
 
 



 
 
 

ค ำน ำ 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  มีภารกิจ
หลักตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา                        
พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา จึงได้
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ 

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาและรายละเอียดของภาระงานหลักท่ีส าคัญของ
กลุ่มบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ มีความมุ่งหวังในความร่วมมือกันของบุคลากรทุกคนในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนด เพ่ือให้งานในความรับผิดชอบเป็นงาน และมีผลงานที่มีคุณภาพ (Quality Product) เป็นส่วนหนึ่งที่จะ
ช่วยขับเคลื่อนและผลักดันให้กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นกลุ่มที่มีประสิท ธิภาพสูง (High Productivity 
Organization : HPO) ต่อไป 

ขอขอบคุณบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งและ
ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน                     
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจต่อไป 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3   

 

 

 

 

 

 



 
 

สำรบัญ 
                หน้ำ 

 

ส่วนที่ 1 บทน ำ         1 

ส่วนที่ 2 ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน     8 

- นางสาวเยาวลักษณ์  แซ่ตัง      9 
- นางจันทร์เพ็ญ   อินทนนท์      16 
- นางมธุกร  ผาสีดา       22 
- นางสาวสุรัญญา  วงษ์โพธิ์      33 
- นางสาวอรอนงค์  เทนอิสสระ      53 
- นางสาวมาลินี  ทองชุม      61 
- นางสาวอังคณา  ธงชัย      70 
- นางสาวรัตนา  บุระค า      103 
- นางสาวมิ่งกมล  อินทา      109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

บทน ำ 
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2 คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมบริหารงานบุคคล 

13 2553 127 109 14 2553
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3คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมบริิหารงานบุคคล
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4 คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมบริหารงานบุคคล 
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5คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมบริิหารงานบุคคล
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6 คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมบริหารงานบุคคล 
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7คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมบริิหารงานบุคคล
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ส่วนที่ 2 

ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 



  

คู่มือการปฏิบัติงาน 

ผู้อ านวยการ 

กลุ่มบรหิารงานบคุคล 

ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล  ระดับ ช านาญการพิเศษ 

               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 

  1. การก าหนดแผนการด าเนินงานตามกรอบภารกิจงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

  2. การกลั่นกรองงานของบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลก่อนเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

  3. การให้ค าปรึกษา แนะน า การปฎิบัติงานให้แก่บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล 

  4. การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฎิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล 

  5. การประสานงานกับกลุ่มต่างๆในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น เพ่ือให้การ 

      บริหารงานบุคคล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
      และบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

ช่ือ    นางสาวเยาวลักษณ์  แซ่ตัง 

ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล  ระดับ ช านาญการพิเศษ 

               ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

ผู้อ านวยการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 

  1. การก าหนดแผนการด าเนินงานตามกรอบภารกิจงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

  2. การกล่ันกรองงานของบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลก่อนเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

  3. การให้ค าปรึกษา แนะน า การปฎิบัติงานให้แก่บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล 

  4. การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฎิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล 

  5. การประสานงานกับกลุ่มต่างๆในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน เพื่อให้การ  

      บริหารงานบุคคล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
      และบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  การก าหนดแผนการด าเนินงานตามกรอบภารกิจงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1.  จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมกรอบภำรกิจงำน 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 
2.  ด ำเนินงำนตำมระยะเวลำที่ก ำหนดในแผน ฯ 
 
 
3.  มอบหมำยงำนให้กับบุคลำกรในกลุ่มบริหำรงำน 
บุคคลให้สอดคล้องกับภำระงำนที่รับผิดชอบได้แก่งำน
ด้ำน ต่ำง ๆ ดังนี้  
     -  งำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง         
และวิทยฐำนะ 
    -  งำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
 
4.  งำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
 
 
5. งำนธุรกำร 
 
6.  ให้บุคลำกรในกลุ่มก ำหนดตัวชี้วัดและเป้ำหมำย 
ระดับบุคคลติดตำมประเมินกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรในกลุ่มตัวชี้วัด 
 

