัตรประจ าตัาผู้ได้รับพระราชทาน 
เหนรยยญราชการชายลดน 

                                       ชั้น…………………………… 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง(ตราวรุฑ) 

เหลขทย่……………………….. 
กระทรางมนาดไทย 

 
าันบบกบัตร………………………………..บัตรนมดบายุ………………. 

 
 
 
 
นมายเหนตุ (1)งใน้ประทับตราลายดุมรูปเหนรยยญราชการชายลดนง(รูพระนเหรศารทรงกระท า 
  งยุทธนัตถยงภายในางกลมขนาดเหท่าตัาเหนรยยญ) 
 
 
 
 
 
 
 

8.4 ซม. 

5.4 ซม. 
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) การขอท าบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
2. าัตถุประสงว์ 

เหพ่ืบเหปนนลนาปฏจบัตจการด าเหนจนการขบท าบัตรประจ าตัาเหจ้านน้าทย่ขบงรัฐ 
3. ขบบเหขตขบงงาน 

ตามพระราชบัญญัตจประจ าตัาเหจ้านน้าทย่ขบงรัฐงพ.ศ.2542 ลละข้บง5 (5.1) 
ลน่งระเหบยยบกระทรางศึกษาธจการงา่าด้ายบัตรประจ าตัาลูกจ้างประจ าง พ.ศ.2531  ใน้เหข้าราชการ 
ข้าราชการบ านาญงลละลูกจ้างประจ างมยบัตรประจ าตัาได้งส านรับพนักงานราชการสามารถมยบัตรประจ าตัา 
ได้นับลต่สัญญาจ้างจนถึงาันสจ้นสุดสัญญาจ้าง 

4. ว าจ ากัดวาาม 
5. ขั้นตบนการปฏจบัตจงาน 

1. ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าลละข้าราชการบ านาญ ลละพนักงานราชการงนากประสงว์ 
ขบมยบัตรปะจ าตัาใน้ยื่นว าขบมยบัตรงตามงพ.ร.บ. บัตรประจ าตัาเหจ้านน้าทย่ขบงรัฐงพ.ศ.2542 พร้บมรูปถ่าย 
ขนาดง2.5x3 ซ.ม. จ านานง2 รูปงจากโรงเหรยยนต้นสังกัดงนรืบมายื่นว าขบมยบัตรงได้ทย่งสพท. 

2. เหจ้านน้าทย่รับเหรื่บงงตราจสบบเหกสารงจัดท าบัญชยวาบวุมการบบกบัตรโดยลยกเหปนน 
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการง1 ชุดงลละข้าราชการบ านาญง1 ชุดงจัดพจมพ์บัตรด้าย 
โปรลกรมวบมพจาเหตบร์งตราจสบบงตจดรูปงประทับตรางลละมบบบัตรใน้ยื่นขบมยบัตรต่บไป 
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6. Flow chant การปฏจบัตจ 
 

ลผนภูมจลสดงขั้นตบน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ข้บสังเหกตในระดับปฏจบัตจ 

1. ปัจจุบันนย้ข้าราชการวรูลละบุวลากรทางการศึกษางสังกัดโรงเหรยยนไม่มยระดับนรืบซย 
ลล้างมยลต่บันดับงวรูผู้ช่าย, วศ.1-วศ.5 เหวรื่บงลบบจึงยังบนุโลมใช้เหวรื่บงลบบข้าราชการเหดจมบยู่งท าใน้ 
บางรายถ่ายรูปไม่ถูกต้บงงในการมาด าเหนจนขบมยบัตร 

2. บัตรประจะตัาทย่ใน้มาด าเหนจนการบบกบัตรใน้กับข้าราชการเหปนนลบบกระดาษเหปนน 
ท าใน้การบบกบัตรบางวรั้งเหมื่บน ามาใช้กับเหวรื่บงวบมพจาเหตบร์ลล้าตัานนังสืบจะไม่ตจดนรืบไม่ชัด 
 

สถานศึกษา 
- ตราจสบบเหบกสาร 
- จัดท าบัญชยวาบวุมการบบก

บัตร 

- ตจดรูป 

สพท. 
- ตรวจสอบเอกสาร 
- จัดท าบัญชีควบคุมการ

ออกบัตร 
- จัดพิมพ์บัตร ตรวจสอบ 
- ติดรูป 
- ประทบัตรา 

ข้าราชการ สพท.บ านาญ 
- ยืนค าขอมีบัตร ที่ สพท. 
- รูปถ่าย ขนาด 2.5x3ซ.ม 

จ านวน 2 รูป 
 

 

ข้าราชการ/ลูกจ้าง 
- ยื่นค าขอมบีัตร ที่ 

สถานศึกษา 
- รูปถ่าย ขนาด 2.5x3 

ซ.ม. 
จ านวน2รูป 
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7. ลบบฟบร์มทย่ใช้ 
ลบบด าเหนจนขบมยบัตรงฯ 

8. เหบกสารนลักฐานบ้างบจง 
1. พระราชบัญญัตจบัตรประจ าตัาเหจ้านน้าทย่ขบงรัฐงพ.ศ.2542 
2. ระเหบยยบกระทรางศึกษาธจการา่าด้ายบัตรปะจ าตัาลูกจ้างงพ.ศ.2531 
3. กฎกระทรางงฉบับทย่ง5 พ.ศ.2531 บบกตามวาามในพระราชบัญญัตจบัตรประจ า 

ข้าราชการงพนักงานสุขาภจบาลงลละพนักงานบงว์การขบงรัฐงพ.ศ.2598 
4. กฎกระทรางงฉบับทย่6 พ.ศ.2531 บบกตามวาามในพระราชบัญญัตจบัตรประชาชน 

พ.ศ.2542 
  5.นนังสืบส านักนายกรัฐมนตรยงทย่งนรง01062177งลงาันทย่ง24 มกราวมง2550 เหรื่บง 
นรืบการบบกบัตรประจ าตัาเหจ้านน้าทย่ขบงรัฐง(พนักงานราชการ) 

6.พระราชบัญญัตจเหวรื่บงลบบข้าราชการฝ่ายพลเหรืบนพ.ศ.2478 ลงาันทย่ง26 
ธันาาวมงพ.ศ.2478 

7.ระเหบยยบส านักนายกรัฐมนตรยด้ายเหวรื่บงลบบลูกจ้างประจ างพ.ศ.2527 
8.กฎส านักนายกรัฐรัฐมนตรยงฉบับทย่ง71 (พ.ศ.2523)บบกตามวาามในพระราชบัญญัตจ 

เหวรื่บงลบบข้าราชการฝ่ายพลเหรืบนงพ.ศ.2478 
 9.กฎส านักนายกรัฐรัฐมนตรยฉบับทย่ง81 (พ.ศ.2536)บบกตามวาามในพระราชบัญญัตจ 

เหวรื่บงลบบข้าราชการฝ่ายพลเหรืบนงพ.ศ.2478 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 
 

ว าขบมยบัตรประจ าตัานรืบขบบัตรประจ าตัาในม่ 
ตามพระราชบัญญัตจบัตรประจ าตัานน้าทย่ขบงรัฐงพ.ศ.2542 

   ……………………………………………………….. 
เหขยยนทย่…………………………………. 

   าันทย่……………เหดืบน…………………………พ.ศ……………. 
 ข้าพเหจ้าชื่บ………………………………………..ชื่บสกุล…………………………. 
เหกจดาันทย่……เหดืบน………….พ.ศ………บายุ……….ปี……..สัญชาตจ…………นมู่โลนจต……….. 
มยชื่บบยู่ในทะเหบยยนบ้านเหลขทย่…………..ตรบก/ซบย……………….ถนน……………ต าบล/ลขาง……… 
…………………..บ าเหภบ/เหขต…………………..โทรศัพท์……………………………………………… 
เหลขนมายประจ าตัาประชาชนขบงผู้ถืบบัตรงงงงงง 
ทย่บยู่ปัจจุบันทย่สามารถตจดต่บได้…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..เหจ้านน้าทย่ขบงรัฐ 
ประเหภทงงงงงงงงงงงงพลเหรืบนสามัญงงงงงงงงงงงวรูงงงงงงงงงงงงบ านาญงงงงงงงงงงงลูกจ้างประจ า 
รับราชการ/ปฏจบัตจงาน/เหวยสังกัดลผนก/งาน…………………………….กลุ่ม/ส่าน………………………... 
โรงเหรยยน……………………………………………………..ส านักงานเหขตพ้ืนทย่การศึกษา…………………. 
ส านักงานวณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงงกระทรางศึกษาธจการงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง
ต าลนนง 
………………………………….ระดับ……………………………. 
มยวาามประสงว์ขบมยบัตรประจ าตัาเหจ้านน้าทย่ขบงรัฐยื่นต่บเหลขาธจการวณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 กรณยงงงงงงงงงงงงง1. ขบมยบัตรวรั้งลรก 
 งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง2.ขบมยบัตรในม่งเหนื่บงจากงงงงงงงงงบัตรนมดบายุงงงงงงงงงงงบัตรนายนรืบถูท าลาย 
   นมายเหลขขบงบัตรเหดจม…………………………….. (ถ้าทราบ) 
  งงงงงงงงง3. ขบเหปลย่ยนบัตรเหนื่บงจาก 
   เหปลย่ยนชื่บตัา  เหปลย่ยนชื่บสกุล งงงงงงงงเหปลย่ยนชื่บตัาลละชื่บสกุล 
   ช ารุดง   บ่ืนงๆ 
  งงงงงงงงงได้ลนบรูปถ่ายสบงใบมาพร้บมกับว าขบตัานย้ลล้างงง งงงนลักฐานบื่นๆง(ถ้ามย) 
ข้าพเหจ้ารับรบงา่าข้บวาามดังกล่าาข้างต้นเหปนนวาามจรจงทุกประการ 

 
(ลายมืบชื่บ)……………………………ผู้ท าว าขบ 

(…………………………………) 
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บันทึกข้บวาาม 
ส่านราชการ………………………………………………………………………………………………… 
ทย…่……………………………………………………….าันทย่……………………………………………... 
เหรื่บงง(งง)งงงขบมยบัตรประจ าตัาเหข้านน้าทย่ขบงรัฐ (งง)งงข้าราชการบ าเหนนจจบ านาญ 
เหรยยนงงผู้บ านายการส านักงานเหขตพ้ืนทย่การศึกษา………………………………………………….. 
  ด้ายข้าพเหจ้าง(งง)งงนายงงง(งง)งนางงง(งง)งงนางสาา…………………………………….. 
ข้าราชการง(งง)งวรูงง(งง)งงพลเหรืบนสามัญงง(งง)งลูกจ้างประจ างงต าลนน่ง………………………………….. 
ส านักงานเหขตพ้ืนทย่การศึกษา………………กระทรางศึกษาธจการ 
าันงเหดืบนงปีทย่เหกจด………………………………………มยชื่บบยู่ในทะเหบยยนบ้านเหลขทย่………………….. 
……………………………………………………….(ปัจจุบันช่ายราชการทย่)………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
  มยวาามประสงว์ขบมยบัตรประจ าตัาง(งง)งงเหจ้านน้าทย่ขบงรัฐงง(งง)งข้าราชการ 
บ านาญงงเหนื่บงจากงง(งง)งงบัตรนมดบายุงง(งง)งบัตรนายงง(งง)งได้รับเหลื่บนต าลนน่งทย่สูงขึ้น 
(งง)งเหปลย่ยนสายงานงงง(งง)งย้ายสถานทย่ท างานงง(งง)งบัตรเหสยยงนรืบงบัตรช ารุดงง(งง)งไม่เหวยมยบัตรมาก่บน 
(งง)งได้ท าการสมสรงง(งง)งงบ่ืนงๆง(ถ้ามย)………………………………………………………………… 
ลละได้ลนบเหบกสารต่างงๆเหพ่ืบประกบบการขบมยบัตรมาพร้บมบันทึกนย้ลล้า 
  ข้าพเหจ้าขบยื่นว าขบมยบัตรประจ าตัาดังกล่าาต่บงผู้บ านายการส านักงานเหขตพ้ืนทย่ 
การศึกษา……………………มาเหพ่ืบโปรดง(งง)งบบกบัตรใน้ง(งง)งงลจ้งใน้กลุ่มบรจนารงานบุววลด าเหนจนการ 
ต่บไป 
  จึงเหรยยนมาเหพ่ืบโปรดพจจารณา 

 
(ลงชื่บ)………………………………ผู้ยื่นว าขบมยบัตร 

(…………………………) 
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1.ชื่องาน(กระบวนงาน)การขอหนังสือรับรอง 
2. วัตถุประสงค์ 
งงงงงงเหพื่บเหปนนลนาปฏจบัตจการขบนนังสืบรับรบง 
 3.ขอบเขตของงาน 

         ตามระเหบยยบส านักนายกรัฐมนตรยา่าด้ายงานสารบรรณงพ.ศ.2526งส่านทย่ง6งนนังสืบทย่เหจ้านน้าทย่ท าขึ้นนรืบรับไา้เหปนน
นลักฐานในราชการงข้บง24งนนังสบืรับรบง 
4.ค าจ ากัดความ 

   การรับรบงงนมายถึงงการรับรบงบุววล 
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

      1.ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าทยส่ังกัดโรงเหรยยนงนากประสงว์ขบนนังสืบรับรบงใน้ยื่นขบทย่โรงเหรยยนต้นสังกัดงส านรับข้าราชการ
ในส านักงานลละข้าราชการบ านาญยื่บว าขบได้ทย่งสพท.ง(กลุ่มงานบ าเหนนจจวาามชบบลละทะเหบยยนประาจตจงกลุ่มบรจนารงาน
บุววล)งซึ่งงสพฐ.งไดม้บบบ านาจตามว าสั่งงสพฐ.งทย่ง54/2646งสั่งงณงาันทย่ง22งสจงนาวมงพ.ศ.2546 

      2.เหจ้านน้าทย่รับเหรื่บงงตราจสบบเหบกสารงจดัท าบัญชยวาบวุมการบบกนนังสืบงจัดพจมพ์นนังสืบด้ายโปรลกรมวบมพจาเหตบร์ง
ตราจสบบงเหสนบผูม้ยบ านาจลงนามงบบกเหลขนนังสืบงลละมบบนนังสืบใน้ผู้ยื่นต่บไป 
6.Flow Chart การปฏิบัติงาน 

                                                     แผนภูมิแสดงขั้นตอน 
 
 
 

                                   มบบใน้ผู้ขบ 
 
 
 

                                                มบบใน้ผู้ขบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สพท.ต้นสังกัด 

- ตรวจสอบความถกูต้อง 
- ออกหนังสือรับรอง 
เสนอผู้มีอ านาจลงนาม 

ข้าราชการ สพท.บ านาญ 

- ยื่นขอหนังสือรับรอง
ต่อ สพท. 

สถานศึกษา 

- ตรวจสอบความถูกต้อง 
- ออกหนังสือรับรอง 

ข้าราชการ/ลูกจา้ง 
- ยื่นหนังสือรับรองต่อ

สถานศึกษา 
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ข้อสังเกตในระดับปฏิบัต ิ

         1.เหมื่บข้าราชการวรูลละบุวลากรทางการศึกษางสังกัดโรงเหรยยนไปยื่นขบนนังสืบรับรบงลล้าบางวรัง้นน่ายงานบ่ืนไม่ยบมรับ
นนังสืบรับรบงจากโรงเหรยยนงสพท.งจึงจ าเหปนนต้บงบบกนนังสืบรับรบงใน้ต่บไป 

งงงงงง2.บางวรั้งข้าราชการวรูในสังกัดโรงเหรยยนบยู่ในช่ายปิดภาวเหรยยนงลละโรงเหรยยนบยูไ่กลงสพท.งกจจะบบกนนังสืบรับรบงใน้ได ้
 

7.แบบฟอร์มที่ใช ้
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(ตัวอย่าง) 
 

 
ทย่งศธงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษา
..................... 
 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงนนังสืบฉบับนย้ใน้ไา้เหพื่บรับรบงา่า..............................................ปัจจุบันเหปนนข้าราชวร ู

ลละบุวลากรทางการศึกษางต าลนน่ง.....................................โรงเหรยยน........................................... 
รับเหงจนเหดืบนบันดับ...........................ขั้น..................................บาท 

สังกัดส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษา............................ส านักงานวณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงลละมย 
าจทยฐานะ...................................................จรจง 
 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงใน้ไา้งงงณงงงาันทย่................................................ 
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บันทึกข้อความ 

ส่านราชการ....................................................................................................................................................... 
ทย่..............................................................................าันทย่.................................................................................. 
เหรื่บงงขบบบกนนังสืบรับรบง 
......................................................................................................................................................................... 
เหรยยนงผู้บ านายการส านักงานเหขตพืน้ทย่การศึกษา........................................... 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงด้าย ข้าพเหจ้า..........................ข้าราชการง(งงง)งวรูลละบุวลากรทางการศึกษา 

(งงงง)งข้าราชการบ านาญงง(งงงง)งลกูจา้งประจ างงต าลนน่ง................................................................................. 
ระดับ/บันดับ.......................บตัราเหงจนเหดืบน.............................บาทงงโรงเหรยยน................................................ 
กลุ่ม...........................................สงักัดส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษา.........................................ส านักงาน 

วณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรางศึกษาธจการง(ปัจจุบันช่ายราชการทย่...........................................) 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงมยวาามประสงว์ขบบบกนนังสืบรับรบงง(งงงง)งเหงจนเหดืบนง(งงงง)งการเหปนนข้าราชการ 

(งงงง)งการว้ าประกันง(งงงง)งวาามประพฤตจงงบ่ืนๆง(ถ้ามย).................................................................................. 
เหพื่บน านนังสืบรับรบงดังกลา่าไปใช้ประกบบเหรื่บง......................................................................................... 
ทย่ง(ช่ืบนน่ายงานทย่ต้บงการนนังสืบรับรบงฉบับนย้)......................................................................................... 
ลละขบรับรบงา่าข้บวาามทย่บันทึกนย้เหปนนวาามจรจง 
งงงงงงงงงงงงข้าพเหจ้าจึงเหรยยนเหรื่บงต่บงผู้บ านายการส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษา.................................... 
มาเหพื่บโปรดทราบง(งงงง)งบบกนนังสืบรับรบงใน้ง(งงงง)ลจ้าใน้กลุ่มบรจนารงานบุววลด าเหนจนการต่บไป 

 

งงงงงงงงงงงงงงงงจึงเหรยยนมาเหพื่บโปรดพจจารณา 

 
 
 
 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง(ลงช่ืบ)...................................................ผู้ขบบบกนนังสบืรับรบง 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง(....................................................) 
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8.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