1.  มีแผนการด าเนินงานตามกรอบการกิจงาน 

ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

  
2.  มีกำรด ำเนินกำรตำมข้อ ๑ และมีกำรด ำเนินงำน 
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดในแผนฯ 
 
3.  มีกำรด ำเนินกำรตำมข้อ ๑-๒ และมีกำร  
มอบหมำยงำนให้กับบุคลำกรในกลุ่มบริหำรงำน  
บุคคลให้สอดคล้องกับควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และภำระงำนที่รับผิดชอบ 
 
 
 
4.  มีกำรด ำเนินกำรตำมข้อ ๑ และมีตัวชี้วัดกำร    
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มทุกคน 
 
5. มีกำรด ำเนินกำรตำมข้อ ๑-๔ และมีกำรติดตำม 
ประเมินกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่ม 
ตำมตัวชี้วัด 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การกลั่นกรองงานของบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลก่อนเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

 
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

  1.  กลั่นกรองงำนของบุคลำกรในกลุ่มทุกคนให้เป็นไป   
 ตามข้ันตอน ระบบ กฎหมาย และวัตถุประสงค์     
 ของทางราชการ 
  2.  ด ำเนินกำรกลั่นกรองงำนเป็นไปตำมระยะเวลำ 
  ที่ก ำหนด 
3.  แจ้งบุคลำกรในกลุ่มแก้ไขเมื่อพบข้อผิดพลำด 
 
4.  ด ำเนินกำรตำมข้อ ๒ และน ำเสนอกำรปฏิบัติงำน 
     ที่เป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำร ข้ำรำชกำรครู 
     และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือประกอบกำร 
     พิจำรณำกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
     แก่ผู้บังคับบัญชำ 
 
 

1.  มีกำรกลั่นกรองงำนของบุคลำกรในกลุ่มทุกคน     
     น ำเสนอให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
 
๒.  มีกำรด ำเนินกำรตำมข้อ 1 เป็นไปตำมระยะเวลำ       
     ทีก่ ำหนด 
๓. บุคลำกรในกลุ่มมีกำรแก้ไขข้อผิดพลำด 
 
๔. มีกำรให้ควำมเห็น ประกอบกำรพิจำรณำ 
    แก่ผู้บังคับบัญชำ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ งานด้านการบริหารงานบุคคล แก่บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

     ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ กำรปฏิบัติงำนให้แก่
บุคลำกรถูกต้อง ในกลุ่มบริหำรงำนบุคคลในงำน    
ด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
     -  งำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง
และวิทยฐำนะ 
     -  งำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
     -  งำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
     -  งำนธุรกำร 
 
     *  กำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ กำรปฏิบัติงำนมีวิธี
ปฏิบัติโดยกำรพูดคุยเฉพำะบุคคล เฉพำะเรื่อง  พูดคุย
ในกลุ่มงำนเดียวกันและมีกำรประชุมกลุ่มบริหำรงำน
บุคคล 

1.  บุคลำกรในกลุ่มสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำง      
     ถูกต้อง 
2.  ให้ค ำปรึกษำทุกครั้งที่มีกำรร้องขอ 
3.  ให้ค ำแนะน ำทุกครั้งที่มีเรื่องเข้ำใหม่หรือเป็น 
     เรื่องยุ่งยำกซับซ้อน 
๔.  ประชุมบุคลำกรในกลุ่มเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ 
     ร่วมกันเดือนละ ๑ ครั้ง 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

     ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในกลุ่มงานต่าง ๆ ดังนี้ 
1.  งำนวำงแผนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำทั้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่และสถำนศึกษำ 
งำนวิทยฐำนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  งำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
     - กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ต ำแหน่งสำยงำนกำรสอน  สำยงำนบริหำร
สถำนศึกษำ และต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน
ตำมมำตรำ 38 ค. (2) 
     -   กำรช่วยรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 
 