          1.ระเหบยยบส านักนายกรัฐมนตรยา่าด้ายงานสารบรรณงพ.ศ.2526 

งงงงงงงง2.ว าสั่งส านักงานวณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทย่ง454/2546งเหรื่บงงมบบบ านาจการบบกนนังสืบรับรบงงสั่งงงณงงาันทย่ง
22งสจงนาวมงพ.ศ.2546 
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1.ชื่องาน(กระบวนงาน)การขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลาหรือระหว่างวันหยุดราชการ 
2. วัตถุประสงค์ 
งงงงงงเหพื่บเหปนนลนาปฏจบัตจงการด าเหนจนการขบบนุญาตไปต่างประเหทศโดยใช้าันลาลละนรืบระนา่างาันนยุดราชการ 

 3.ขอบเขตของงาน 

         การขบบนุญาตไปต่างประเหทศในกรณยนย้วืบงการไปต่างประเหทศตามระเหบยยบาา่ด้ายการลาขบงราชการนรืบระนา่า
าันนยุดราชการงโดยไม่ใช้งบประมาณขบงทางราชการทั้งนย้เหปนนวาามประสงวส์่านตัานรืบนมู่วณะงได้ลก่งการขบบนุญาตไปทัศน
ศึกษางไปศึกษาดูงานงไปประชุมสมัมนางไปเหยย่ยมญาตนรืบปฏจบตัจภารกจจส่านตัางเหปนนการบนุเหวราะน์บวุลากรลละใน้โบกาศเหพื่บ
เหพจ่มประสจทธจภาพได้รับวาามรู้งประสบการณ์งบันบาจน ามาพัฒนาวณุภาพงานขบงตนในนน้าทย่ทย่รับผจดชบบใน้มยประสจทธจภาพ
เหพจ่มขึ้น 

4.ค าจ ากัดความ 

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

         1.ศึกษาระเหบยยบงนลักลกณฑง์ลละลนาปฏจบตัจในการขบบนุญาตไปต่างประเหทศ 

งงงงงงงง2.ผู้ทย่ประสงว์จะเหดจนทางไปต่างประเหทศงกรบกรายละเหบยยดลบบว าร้บงบนุญาตไปต่างประเหทศงส านรับข้าราชการสังกัด
ส านักวณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานงลละลบบว่าใช้จ่ายในการไปต่างประเหทศงซึ่งจะต้บงยื่นเหรื่บงขบบนุญาตไม่น้บยกา่าง30ง
าันงก่บนาันบบกเหดจนทาง 
งงงงงงงง3.ส่งเหรื่บงตามล าดับขั้นตามสายงาน 

งงงงงงง4.เหจ้านน้าทย่เหมื่บได้รับเหรื่บงลลา้งตราจสบบข้บมลูงดังนย้ 
งงงงงงง   4.1งลบบขบบนุญาต 

งงงงงงงงง4.2งบัญชยประมาณการว่าใช้จ่าย 

งงงงงงงงงง4.3งสถานทย่พักสามารถตจดต่บได้ในต่างประเหทศง(กรณยขบไปเหยย่ยมญาตจ) 
งงงงงงงงง4.4กรณยขบงเหดจนทางไปต่างประเหทศล่าช้ากา่าก านนดงงเหรื่บงกระช้ันชจดกับาันเหดจนทางงใน้ชย้ลจงเหนตุผลวาามจ าเหปนนง
(บันทึกข้บวาาม) 
งงงงงงงง4.5งการไปศึกษาดูงานงเหบกสารประกบบงได้ลก่งส าเหนาโวรงการงส าเหนาก านนดการงส าเหนานนังสบืเหชจญจากบงว์การง
สมาวมงนรืบสถาบันในต่างประเหทศงรายชื่บผู้ไปศึกษาดูงานงส าเหนาบตัรนักษึกษาง(กรณยผู้ศึกษาในสถาบันฯ) 
งงงงงงงง4.6งการไปทัศนศึกษาง(นมู่วณะ)งเหบกสารประกบบงได้ลก่งโวรงการทัศนศึกษาง(ถ้ามย)งบัญชยรายชืบ่ก านนดการ 

งงงงงงงงงงงงงงงงงส านรับข้าราชการทยป่ฏจบัตจงานในสถานศึกษางส านักงานวณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงบนุญาตเหฉพาะช่าง
ปิดภาวเหรยยนง(ภาวเหรยยนทย่ง1งตั้งลต่าันทย่ง11ง–ง31งตุลาวมงภาวเหรยยนทย่ง2งตั้งลต่าันทย่ง1งเหมษายนง–ง15งพฤษภาวมงนากสถานศึกษา
ได้ปิดภาวเหรยยนไม่ตรงตามประกาศทย่กระทรางศึกษาธจการงก านนดงจะต้บงจัดท าเหปนนประกาศขบงสถานศึกษาบย่างเหปนนทางการ
ด้ายงส านรับข้าราชการทย่ปฏจบัตจงานในส านักงานงจะต้บงใช้าันเหาลาพกัผ่บนประจ าป ี

งงงงงงงง4.7งการไปเหยย่ยมญาตจใช้เหาลาตามระเหบยยบา่าด้ายการลาขบงข้าราชการนรืบระนา่างาันนยุดราชการงเหช่นงใช้าันลากจจงาัน
ลาพักผ่บนประจ าปีงนรืบช่างปิดภาวเหรยยนเหปนนต้นงนลักฐานลสดงวาามเหปนนญาตจง(ส าเหนาทะเหบยยนบา้นงส าเหนาทะเหบยยนสมรสง
นนังสืบเหชจญขบญาตจ) 
งงงง5.ท าบันทึกงนนังสืบส่งงส านักงานวณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงเหสนบขบบนุญาตน าเหสนบผู้บังวับบัญชาผู้มยบ านาจลง
นาม 

งงง6.เหสนบขบบนุญาตส านักงานวณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานง 
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งง7.ส านักงานวณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พจจารณาบนุญาต 

8.เหมื่บส านักงานวณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานบนุญาตเหจ้านน้าทย่บนุญาตเหสนบผู้บังวับบัญชาผู้มยบ านาจลงนาม 

งง9.ลจ้งผู้ทย่เหกย่ยาข้บงลละผู้ขบบนุญาตทราบ 

 
 
 
 
 
6.Flow Chart การปฏิบัติงาน 
                                                     แผนภูมิแสดงขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อสังเกตในระดับปฏิบัต ิ

งงงงงงงงผู้ประสงว์เหดจนทางไปต่างประเหทศงมักไม่ศึกษาระเหบยยบนลักเหกณฑ์ลละลนาปฏจบตัจทย่ท าใน้เหกจดปญันาเหกย่ยากับการจดัส่ง
เหบกสารงนลักฐานประกบบการพจจารณา 

ผู้ขออนุญาตศกึษาระเบียบหลัเกณฑ์แล้ว 
 

ผู้ขออนุญาตด าเนินการกรอกรวบรวม 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

สถานศึกษาตรวจสอบ รวบรวมหลักฐาน 

            สพท.ตรวจสอบจัดส่ง สพฐ. 
 

สพฐ.ตรวจสอบพิจารณาอนุญาตและแจ้ง 
ผู้เกี่ยวข้อง 
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7.แบบฟอร์มที่ใช ้

     ลบบขบลาไปต่างประเหทศ 

 
8.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

งงงงงงงงระเหบยยบา่าด้ายการลาขบงข้าราชการงพ.ศ.2535งนลักเหกณฑ์ลละลนาปฏจบัตจการขบบนุญาตเหดจนทางไปต่างประเหทศ
ส านักงานวณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงด่านทย่สุดงทย่งศธง04009/14186งลงาันทย่ง20งธันาาวมง2549ง,ส านักงาน
วณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงด่านทย่สุด 

งทย่งศธง04009/294งลงาันทย่ง16งมกราวมง2522 
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1.ชื่องาน(กระบวนงาน)การขออนุญาตลา และเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างระหว่าลาในส่วนที่ลาเกิน 60 วันท าการ 
2. วัตถุประสงค์ 
งงงงงงเหพื่บเหปนนลนาปฏจบัตจงการด าเหนจนการขบบนุญาตลางลละเหบจกจ่ายเหงจนเหดืบน/ว่าจ้างระนา่าลาในส่านทยล่าเหกจนง60งาันท าการ 

 3.ขอบเขตของงาน 

         ลักษณะงานเหปนนงานทย่จะต้บงบันทึกประาัตการด าเหนจนการทย่เหกยย่าข้บงกับกฏระเหบยยบว าสั่งงนลักเหกณฑ์การเหบจกจ่าง
เหงจนเหดืบน/ว่าจ้างระนา่าลา ซึ่งจะตบ้งถืบปีงบประมาณในการตราจสบบงโดยทย่การลาป่ายง(ยกเหา้นผู้ป่ายทย่ได้รับบันตรายนรืบ
บาดเหจจบเหพราะปฏจบัตจราชการ)งในส่านทย่เหกจนง60าันท าการจะต้บงเหสนบผู้มยบ านาจพจจารณาบนุมุตจการเหบจกเหบจกจ่ายเหงจนเหดืบน/
ว่าจ้างระนา่าลา 
4.ค าจ ากัดความ 

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

      1.ใน้ผู้ลาเหสนบใบลาต่บผู้บังวับบัญชาตามล าดับขั้นงจนถึงผูม้ยบ านาจบนุญาตการลาตามลบบใบลาตามระเหบยยบา่าด้ายการลา
ข้บงข้าราชการงพ.ศ. 2535งลละด าเหนจนการดังนย ้
งงงงงงงง1.1งกรณยการลาขบงวรผูู้สบนในสถานศึกษาลละลูกจ้างประจ างรบงผู้บ านายการโรงเหรยยนงในผู้้บ านายการโรงเหรยยนเหปนนผู้
พจจารณาบนุญาต 

งงงงงงง1.2 กรณยผู้บ านายการโรงเหรยยนงข้าราชการวรูลละบุวลากรทางการศึกษาลละลูกจ้างประจ าในส านักงานเหขตพื้นทย่
การศึกษางใน้ผู้บ านายการส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษาเหปนนผู้พจจารณาบนุญาตงส่านผู้บ านายการส านกังานเหขตพื้นทย่การศึกษาง
ใน้เหลขาธจการวณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐานพจจารณาบนุญาต 

        1.3 กรณยผู้ขบลาไมส่ามารถลงลายมืบช่ืบในใบลาได้ในด าเหนจนการดังนย้ 
งงงงงงงงงง1.3.1งใน้ผู้ขบลาพจมพ์ลายนจ้ามืบลทนโดยมยผู้รับรบงจ านานง2งวนงา่าเหปนนลายพจมพ์นจ้ามืบขบงผูล้าจรจงงลละผู้รับรบงต้บงลง
ลายมืบช่ืบพร้บมเหขยยนช่ืบ-สกุลงก ากับไา้ใน้ชัดเหจนงนรืบ 

งงงงงงงง1.3.2 มบบใน้ผู้บื่นลงช่ืบลาลทนลล้านมายเหนตุา่าลาลทนเหมื่บผูป้่ายสามารถลงช่ืบได้ลล้าต้บงรยบสง่ทันทย 
งงงงงงง1.3.3 ใบลามยรบยลก้ไขงต้บงใน้ผู้ขบลาลงช่ืบก ากับตรงทย่มยรบยลบลก้ไข 

งงงงงง1.3.4งนลักฐานการลาต่างๆทยส่ าเหนาส่งต้บงมยผูร้ับรบงตามระเหบยยบงานสารบรรณ 

งงงงง1.3.5 การลาป่ายตั้งลต่ง30งาันข้ึนไปงต้บงมยใบรับรบงลพทย์งทย่ลพทย์ลงวาามเหนจนใน้พักรักษาตัาวรบตามจ านานาันลาลนบไป
ด้ายโดยใน้ลพทย์ลงลายมืบช่ืบพรบ้มกับเหขยยนช่ืบ-สกุลงก ากับใน้ชัดเหจนทุกวรั้งงลละถ้ามยรบยลบลกไ้ขตบ้งใน้ลพทย์ลงช่ืบก ากับไา้
ด้าย 

งงงงงง1.3.6 การลาป่ายตจดต่บกันตั้งลต่ก่บนปิดภาวเหรยยนจนถึงเหปิดภาวเหรยยนทย่ยังลาป่ายต่บบยกด้ายเหนตเุหดยยากันต้บงลนบใบลาลละ
ใบรับรบงลพทย์วรบตามจ านานเหาลาง(รามช่างปิดภาวเหรยยน)งประกบบการพจจารณา 

งง2.ผู้มยสจทธจทย่ขบบนุญาตเหบจกจ่ายเหงจนเหดืบน/ว่าจา้งในระนา่างละในกรณยผูล้าป่ายงลาเหกจนง60งาันท าการงผู้มพสจทธจเหสนบขบบนุญาต
ลละด าเหนจนการงดังนย ้
งงงงงง2.1งจัดท าเหรื่บงขบเหบจกเหสนบผูบ้ังวับบัญชาง(ผบ.โรงเหรยยน/ผบ.สพท.) 
งงงงงงงงงงง2.1.1 บันทึกข้บวาาม 

งงงงงงงงงงง2.1.2งใบลาทุกฉบับ 

งงงงงงงงงง2.1.3 ใบรับรบงลพทย์ทย่ระบุจ านานาันใน้ลาทุกฉบับงตั้งลต่เหรจม่ต้นลาในปีงบประมาณนั้นๆด้าย 

งงงงงงงงงง2.1.4งเหบกสารประกบบบ่ืน 
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งงงงง2.2งโรงเหรยยนตราจสบบลละรับรบงงจัดท าเหรื่บงเหสนบส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษาส านรับลูกจ้างประจ าใน้ผู้บ านายการ
โรงเหรยยนพจจารณาบนุมัตจการเหบจกจา่ยว่าจ้างในระนา่างลาป่ายในปีนนึ่งเหกจนง60งาันท าการ 

งงงงง2.3งเหจ้านน้าทย่ผู้รับผจดชบบง(กลุม่บรจนารงานบุววล)งตราจสบบลละเหสนบเหรื่บง 
งงง2.4งผู้บ านายการส านักเหขตพื้นทยก่ารศึกษาพจจารณาบนุมตัจการเหบจกจ่ายเหงจนเหดืบนในระนา่างลาป่ายในปีนนึ่งเหกจนง60งาันท าการ 

งงงง2.5งลจ้งผลบนุมัตจลกผู่้ขบเหบจกโรงเหรยยนลละผู้ทย่มยนน้าทย่ขบเหบจกเหงืบนเหดืบนในระนา่างการลา 
6.Flow Chart การปฏิบัติงาน 
                                                     แผนภูมิแสดงขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 

ผู้ขอเบิกจา่ยท าเรื่องขอเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่าง 

- บันทึกข้อความ 

- ใบลา 

- ใบรับรองแพทย ์

- เอกสารอื่นๆ 
 

- โรงเรียน ตรวจสอบ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุมัติ 
การณีลูกจา้งและจัดท าหนังสือน าส่ง 

- ผู้ขอเบิกที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจดัท าเรื่อ
ขอเบิก 

สพท.ตรวจสอบความถกูต้อง 
- ใบลาทุกฉบับ 

- ตรวจนับวันลา (ภายในปีงบประมาณ) 
- ใบรับรองแพทย ์

 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาพจิารณาอนุมัติ             

ผู้เบิก/โรงเรียน/เจา้หน้าทีเ่บิกจ่างเงินเดือน 
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7.แบบฟอร์มที่ใช ้

ส าเหนา 

 
 

ว าสั่งส านักงานวณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ทย่ง1083/2547 

เหรื่บงงมบบบ านาจพจจารณาการเหบจกจ่ายเหงบนเหดืบน 

_______________________________ 
 

งงงงงงงงงงงงงเหพื่บใน้การปฏจบัตจราชการในส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษางลละสถานศึกษาในสังกัดด าเหนจนไปด้ายวาามสะดากง
ราดเหรจางลละมยประสจทธจภาพ 

 

งงงงงงงงงงงงงงงบาศัยบ านาจตามวาามในมาตราง30ง(2)งลละมาตราง45ง(3)งลน่งพระราชบัญญตัจระเหบยยบบรจนารราชนาร
กระทรางศึกษาธจการงพ.ศ.2546งลละมาตรง27งลน่งพระราชกฤษฎยกาการจ่ายเหงจนเหดืบนงเหงจนปีงบ าเหนนจจบ านาญงลละเหงจนเหดืบนใน
ลักษณะเหดยยากันงพ.ศ.2535งเหลขาธจการวณะกรรมการเหขตพื้นทย่การศกึษาขั้นพ้ืนฐานจึงขบมบบบ านาจการพจจารณาบนุมัตจลละ
เหบจกจ่ายเหงจนเหดืบนข้าราชการในส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษาลลพสถานศึกษาในสังกัดซึ่งลาป่ายในปีนนึ่งเหกจนง60งาันท าการงลต่
ไม่เหกจนง120งาันท าการงใน้ลก่ผู้บ านายการส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษาเหปนนผู้ปฏจบตัจราชการลทน 

งงงงงงงงงทั้งนย้งตั้งลต่บัดนย้เหปนนต้นไป 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงสั่งงณงาันทย่งง18งมยนาวม 2547 

 

                                                                  กษมางงารารรณงณงบยุธยา 

 

                                                           (วุณนญจงกษมางงารารรณงณงบยุธยา) 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงเหลขาธจการวณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 

8.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

        1.พระราชกฤษฎยกาการเหบจกจา่ยเหงจนเหดืบนงเหงจนปีงบ าเหนนจจงบ านาญลละเหงืบนเหดืบนในลักษณะเหดยยากันงพ.ศ.2535ง(มาตราง27) 
งงงงงงง2.นนังสืบทย่งศธง1481/4072งลงาันทย่ง11งกุมภาพันธ์ง2537 

งงงงงงง3.ว าสั่งส านักงานวณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงทย ่1083/2547งลงาันทย่ง18งมยนาวมง2547งเหรื่บงมบบบ านาจพจจารณา
การเหบจกจ่ายเหงจนเหดืบน 

งงงงงงง4.ว าสั่งส านักงานวณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงทย ่404/2550งลงาันทย่ง24งเหมษายนง2550งเหรื่บงมบบบ านาจการปฏจบตัจ
ราชการลทนเหกย่ยากับลูกจ้างประจ า 
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1.ชื่องาน(กระบวนงาน)การขอยกเว้นการเข้ารับราชการ 
2. วัตถุประสงค์ 
งงงงงงเหพื่บเหปนนลนาปฏจบัตจงการด าเหนจนการขบบนุญาตขบยกเหา้นการเหข้ารับราชการ 