 
3.  งำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
     -  งำนเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร 
4.  งำนธุรกำร 
*กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีวิธีปฏิบัติ โดยกำร
ด ำเนินกำรทั้งในช่วงก่อนปฏิบัติงำน  
ระหว่ำงปฏิบัติงำน  และหลังปฏิบัติงำน* 
 
 

 
 
     - กำรบริหำรอัตรำก ำลังเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ี 
ก.ค.ศ.ก ำหนด 
     - มีข้อมูลประกอบกำรบริหำรอัตรำก ำลังถูกต้อง 
ครบถ้วน 
     - ด ำเนินกำรให้มีกำรประเมินเพ่ือขอมีและเลื่อน 
วิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. 
ก ำหนด 
    - น ำเสนอ กศจ.พิจำรณำอนุมัติ 
    - ผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยมีค ำสั่งมีหรือเลื่อน 
วิทยฐำนะ 
 
    -  ด ำเนินกำรตำมปฏิทินที่ สพฐ. ก ำหนด 
    -  น ำเสนอองค์คณะบุคคลทันตำมก ำหนด 
    -  ได้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมควำมต้องกำร     
ของหน่วยงำน 
    -  น ำเสนอข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชำเพ่ือพิจำรณำ  
อย่ำงครบถ้วน  
    - น ำเสนอองค์คณะบุคคลพิจำรณำได้อย่ำง 
สมเหตุสมผล 
 
    - ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมปฏิทินที่ สพฐ. 
ก ำหนด 
    -  น ำเสนอองค์คณะบุคคลพิจำรณำอย่ำงครบถ้วน  
ถูกต้อง 
    -  กำรด ำเนินงำนเป็นระบบ สะดวก รวดเร็วและมี 
ประสิทธิภำพ 
    - มีกำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน 
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดได้อย่ำงครบถ้วน 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ใน สพป./หน่วยงานอ่ืนเพื่อให้การบริหารงานบุคคล 

เป็นไปอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ 
 

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
     1. ประสำนงำนกับกลุ่มต่ำง ๆ ในสพป./หน่วยงำน
อ่ืนเพื่อให้กำรบริหำรงำนบุคคลเป็นไปอย่ำงครบถ้วน 
สมบูรณ์ดังนี้ 
     -  กลุ่มต่ำง ๆ ใน สพป.ขอนแก่น เขต 3 
     -  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น 
     -  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอ่ืน 
     -  สถำนศึกษำ 
 
* กำรประสำนงำนเพ่ือให้กำรบริหำรงำนบุคคลเป็นไป 
อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์มีวิธีปฏิบัติโดยกำรประสำนงำน
อย่ำงเป็นทำงกำร และไม่เป็นทำงกำร 

1.  ประสำนงำนกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลอ่ืน 
หรือหน่วยงำนอื่น  
2.  สร้ำงควำมเข้ำใจในกำรท ำงำนก่อนกำร
ปฏิบัติงำนทุกครั้งที่มีกำรท ำงำนร่วมกัน  
3.  ให้ค ำแนะน ำทุกครั้งที่มีเรื่องเข้ำใหม่หรือเป็น 
     เรื่องยุ่งยำกซับซ้อน 
๔.  ประชุมบุคลำกรในกลุ่มเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ 
     ร่วมกันเดือนละ ๑ ครั้ง 
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กลุม่บรหิารงานบคุคล 
                                                 

                                                                 
 
ชื่อ -ลุกสมาน ลุงจัลทร์เพ็ญ  อิลทลลท์ ต ุแหล่ง ลัมทรัพยุมรบาคคนช ุลุญมุรพิเศษ 
ส ุลัมงุลเขตพ้ืลที่มุรศึมษุประถกศึมษุขอลแม่ล เขต 3 
งุลที่รับผิดชอบตุกค ุสั่งฯ 
ตรวจสอบ วิเครุะห์ข้อกูน เสลอ ศธจ. 