 3.ขอบเขตของงาน 

          พระราชบัญญัตจรับราชการทนารงพ.ศ.2497งข้าราชการวรูทย่มจสจทธจยกเหา้นการเหข้ารับราชการทนารต้บงมยวุณสมบตัจดังนย ้
งงงงงงงงงงงงง1.เหปนนวรูประจ าการท าการสบบนักเหรยยนงนจสจตงนรืบนักศึกษาไม่น้บยกา่าสจบน้าวนเหปนนปกตจงลละในจ านานนักเหรยยน
นจสจตงนรืบนักศึกษาไม่น้บยกา่าสจบน้าวนนย้ยกเหา้นวรไูดว้นเหดยยางนรืบเหปนนวรูสบนประจ าเหฉพาะาจชาซึ่งท างารสบนนักเหรยยนนจสจตง
นรืบนักศึกษาไม่น้บยกา่าสจบน้าวนงเหปนนปกตจลละในจ านานนักเหรยยนนจสจตงนรืบนักศึกษาไม่น้บยกา่าสจบนา้วนนย้ยกเหา้นวรูงได้วน
เหดยยาเหช่นเหดยยากัน 

งงงงงงงงงงงง2.มยเหาลาสบนสัปดานล์ะไม่น้บยกา่าสจบลปดชั่าโมงงส านรับวรูซึ่งท าการสบนในสถานศึกษาตั้งลต่ระดับมัธยมศึกษาลง
มางนรืบไม่น้บยกา่าสจบนา้ช่ัาโมงงส านรับวรูประจ าการสบนในสถานศกึษาระดับสูงกา่ามัธยมศึกษา 
4.ค าจ ากัดความ 

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

           1.ข้าราชการวรูทย่ขบยกเหา้นการเหกณฑ์ทนารงยื่นนลักฐานประกบบการขบยกเหา้นฯจ านานง2 ชุดงทย่โรงเหรยยนต้นสังกัดขบง
ตนงประกบบด้าย 

งงงงงงงงงงงงงง1.1งส าเหนาว าสั่งบรรจุลละลต่งตั้ง 
งงงงงงงงงงงงงง1.2งส าเหนาทะเหบยยนบ้าน 

งงงงงงงงงงงงง1.3งส าเหนาลบบงสด.ง9ง(ใบส าวัญ) 
งงงงงงงงงงงงง1.4งส าเหนาลบบงสด.ง35 (นมายเหรยยกเหข้ารบัราชการทนาร) 
งงงงงงงงงงงงง1.5งส าเหนาบตัรประจ าตาัข้าราชการ 

งงงงงงงงงง2.โรงเหรยยนต้นสังกัดตราจสบบเหบกสารงลละจัดท าบัญชยราชช่ืบข้าราชการทนารวรูขบยกเหา้นการเหข้ารับราชการทนารง
ตามลบบทย่ก านนดงลละนนังสืบรับรบงา่าได้ท าการสบนทย่โรงเหรยยนนยส้บนระดับชั้นไนนงลละมยจ านานกย่วนงสบนกย่ช่ัาโมงงเหปนนไป
ตามงพ.ร.บ.การยกเหา้นนรืบไม่งลละราบรามเหบกสารทั้งนมดงจัดส่งในส้่านราชการต้นสังกัดง(สพท.)งเหพื่บด าเหนจนการเหสนบขบ
ยกเหา้นการเหข้ารับราชการทนารงไปยังผู้า่าราชการจังนาัดง(สัสดยจังนาัด)งนั้นต่บไป 

งงงงงงงงง3.ผู้า่าราชการจังนาัดง(สสัดยจังนาัด)งด าเหนจนการบบกใบส าวญัยกเหา้นวรูง(ลบบงสด.ง37)งส่งกลบัมาใน้ส านักงานเหขตพื้นทย่
การศึกษา 

งงงงงงงง4.ส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษางท านนังสืบลจ้งใน้โรงเหรยยนต้นสงักัดขบงข้าราชการวรูทย่ขบยกเหา้นการเหข้ารับราชการทนารง
เหพื่บลจ้งใน้ข้าราชการวรูในสังกัดทราบต่บไป 
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6.Flow Chart การปฏิบัติงาน 
                                                     แผนภูมิแสดงขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อสังเกตในการปฏิบัต ิ

งงงงงงงงงงงงงงวรูยื่นวาามประสงว์ตบ้งยื่นว าขบก่บนง30งาันง(ประมาณเหดืบนกุมภาพันธ์) 
7.แบบฟอร์มที่ใช ้

         นนังสืบรับรบงการเหปนนวร ู

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     สัสดีจังหวัด 

- ตรวจสอบหลักฐานการขอ 

- ออกใบส าคัญการยกเว้นทหาร 
(สด.37) 

สพท.ต้นสังกัด 

- ตรวจสอบคุณสมบตัิและ
หลักฐานการขอยกเว้น 

- รวบรวมหลักฐานส่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด (สัสดี) 

                           ครู 
- รวบรวมหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง

จ านวน 2 ชุด 

- ยื่นค าขอต่อผู้บังคับบัญชา 
(ผอ.รร.ท่ีต้นสังกัด) 

สถานศึกษา 

- ตรวจสอบค าขอ/คุณสมบัตแิละ
หลักฐานประกอบการขอยกเว้น 

- ท าหนังสือรับรองชัว่โมงการสอน 
และนักเรียนท่ีสอน ตามแบบ 

- รวบรวมหลักฐานส่ง สพท.ต้น
สังกัด 
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หนังสือรับรอง 

 

งนนงัสืบฉบับนย้ใน้ไา้เหพื่บรับรบงา่า..................................................................ได้รบัการบรรจตุ่งตั้งเหปนน 

ข้าราชการวรูงต าลนน่ง......................................โรงเหรยยน.............................................................. 
ส านกังานเหขตพื้นทย่การศึกษา.................................ตามว าสั่งโรงเหรยยน.........................ทย่...................... 
เหรื่บงงบรรจุลละลต่งตั้งผู้สบบลข่งขนัได้งลงาันทย่.................................ลละได้รับมบบนมายใน้ปฏจบัตจ 
นน้าทย่สบนในโรงเหรยยน............................ในระดับชั้น...............................จ านาน........................วน 

มยชั่าโมงสบนาันละ.............ชั่าโมงงซึ่งวรบถ้านตามเหกณฑ์ก านนดงเหพืบ่ได้รับยกเหา้นการเหข้ารับราชการเหกณฑ์ทนารจรจง 
 
 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงใน้ไา้งณงาันทย่.......................................................................... 
ง 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงลงช่ืบ...................................................................... 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง(................................................................) 
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บันทึกข้อความ 

ส่านราชการ....................................................................................................................................................... 
ทย่..............................................................................าันทย่.................................................................................. 
เหรื่บงงข้าราชการขบยกเหา้นการเหข้ารับราชการ 

......................................................................................................................................................................... 
เหรยยนงผู้บ านายการส านักงานเหขตพืน้ทย่การศึกษา........................................... 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงด้ายงโรงเหรยยน.......................ลจ้งา่า........................................ข้าราชการวรูลละบวุลากร 

ทางการศึกษางต าลนน่ง....................มยวาามประสงว์ขบยกเหา้นการเหข้ารับราชการทนารงโดยส่งนลักฐานต่างๆมาใน้น้ัน 

งงงงงงงงงงงงงตามพระราชบญัญัตจรับราชการทนารงพ.ศ.2497งข้าราชการวรูทย่มยสจทธจยกเหา้นการเหข้ารับราชการทนารต้บงมย
วุณสมบัตจดังนย ้
งงงงงงงงงงงงงงข้บง2.5.1งเหปนนวรูประจ าการท าการสบนนักเหรยยนงนจสจตงนรืบนักศึกษางไม่น้บยกา่าสจบน้าวนเหปนนปกตจลละในจ านาน
นักเหรยยนงนจสจตงนรืบนักศึกษางไม่นบ้ยกา่าสจบน้าวนนย้ยกเหา้นวรไูด้วนเหดยยางนรืบเหปนนวรูสบนประจ าเหฉพาะาจชาซึ่งท าการสบน
นักเหรยยนงนจสจตงนรืบนักศึกษางไม่นบ้ยกา่าสจบน้าวนเหปนนปกตจงลละในจ านานนักเหรยยนงนจสจตงนรืบนักศึกษางไม่น้บยกา่าสจบน้าวนนย้
ยกเหา้นได้วนเหดยยาเหช่นเหดยยากัน 

งงงงงงงงงงงงข้บง2.5.2 มยเหาลาสบนสัปดาน์ละไม่น้บยกา่าสจบลปดชั่าโมงงส านรับวรูซึ่งท าการสบนในสถานศึกษาตั้งลต่ระดับ
มัธยมศึกษาลงมางนรืบไม่น้บยกา่าสจบน้าช่ัาโมงงส านรับวรูประจ าการสบนในสถานศึกษาระดบัสูงกา่ามัธยมศึกษา 
            ไดต้ราจสบบลล้างข้าราชการวรดูังกล่าามยจ านานนักเหรยยนทยส่บน...................วนงลละ 

มยชั่าโมงสบนสัปดานล์ะ.................ช่ัาโมงงซึ่งตามพระราชบัญญตจฯนยม้ยสจทธจขบยกเหา้นการเหข้ารับราชการทนาร 

ฉะนั้นงเหนจนวารเหสนบเหรื่บงใน้ผู้า่าราชการจังนาัดเหพื่บพจจารณาด าเหนจนการต่บไป 

 

งงงงงงงงงงงงจึงเหรยยนมาเหพื่บโปรดทราบลละลงนามนนังสืบรายงานผู้า่าราชการจังนาัด 

 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง(.............................................) 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงเหจ้านน้าทย่ธุรการ 
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(ตัาบย่าง) 
ทย่งศธ                                                                                                                 โรงเหรยยน............................... 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง6งมยนาวมง2549 

 

เหรื่บงงงข้าราชการวรูขบยกเหา้นเหข้ารับราชการทนาร 

 

เหรยยนงผู้บ านายการส านักงานเหขตพืน้ทย่การศึกษา................................ 
 

สจ่งทย่ส่งมาด้ายงงงง1.บัญชยรายชื่บข้าราชการวรยูกเหา้นการเหข้ารับราชการทนารงจ านานง1งฉบับ 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง2.ส าเหนางสด.9งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงจ านานง2งชุด 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง3.ส าเหนางสด.35งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงจ านานง2งชุด 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง4.ส าเหนาทะเหบยยนบ้าน                                                        จ านานง2งชุด 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง5.ส าเหนาบัตรประจ าตัางงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงจ านานง2งชุด 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง6.ส าเหนาสั่งบรรจุลละลต่งตั้ง                                               จ านานง2งชุด 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง7.ส าเหนาบัตรข้าราชการ                                                      จ านานง2งชุด  

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง8.ส าเหนานนังสืบรับรบง                                                       จ านานง2งชุด 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง9.ส าเหนาลบบงสด.43                                                          จ านานง2งชุด 

               ด้ายงนาย..................................................ข้าราชการวรูงต าลนน่ง........................... 
............................................โรงเหรยยน.............................................มยวาามประสงว์จะขบยกเหา้นการเหข้า 

รับราชการทนารงตามรายละเหบยยดทย่ส่งมาพร้บมนย ้
 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงจึงเหรยยนมาเหพื่บโปรดทราบลละพจจารณาด าเหนจนการต่บไป 

 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงขบลสดงวาามนับถืบ 

ง 
 
 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง(.............................................................) 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงผู้บ านายการโรงเหรยยน................................. 
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งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงลบบงสด.37 

ใบส าวัญยกเหา้นวร ู

ทย่.............../.................... 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงศาลากลาง
จังนาัด 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงาันทย่.................เหดบืน..................พ.ศ
................ 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงใบส าวัญนย้บบกใน้เหพื่บลสดงา่า.........................................เหกจดงพ.ศ...................................... 
ต านนจส าวัญ........................................บจดาช่ืบ...................................มารดาชื่บ............................................ 
ภูมจล าเหนาทนารบยู่บ้านเหลขทย่.................นมู่ทย่.........ต าบล..................บ าเหภบ............................จังนาัด...................... 
ได้รับการยกเหา้นไมเ่หรยยกมาตราจเหลืบกเหข้ารับราชการทนารกบงประจ าการในยามปกตจงเหนื่บงจากเหปนน 

วรูประจ าท าการสบนงนักเหรยยน....ทย่........................ต าบล..................บ าเหภบ............................จังนาัด...................... 
มยจ านานนักเหรยยน............วนงสบนสัปดานล์ะ.................ชั่าโมงงปัจจบุันบยู่บ้านเหลขทย่............นมู่ทย่..............งงงงงงงงงงงงงงต าบล
..................บ าเหภบ............................จังนาัด...................... 
 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงจึงบบกใบส าวัญฉบับนย้ไา้งตั้งลต่าันทย่...........เหดบืน.......................พ.ศ........................... 
 
 
 
 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง(...................................................) 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงสัสดยจังนาัดฯปฏจบตัจการลทน 
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงผู้า่าราชการจังนาัด............... 
 
 
 
 
 

8.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

          1.พระราชบัญญัตจรับราชการทนารงพ.ศ.2497 

งงงงงงงงงง2.พระราชบัญญัตจระเหบยยบข้าราชการวรูลละบุวลากรทางการศึกษางพ.ศ.2547 
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1.ชื่องาน(กระบวนงาน)การขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารให้แก่ครูมาตรา 14(5) 
 2. วัตถุประสงค ์

งงงงงงเหพื่บเหปนนลนาปฏจบัตจงการด าเหนจนการ ขบยกเหา้นไม่เหรยยกมาตราจเหลบืกเหข้ารับราชการทนาร 

3.ขอบเขตของงาน 

งงงงงงงประสานงานระนา่างโรงเหรยยนในสังกัดทย่มยวรูเหข้ารับการยกเหา้นไม่เหรยยกมาตราจเหลืบกเหข้ารับราชการทนารใน้ลก่วรูกับ
นน่ายงานราชการทย่เหกย่ยาข้บงงวืบงผู้า่าราชการจังนาัดทย่มยวรูในสังกัดขบยกเหา้นไม่เหรยยกมาตราจ 
4.ค าจ ากัดความ 

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

      าจธยการยกเหา้น 

          1.ใน้โรงเหรยยนในสังกัดทย่มยวรซูึ่งจะไดร้ับการยกเหา้นงลจ้งส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษางส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษาจะลจ้ง
ผู้า่าราชการจังนาัดงซึ่งวรผูู้นั้นท าการสบนบยู่ในท้บงถจ่นทย่ก่บนเหดืบนเหมษายนขบงปีทย่ถูกเหรยยกไม่น้บยกา่านกสจบาันงเหา้นลต่
กรณยย้านไปประจ าท าการสบนในสถานศึกษาบ่ืนงนบกจากทย่ก านนดไา้ในใบส าวัญยกเหา้นวรูในส้่านราชการทย่เหกย่ยาข้บงส่งรายชื่บ
วรูทย่ย้ายมาประจ าท าการสบนงซึ่งจะไดร้ับการยกเหา้นน้บยกา่านกสจบาันได้งลต่ต้บงก่บนการตราจเหลืบกในจังนาัดทย่เหปนนภูมจล าเหนา
ทนารขบงวรูผู้นั้น 

งงงงงงงง2.ผู้า่าราชกรุงเหทพมนานวรงนรืบผู้า่าราชการจังนาัดงเหปนนผู้บบกใบส าวัญยกเหา้นวรูใน้ลก่วรูซึ่งท าการสบนบยู่ในท้บงทย่ง
ลล้าลจ้งใน้นัานน้าส านักงานเหขตนรืบนายบ าเหภบท้บงทย่ทย่เหปนนภูมจล าเหนาทนารขบงวรูผู้า่าราชการจังนาัดงทย่ได้รับลจ้งงลจ้งใน้
นัานน้าเหขตนรืบนายบ าเหภบท้บงทย่ทย่เหปนนภูมจล าเหนาทนารขบงวรูผู้นั้นทราบบยกต่บนนึ่งงท้ังนย้ใน้ลจ้งต่บกันภายในสามสจบาัน 

งงงงงงง3.ใบส าวัญยกเหา้นวรูใน้เหปนนไปตามงสด.37งท้ายกฎกระทรางงฉบับทย่ 42(พ.ศ.2517)งบบกตามวาามในพระราชบัญญัตจรับ
ราชการทนารงพ.ศ.2497ง 
งงงงงงงงงงการด าเนินการขอยกเว้น 
งงงงงงงงงงงง1.ลจ้งรายชื่บวรูในสังกัดใน้ส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษาทราบเหพื่บด าเหนจนการต่บไป 

งงงงงงงงงงงง2.ส านกังานเหขตพื้นทย่การศึกษาลจ้งรายชื่บไปยังผู้า่าราชการจังนาัดงเหพื่บด าเหนจนการขบงยกเหาน้ไม่เหรยยกมาตราจเหลืบก
เหข้ารับราชการทนารใน้ลก่วร ู

งงงงงงงงงงงง3.เหมื่บผู้า่าราชการจังนาัดลจ้งยกเหา้นใน้วรูทย่ขบยกเหา้นลละด าเหนจนการยกเหา้นใน้ตามกฎกระทรางฉบับทย่ง42ง(พ.ศ.2517)ง
ตามพระราชบัญญัตจรบัราชการทนารงพ.ศ.2497งข้บง4ง(1)งลล้าลจ้งส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษา 
งงงงงงงงงงง4.ส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษาลจ้งโรงเหรยยนในสังกัดทย่มยวรขูบยกเหา้นกรณยดังกล่าา 
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6.Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อสังเกตในการปฏิบัต ิ

งงงงงงงงงงงงงง1.นากโรงเหรยยนในสังกดัทย่วรูขบยกเหา้นการเหกณฑ์ทนารงลละไม่ลจ้งใน้ส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษาทราบก่บน
ก านนดวืบภายในสามสจบาันงจะท าใน้ไม่สามารถด าเหนจนการขบยกเหาน้การเหกณฑ์ทนารได้ 
งงงงงงงงงงงงง2.การขบยกเหา้นไม่เหรยยกมาตราจเหลืบกเหข้ารับราชการทนารใน้วรูงตามมาตราง14(5)งต้บงปฏจบัตจตามกฏกระทรางฉบับทย่ง
42ง(พ.ศ.2517)งบบกตามพระราชบญัญัตจรับราชการทนารงพ.ศ.2497งข้บง4ง(1)งจึงจะสามารถด าเหนจนการยกเหา้นใน้ได ้
7.แบบฟอร์มที่ใช ้

8.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

            กฎกระทรางงฉบับทย่ง42ง(พ.ศ.2517)งบบกตามตาามในพระราชบัญญัตจรับราชการทนารงพ.ศ.2497 

 
 
 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

(สสดี) 
อนุมัต ิ

 

- สพท.ตรวจสอบ 

- สพท.แจ้ง 

                           ข้าราชการคร ู
                         ขอยกเว้น 

 

สถานศึกษา 

- ตรวจสอบ 

- แจ้ง 
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1.ชื่องาน(กระบวนงาน)การขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานดิน การขอ
พระราชทานหีบศพ 
 2. วัตถุประสงค ์