ลุงจัลทร์เพ็ญ  อิลทลลท์ ต ุแหล่งลัมทรัพยุมรบาคคน ระดับช ุลุญมุรพิเศษ ต ุ แหล่งเนข ที่  อ22  
ปฏิบัติหลุ้ท่ีหัวหลุ้มนา่กงุลสรรหุแนะบรรจาแต่งตั้ง กีหลุ้ที่รับผดิชอบแนะปฏิบตัิรุชมุร ดังลี้ 

  1  ปฏิบัติหลุ้ท่ีแทลผู้อ ุลวยมุรมนา่กบรหิุรงุลบาคคน ( คลที่ 1 ) มรณผีู้อ ุลวยมุรมนา่กบริหุรงุลบาคคนไก่อยู่หรืออยู่แต่ไก่

สุกุรถปฏิบัตหิลุ้ท่ีได้  

  2 ม ุหลดแผลมุรปฏิบัติงุล ม ุมบั ควบคาก ติดตุก ตรวจสอบ วิลจิฉัย ให้ค ุปรึมษุ 

และล ุแนะช่วยแม้ปัญหุเมีย่วมับมุรปฏิบัติงุลของเจุ้หลุ้ท่ีใลมนาก่งุลสรรหุแนะบรรจาแต่งตั้ง 

  3  งุลประเกิลผู้อ ุลวยมุรสถุลศึมษุ (ใหก่) 

  4  งุลขอช่วยรุชมุรของขุ้รุชมุรครูแนะบาคนุมรทุงมุรศึมษุ 

  5 งุลแต่งตั้ง(ยุ้ย)ผู้บริหุรสถุลศึมษุแนะผู้บริหุรมุรศึมษุ 

  6  งุลคัดเนือมครูเพื่อบรรจาใลต ุแหล่งรองผู้อ ุลวยมุรสถุลศึมษุแนะผู้อ ุลวยมุรสถุลศึมษุ 

  7 งุลแต่งตั้ง (ยุ้ย) ขุ้รุชมุรครแูนะบาคนุมรทุงมุรศึมษุต ุแหล่งซึ่งกีหลุ้ท่ีเป็ลผูส้อล ใลหล่วยงุลมุรศึมษุภุยใลเขต

พื้ลที่ทุงมุรศึมษุแนะตุ่งเขตพืล้ท่ีทุงมุรศึมษุ  

            8  งุลคัดเนือมเพื่อบรรจาแนะแต่งตั้งลัมศึมษุทาลรัฐบุนเขุ้ รับรุชมุรเป็ลขุ้รุชมุรครูแนะ 

บาคนุมรทุงมุรศึมษุ 

  9  งุลสอบแข่งขัลเพื่อบรรจาแนะแต่งตั้งเขุ้รับรุชมุรครูแนะบาคนุมรทุงมุรศึมษุ 

  10  งุลรับโอลพลัมงุลส่วลท้องถิ่ลแนะขุ้รุชมุรอื่ลซึ่งเป็ลผูส้อบแข่งขัลได้หรือได้รับคดัเนือมกุบรรจาแนะแต่งตั้งเป็ล

ขุ้รุชมุรครูแนะบาคนุมรทุงมุรศึมษุ 

  11  งุลขอบรรจาแนะแต่งตั้งบาคคน เป็ลขุ้รุชมุรครูแนะบาคนุมรทุงมุรศึมษุ จุมบัญชี ของหล่วยงุลอ่ืลมรณีขอใช้บัญชี 

12  งุลสรรหุ/งุลด ุ เลิลมุรต ุแหล่งพลัมงุลรุชมุร 
13  งุลประเกิลผนมุรปฏิบัติงุลพลัมงุลรุชมุร  

14  งุลนุออมจุมรุชมุรของพลัมงุลรุชมุร 

  15 งุลให้บริมุรเมี่ยวมับมุรรับรองทะเบียลประวัติ (ม.พ.7) (ม.ค.ศ.16) ของขุ้รุชมุรครูใลเขต                            