งงงงงงเหพื่บเหปนนลนาปฏจบัตจงการด าเหนจนการ ขบพระราชทานน้ านลางบาบศพงการขบพระราชทานเหพลจงศพงการขบพระราชทานดจนง
การขบพระราชทานนยบศพ 
3.ขอบเขตของงาน 

           1.การขบพระราชทานเหพลจงศพกรณยปกตจง(ข้าราชการเหสยยชยาจต) 
งงงงงงงงงงง2.การขบพระราชทานเหพลจงศพกรณยพจเหศษ 

งงงงงงงงงงงงงง2.1งบจดานรืบมารดาขบงข้าราชการเหสยยชจาจต 

งงงงงงงงงงงงงง2.2งกรณยข้าราชการบ านาญทย่ไดร้ับเหวรื่บงราชบจสรจยาภรณง์“บ.ม.”ขึ้นไป 
4.ค าจ ากัดความ 

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

           ส านักงานเหลขาธจการวณะรฐัมนตรยงได้สรุปลนาปฏจบตัจการขบพระราชทานน้ านลางบาบศพงการขบพระราชทานเหพลงศพ
ลละนยบศพ 

งงงงงงงงง1.เหจ้าภาพง(ญาตจงงบุตรธจดางงสามยงงภรรยา)งน ารายละเหบยยดผู้เหสยยชยาจตงพร้บมนลักฐานใบมรณะบตัรนลักฐานการมยสจทธจ์
ขบรับพระราชทานงเหช่นประกาศเหวรื่บงราชฯส าเหนาบัตรประจ าตัาข้าราชการงส าเหนาบัตรประชาชนงส าเหนาทะเหบยยนบา้นขบง
ญาตจงลละผูเ้หสยยชยาจตงก านนกการฌาปนกจจงาันงเหาลางสถานทย่งสสุาน 

งงงงงงงงง2.ส านักงานเหขตพื้นทย่การศกึษางเหจ้านน้าทย่ตราจสบบวณุสมบตัรผูม้ยสจทธจพร้บมเหบกสารนลักฐาน 

งงงงงงงง3.ส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษางด าเหนจนการราบรามลละส่งนลกัฐานตามข้บง1งถึงเหลขาธจการพระราชาัง 
งงงงงงงงง4.เหจ้าภาพน านนังสืบตจดต่บส านักพระราชาังงโดยประสานงานทย่กบงพระราชพจธยราชาังเหขตดุสจตงกรุงเหทพมนานวร 

งงงงงงงงงงงงกรณยเหจ้าภาพไม่สามารถไปรับนยบเหพลจง,ดจน,น้ าบาบพระราชทานด้ายตนเหบงจะมบบใน้ผู้บื่นไปรบัลทนกจได้งโดยน าต้น
เหรื่บงงนนังสืบมบบฉันทะลละส าเหนาบัตรประจ าตัาผู้ลทนไปลสดงต่บเหจ้านน้าทย่กบงพระราชพจธยงส านักพระราชาัง 
งงงงงงงง5.เหจ้าภาพนรืบผู้ลทนวารไปรับก่บนาันพระราชทานงบย่างน้บยง3 าัน 

งงงงงงงง6.ผู้มารับวารลต่งกายสภุาพงน าไปไา้ทย่โต๊ะนมูน่น้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
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6.Flow Chart การปฏิบัติงาน 

                                                     แผนภูมิแสดงขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อสังเกตในการปฏิบัต ิ

       1.การตราจสบบนลักฐานผูม้ยสจทธจ์ขบพระราชทานโดยสจทธจ์ผูต้ายนรืบทายาท 

งงงงง2.การยื่นว าขบพระราชทานกรณยปกตจงสามารถยื่นต่บงส านักงานเหขตพื้นทย่การศึกษานรืบพระราชาัง 
งงงงง3.ส านรับกรณยทย่ทายาทเหปนนข้าราชการระดับง6งขึ้นไปสามารถเหสนบขบพระราชทานโดยตรงยังส านกัพระราชาังได้ 
    4.สจ่งทยต่้บงระมัดระาังงวืบการจดัทย่ใน้เหนมาะสมกับพจธยงท้ังสถานทย่งพจธยการ 

งงงงง5.วุณสมบัตจขบงผู้ทย่ขบพระราชทาน 

งงงงงงงงง5.1งผู้ทย่จะได้รับพระราชทานเหพลจงศพนลางงนรืบนยบเหพลจงงต้บงเหปนนข้าราชการงต าลนน่งระดับง2งขึ้นไปงนรืบได้รับ
พระราชทานเหวรื่บงราชบจสรบยาภรณ์ตั้งลต่ง“เหบญจมาภรณม์งกุฎไทย” (บ.ม.)งขึ้นไป 

งงงงงงง5.2 ผู้ขบพระราชทานเหพลจงศพกรณยพจเหศษงจะต้บงเหปนนบุตรงธจดางลละเหปนนข้าราชการตั้งลตร่ะดับง6งขึ้นไป 

งงงงง6.การพระราชทานเหพลจงศพงตบ้งไม่ตรงกับาันเหฉลจมพระชนมพรรษางาันเหฉลจมฉลบงสจรจราชสมบตัจงพระราชพจธยฉัตรมงวลงลละ
าันศุกร์ 
งงงงง7.ข้าราชการงผู้ขบพระราชทานงทย่ท าลายชยพตนเหบงงไม่พระราชทาน 
7.แบบฟอร์มที่ใช ้

8.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

งงงงงง1.การขบพระราชทานน้ านลางบาบศพงขบพระราชทานเหพลจงศพงการขบพระราชทานดจนงการขบพระราชทานนยบศพงการ
ขบพระราชทานเหพลจงศพงกบงพระราชพจธยงส านักพระราชาัง 
งงงงงง2.ประกาส านักพระราชาังงเหรื่บงเหวรื่บงเหกยนรตจยศประกบบศพทยไ่ด้รับพระราชทานงลงาันทย่ง9งเหมษายนง2545 

งงงงงง3.ระเหบยยบการขบรับนยบเหพลจงพระราชทานงกบงพระราชพจธยงส านักพระราชาัง 
งงงงงง4.ข้บเหสนบลนะการปฏจบัตจเหกยย่ากับพระราชทานเหพลจงไปพระราชทานยังต่างจังนาัด 
 
 

       เจ้าภาพแจง้ 
      วัตถุประสงค ์

   เจ้าหน้าที่ สพท. 
        ตรวจสอบ 

               พิธี 
         พระราชทาน 

              ส านัก 

            พระราชวัง 

การจดัที่เหมาะสมก่อน 

ถึงวันพระราชทาน 

รับพระราชทาน 

เครื่องเกียรติฯ 
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1.ชื่องาน(กระบวนงาน)การด าเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) เพ่ือแต่งต้ังหรือเลื่อนระดับ
ต าแหน่ง หรือโอนกรณีเป็นต าแหน่งงาน 

2. วัตถุประสงค์ 
งงงงงงเหพื่บเหปนนลนาปฏจบัตจงการด าเหนจนการวัดเหลืบกบุวลากรทางการศึกษาบ่ืนงตามมาตราง38งวง(2)งเหพื่บลต่งตั้งนรืบเหลื่บนระดบั
ต าลนน่งงนรืบโบนงง 
3.ขอบเขตของงาน 

งงงงงงงการด าเหนจนการเหพื่บลต่ตั้งงย้ายงเหลื่บนระดับต าลนน่งงนรืบโบนงงก.ว.ศ.ได้ก านนดใน้น านลักเหกณฑล์ละาจธยการท างานง
ก านนดมาใช้โดยบนุโลมงซึ่งต้บงน าเหสนบงบ.ก.ว.ศ.เหขตพื้นทย่การศึกษาบนุมัตจด าเหนจนการวดัเหลืบกงประกาศวัดเหลืบกงมย
วณะกรรมการวัดเหลืบกงประกาศผูม้ยวุณสมบัตจงนลักสตูร/าจธยการวดัเหลบืกงการประกาศผลการวัดเหลืบกงเหสนบงบ.ก.ว.ศ.เหขตบนุมตัจ
ลต่งตั้งย้ายนรืบโบนงมยว าสั่งย้ายนรืบโบนลล้าลต่กรณย  กรณยทย่จะเหลื่บนต าลนน่งสูงขึ้นงต้บงประเหมจนชจ้นงานงเหมื่บไมม่ยผู้ทักท้างงผล
การวัดเหลืบกงเหมื่บประกาศลล้าง30งาันงผู้ผ่านการวัดเหลืบกได้น าผลงานงเหช่นงานการขบรับการประเหมจนใน้ลต่งตั้งวณะกรรมการ
การประเหมจนผลงาน/ชจ้นงานงเหพื่บบนุมัตจผลต่บงบ.ก.ว.ศ.เหขตพื้นทย่การศึกษางลละมยว าสั่งเหลื่บนต าลนน่ง/ระดับต่บไป 

4.ค าจ ากัดความ 

งงงงงงงย้ายงวืบการลต่งตั้งย้ายต าลนน่งระดับเหดยยากับภายในนน่ายงานนรืบภายในส่านราชการ 

งงงงงงงงโบนงวืบงการลต่งตั้งย้ายต าลนน่งระดับเหดยยากับงานส่านราชการ 

งงงงงงการเหลื่บนต าลนน่ง/ระดับงเหปนนการด าเหนจนการทั้งกรณยเหปนนต าลนน่งา่างลละวรบรบบ 

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

งงงงง1.มยบัตราา่างงต าลนน่งบุวลากรทางการศึกษาบ่ืนตามมาตราง38งวง(2)งนรืบต าลนน่งระดับสูงงวนสบบทย่มยวุณสมบัตจเหลื่บน
ต าลนน่ง/ระดับ 

งงงงง2.เหสนบงบ.ก.ว.ศ.เหขตพื้นทย่การศึกษางขบบนุมัตจวัดเหลืบกงเหพื่บลต่งตั้งงย้ายงเหลื่บนต าลนน่งระดับงนรืบลล้าลต่กรณย 
งงงงง3.ประกาศวดัเหลืบกบุวลากรทางการศึกษาบ่ืนงตามมาตราง38งวง(2)งเหพื่บลต่งตั้งงย้ายงเหลื่บนต าลนนง่/ระดับงนรืบโบนง
นลักสตูรงการวัดเหลืบกวณะกรรมการวัดเหลืบกงวณะกรรมการประเหมจนผลงาน/ชจ้นงานงเหกณฑ์การตัดสจน 

งงงง4.ประกาศรายชื่บผู้มยวุณสมบตัจ 
งงงง5.ลต่งตั้งวณะกรรมการด าเหนจนการวัดเหลืบก 

งงงง6.ด าเหนจนการวัดเหลืบก 

งงงง7.ประกาศผลการวัดเหลืบก 

งงงง8.น าผลเหสนบงบ.ก.ว.ศ.เหขตพื้นทย่การศึกษาบนุมัตจงผลการวัดเหลืบกงลละบนุมัตจลต่งตั้งงย้ายงนรืบโบนลล้าลต่กรณย 
งงงง9.ผู้มยบ านาจตามมาตราง53มยว าสั่งลต่งตั้งงย้ายงนรืบโบนลล้าลต่กรณย 
งงงง10.กรณยผู้ผ่านการวัดเหลืบกเหปนนผู้มยวณุสมบัตจทย่จะเหลื่บนต าลนน่ง/ระดับงสูงข้ึนงเหมื่บผ่านการวดัเหลืบกตามข้บ 7งลล้ามยประกาศ
ไม่น้บยกา่าง30งาันงไม่มยผู้ทักท้างงได้ส่งผลงาน/ชจ้นงานงเหพื่บประเหมจนตามทย่งก.พ.ก านนด 

งงงง11ลต่งตั้งวณะกรรมการประเหมจนผลงาน/ชจ้นงาน 

งงงง12.น าเหสนบผลการประเหมจนผลงาน/ชจ้นงานงต่บงก.ว.ศ.เหขตพื้นทย่การศึกษางเหพ่ืบบนุมัตจผลการประเหมจนลละบนุมัตจลต่งตั้ง 
งงงง13.ผู้มยบ านาจตามมาตราง53มยว าสั่งเหลื่บนต าลนน่ง 
งงง14.รายงานงก.ว.ศ.ทราบ 
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6.Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัตราา่างต าลนน่งงม.ง38งวง(2) 
 

งงงงเหสนบงบ.ก.ว.ศ.งเหขตฯขบบนุมัตจวัดเหลืบก 
 

ประกาศงวัดเหลืบก 

งงงงงงงงงงงด าเหนจนการวัดเหลืบก 

ประกาศผลการวัดเหลืบก 

กรณยงย้าน/โบนขบบนุมัตจงบ.ก.ว.ศ.เหขตฯ 

ผู้มยบ านาจสั่งลต่งตั้งง(ย้าย/โบน) 

งงงงงงงงงงงงกรณยเหลื่บนระดบัต าลนนง่งส่งผลงาน/ชจ้นงาน 

           วณะกรรมการประเหมจนผลงาน/ชจ้งาน 

เหสนบงบ.ก.ว.ศ.เหขตฯขบบนุมัตจผลประเหมจน 

ผู้มีอ านาจสั่งเล่ือนฯ 
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7.แบบฟอร์มที่ใช ้

งงงง1.เหบกสารนมายเหลขง1,ลบบประเหมจนวาามเหนมาะสนกับต าลนน่ง 
งงงง2.เหบกสารนมายเหลขง2,ลบบรายงานเหพื่บประเหมจนวาามเหนมาะสม 

งงงง3.ลบบประเหมจนผลงานชจ้นงาน 

8.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

งงงงงงง-งนนังสืบส านักงานงก.ว.ศ.เหกย่ยากับการด าเหนจนการย้ายงโบนงเหลื่บนงต าลนน่งบุวลากรทางการศึกษาบ่ืนงตามมาตราง38งวง
(2) 
งงงงงงงง-งนนังสืบส านักงานงกพ.ทย่งนร.ง0708/าง10 ลงาันทย่ 
งงงงงงงง-งนนังสืบส านักงานงกพ.ทย่งนร.ง0708/าง34 ลงาันทย่ 
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1.ชื่องาน(กระบวนงาน)การด าเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) เพ่ือเลื่อนต าแหน่ง/ระดับ 
กรณีขยายต าแหน่ง 
2.วัตถุประสงค์ 

งงงงงงงงเหพื่บเหปนนลนาปฏจบัตจงการด าเหนจนการวัดเหลืบกบุวลากรทางการศกึษาบื่นงตามมาตราง38งวง(2) เหพื่บเหลื่บนต าลนน่ง/ระดบัง
กรณยขยายต าลนน่ง 
3.ขอบเขตของงาน 

งงงงงงการด าเหนจนการวัดเหลืบกบุวลากรทางการศึกษาบ่ืนงตามมาตราง38งวง(2) ซึ่งงก.ว.ศ.ใน้น านลักเหกณฑล์ละาจธยการทย่งกพ.ง
ก านนดมาใช้โดยบนุโลมงโดยจะตบ้งใน้งบ.ก.ว.ศ.เหขตพื้นทย่การศึกษางบนุมัตจวัดเหลืบกงประกาศวัดเหลืบกงมยวณะกรรมการวดัเหลืบก
พัฒนาวุณสมบัตจงประกาศผูม้ยวณุสมบัตจงประเหมจนผลงาน/ชจ้นงานงบนุมัตจผลการประเหมจนงมยว าสั่งเหลื่บนต าลนน่ง 
4.ค าจ ากัดความ 

งงงงกรณยขยายต าลนน่งงนมายถึงงเหปนนผู้ทย่ด ารงต าลนน่งวาบงเหช่นงช านาญการ/ช านาญการพจเหศษ,ปฏจบตัจการช านาญการ.
ปฏจบัตจงาน/ช านาญงานงมยวุณสมบตัจทย่จะเหลื่บนต าลนน่งทย่สูงขึ้นได ้
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

งงงงง1.ส าราจบุวลากรทางการศึกษาบื่นงตามมาตราง38งวง(2)งทย่วาบต าลนน่งงลละมยวณุสมบัตจทย่จะเหลื่บนต าลนน่งได ้

งงงงง2.เหสนบงบ.ก.ว.ศ.เหขตพื้นทย่การศึกษาประกาศวดัเหลืบก 

งงงงง3.ประกาศวดัเหลืบกเหพื่บเหลื่บนต าลนน่งสูงขึ้นงกรณยวาบต าลนน่ง 
งงงงง4.ลต่งตั้งวณะกรรมการวัดเหลืบก 

งงงง5.วณะกรรมการวดัเหลืบกพจจารณาวณุสมบัตจงผูส้มัวรเหข้ารบัการวดัเหลืบกงกรณยวรบงต าลนน่ง 
งงงง6.ประกาศวณะกรรมการการวดัเหลืบกงเหรื่บงผู้มยวณุสมบัตจง 
งงงงง7.เหมื่บประกาศไม่น้บยกา่าง30งาันผู้มยวณุสมบัตจงส่งผลงาน/ชจ้นงานงเหพื่บรับการประเหมจน 

งงงงง8.ลต่งตั้งวณะกรรมการประเหมจนผลงาน/ชจ้นงาน 

งงงงง9.น าเหสนบผลการประเหมจนงลละบนุมัตจการเหลื่บนต าลนน่ง 
งงงง10.ผู้มยบ านาจมยว าสั่งเหลื่บนต าลนน่ง 
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6.Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     ส ารวจผู้ครองต าแหน่ง 

                       ที่มีคุณสมบัติเลือ่น 
 

          เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 

                       อนุมัติคัดเลือก 

                      ประกาศคัดเลือก 

            คณะกรรมการการคัดเลือก 

               พิจารณาคุณสมบัต ิ

               ประกาศฯผู้มีคุณสมบตัิ 

                ประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 

อ.ก.ค.ศเขตพื้นที่การศกึษาอนุมตัิผลการประเมิน 

                อนุมัติเล่ือต าแหน่ง 

                       ผู้มีอ านาจแตง่ตัง้ 
                        เล่ือนต าแหน่ง 
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7.แบบฟอร์มที่ใช ้

งงงงงงงงงลบบเหสนบขบการวัดเหลืบกง(ลบบนมายเหลขง2) 
งงงงงงงงงลบบประเหมจนวาามเหนมาะสมง(ลบบนมายเหลขง1) 
งงงงงงงงลบบประเหมจนผลงาน/ชจ้นงาน 

8.เอกสาร/หลังฐานอ้างอิง 

งงงงงงงงง-งนนังสืบส านักงานงก.ว.ศ.งเหกย่ยากับการด าเหนจนการลต่งตั้งงย้ายงเหลื่บนต าลนน่งบุวลากรทางการศึกษาบ่ืนงตามมาตราง38ง
ว (2) 
งงงงงงงง-งนนังสืบส านักงานงก.พ.ทย่งนร.0708/าง10 

        ง-งนนังสืบส านักงานงก.พ.ทย่งนร.0708/าง34 
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