พื้ลที่อ ุเภอโลลศินุ 
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  16  เสลอเรื่องที่เมี่ยวข้องมับงุลใลหลุ้ที่ต่อ ม.ศ.จ. เพื่อพิจุรณุขอควุกเห็ลชอบ 

  17  ปฏิบัติหลุ้ท่ีอื่ลๆ ตุกที่ผูบ้ังคับบัญชุแนะผู้อ ุลวยมุรมนา่กบรหิุรงุลบาคคนกอบหกุย 

กุตรฐุลมุรปฏิบตัิงุล 

เรื่อง  มุรยุ้ยขุ้รุชมุรครูแนะบาคนุมรทุงมุรศึมษุ ต ุแหล่งครู สังมัดส ุลัมงุลคณะมรรกมุรมุรศึมษุขั้ลพ้ืลฐุล 

ขอบขุ่ยงุล 

มุรยุ้ยขุ้รุชมุรครูแนะบาคนุมรทุงมุรศึมษุ ต ุแหล่งครู ให้ด ุรงต ุแหล่งเดกิใลสถุลศึมษุอื่ล ซึ่ง อุจเป็ลมุรยุ้ยไปด ุรงต ุแหล่ง

วุ่ง มุรยุ้ยสับเปนี่ยลมบัต ุแหลง่ที่กีคลครอง หรือมุรยุ้ยโดยมุรตัดโอล ต ุแหล่งอัตรุเงิลเดือล 

 

ขั้ลตอลมุรปฏิบตัิงุล 

มุรยุ้ยขุ้รุชมุรครูแนะบาคนุมรทุงมุรศึมษุ ต ุแหล่งครู ตุกหลังสือส ุลัมงุล ม.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/ ว 24 นงวัลท่ี 28 

ธัลวุคก 2559  ผู้ประสงค์ขอยุ้ยยื่ลค ุร้องขอยุ้ยตุกแบบค ุร้องขอยุ้ย ที่ ม.ค.ศ.ม ุหลด ปนีะ 1 ครั้ง ใลเดือลกมรุคกของทามปี เป็ลเวนุ 

15 วัลท ุมุรพร้อกปฏิทิลที่ส ุลัมงุลคณะมรรกมุรมุรศึมษุขั้ล พื้ลฐุลม ุหลด ท้ังลี้ให้ยื่ลค ุร้องขอยุ้ยไดเ้พียงเขตพื้ลที่มุรศึมษุเดียว 

พร้อกเอมสุรหนัมฐุลผุ่ลผู้บังคบับัญชุ ตุกน ุดับ แนะสถุลศึมษุล ุเสลอคณะมรรกมุรสถุลศมึษุให้ควุกเห็ลมุรยุ้ย แน้วรวบรวก 

ส่งส ุลัมงุลเขต พ้ืลท่ีมุรศึมษุ ใลระยะเวนุที่ม ุหลด 

1.1 ส ุลัมงุลเขตพื้ลท่ีมุรศึมษุ ด ุเลิลมุรดังลี้ 

1.1.1  มุรขอยุ้ยภุยใลเขตพื้ลท่ีมุรศึมษุหรือขอยุ้ยกุจุมตุ่งเขตพื้ลที่มุรศึมษุ 

1) รวบรวกค ุร้องขอยุ้ยของผู้ขอยุ้ยที่ส่งกุตุกม ุหลด 

2) ตรวจสอบคาณสกบตัิของผู้ขอยุ้ ย 

3) จัดท ุข้อกูนของผู้ขอยุ้ย 

1.1.2  ส่งบัญชีรุยชื่อแนะข้อกูนพืล้ฐุลของผู้ขอยุ้ยไปยังสถุลศึมษุท่ีผู้ประสงค์ขอยุ้ยระบาเพื่อขอควุกเห็ลจุมคณะมรรกมุร

สถุลศึมษุข้ัลพ้ืลฐุล แนะสถุลศึมษุที่ผู้ประสงค์ขอยุ้ยระบาส่งควุกเห็ล ของ คณะมรรกมุรสถุลศึมษุขั้ลพ้ืลฐุลให้ส ุลัมงุลเขตพื้ลท่ี

มุรศึมษุ 

1.1.3 ส ุลัมงุลเขตพื้ลท่ีมุรศึมษุ แต่งตั้งคณะมรรกมุรจัดท ุข้อกนูตุกองค์ประมอบมุรยุ้ย ที่ ม.ค.ศ. ม ุหลด แนะตุกรุยนะเอียด

ตัวช้ีวัดที่ส ุลัมงุลคณะมรรกมุรมุรศึมษุข้ัลพ้ืลฐุลม ุหลด 

1.1.4 ส่งข้อกูนประมอบมุรพิจุรณุยุ้ย ใหส้ ุลัมงุลศึมษุธิมุรจงัหวัด เพื่อล ุเสลอ อมศจ./มศจ. พิจุรณุ 

1.1.5 ส ุลัมงุลศึมษุธิมุรจังหวัด แต่งตั้งคณะท ุงุลตรวจสอบขอ้กูนแนะจัดท ุรุยนะเอียดมุรยุ้ ยม่อลล ุเสลอ อมศจ. 

1.1.6 ส ุลัมงุลศึมษุธิมุรจังหวัด เสลอ อมศจ.พิจุรณุมนั่ลมรองฯ/ มศจ. พิจุรณุอลากัติมุรยุ้ย 

     1.1.7 ผู้กีอ ุลุจตุกกุตรุ 53 ออมค ุสั่งยุ้ยแนะแต่งตั้ง ตุกกติ มศจ. 

     1.1.8 ส ุลัมงุลศึมษุธิมุรจงัหวัด แจ้งค ุสั่งให้ส ุลัมงุลเขตพืล้ท่ีมุรศึมษุท่ีเมี่ยวข้องทรุบ 

     1.1.9 ส ุลัมงุลเขตพื้ลท่ีมุรศึมษุ แจ้งค ุสั่งให้สถุลศึมษุเพือ่แจ้งผู้ไดร้ับมุรพิจุรณุยุ้ย กอบหกุยงุลใลหลุ้ท่ี 

     1.1.10 สถุลศึมษุส่ง/รับตัวผู้ไดร้ับมุรพจิุรณุยุ้ยภุยใลเขตพื้ลท่ีมุรศึมษุ แนะรุยงุลให้ ส ุลัมงุลเขตพื้ลท่ีมุรศึมษุทรุบ 

1.2 มุรขอยุ้ยไปตุ่งเขตพื้ลท่ีมุรศึมษุ 
1.2.1 รวบรวกค ุร้องขอยุ้ยของผูข้อยุ้ยที่ประสงค์ขอยุ้ยไปตุ่งเขตพื้ลท่ีมุรศึมษุ ที่ส่งตุกม ุ หลด  

1.2.2 ตรวจสอบคาณสกบตัิของผู้ขอยุ้ย พร้อกจัดท ุงบหลุ้ข้อกนูของผู้ขอยุ้ย 

1.2.3 ส ุลัมงุลเขตพื้ลท่ีมุรศึมษุ ส่งข้อกูนผู้ขอยุ้ยให้ส ุลัมงุลศมึษุธิมุรจังหวัด เพื่อขอควุก 

เห็ลชอบส่งค ุร้องขอยุ้ยไปส ุลัมงุลเขตพื้ลท่ีมุรศึมษุปนุยทุง 
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 ผูข้อยา้ยยนืค ารอ้งขอยา้ยผ่าน 

       ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั 

น าเสนอคณะกรรมการสถานศกึษา ให้

ความเห็นชอบ 

สถานศึกษาทีร่บัยา้ยเสนอขอความเห็น 

จากคณะกรรมการสถานศกึษา 

สพท.รวบรวมค ารอ้ง 

และจดัท าขอ้มูล 

สพท.แตง่ต ัง้คณะกรรมการจดัท าข้อมูล 

การยา้ยตามองค์ประกอบฯ 
สพท.สง่ขอ้มูลการยา้ย ให ้ศธจ. 

ศธจ.แตง่ต ัง้คณะท างานตรวจสอบ ขอ้มูล

การยา้ยกอ่นเสนอ อกศจ. 

ศธจ. เสนอ อกศจ.พิจาณากล ั่นกรองฯ/ กศจ.

พจิารณาอนุมตั ิ

ผูม้ีอ านาจตามมาตรา 53 

ออกค าส ั่งยา้ยและแตง่ต ัง้ตามมติ กศจ. 

ศธจ. แจง้ค าส ั่งยา้ยใหเ้ขตพ้ืนที ่

การศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง/สพฐ./ก.ค.ศ. 

สถานศึกษารายงานการรบั-สง่ตวัครู 

ทีย่า้ยภายใน สพท. 

สพท. แจง้ค าส ั่งยา้ยใหส้ถานศกึษา 

ด าเนินการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.2.4 ส่งค ุร้องของผู้ขอยุ้ยแนะเอมสุรประมอบมุรพิจุรณุให้แต่นะเขตพื้ลท่ีมุรศึมษุ ตุกที่ผู้ขอยุ้ยระบา 

 

1.3 มรณีตุ่งส ุลัมงุลเขตพื้ลท่ีมุรศึมษุรับยุ้ ย ให้ด ุเลิลมุรดังลี ้

1.3.1 แจ้งค ุสั่งให้สถุลศึมษุท่ีเมี่ยวข้อง 

1.3.2 จัดท ุหลังสือส่งตัวไปตุ่งเขตพื้ลท่ีมุรศึมษุรอไว้ 

1.3.3 สถุลศึมษุส่งตัวผูไ้ด้รับมุรพิจุรณุยุ้ยกุรับหลังสือท่ีส ุลมังุลเขตพื้ลท่ีมุรศึมษุต้ลสังมัด 

1.3.4 ส ุลัมงุลเขตพื้ลท่ีมุรศึมษุต้ลสังมัด ส่งตัวผูไ้ด้รับมุรพิจุรณุยุ้ยไปส ุลัมงุลเขตพื้ลท่ีมุรศึมษุที่รับยุ้ย 

 

 

แผนภู มู แสดงขู ้นตอนการปฏู บ ต งาน 
การย้ายภายใน/ย้ายจากต่างเขตพื้นที่การศึกษา 
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รวบรวมค ารอ้งผูข้อยา้ยไปตา่งเขต 

ตรวจสอบคุณสมบตัผิูข้อยา้ยและจดัท าขอ้มูล 

สพท.สง่ ศธจ. เพือ่น าเสนอ อกศจ./ กศจ. 

ใหค้วามเห็นชอบสง่ค ารอ้งไป สพท.อืน่ 

สง่ค ารอ้งขอยา้ยและเอกสารประกอบ 

ของผูข้อยา้ยไป สพท.อืน่ (ตามทีร่ะบ)ุ 

รบัค าส ัง่ยา้ยจากต่างเขตพ้ืนที่ 

แจง้ค าส ั่งใหส้ถานศึกษาของผูไ้ด้รบัยา้ย และ

กลุม่งานทีเ่กีย่วขอ้ง 

สถานศึกษา สง่ตวัมารบัหนงัสือทีเ่ขตพ้ืนทีต่น้สงักดั 

เขตพ้ืนทีต่น้สงักดั สง่ตวัไปเขตพื้นทีท่ีร่บัยา้ย 

 

การย้ายไปต่างเขตพื้นที่ 

 

 

กรณีต่างเขตพื้นที่การศึกษาร บย้าย 
 

 

 

 
 
 
 

20



 
 

 
 
กฎหมายูและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

1. กุตรุ 53 กุตรุ 59 แนะกุตรุ 133 แห่งพระรุชบัญญตัิระเบยีบขุ้รุชมุรครูแนะบาคนุมรทุงมุร ศึมษุ พ.ศ. 2547 แนะที่
แม้ไขเพิ่กเติก 

2. หลังสือส ุลัมงุล ม.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/ว 24  นงวัลท่ี 28 ธัลวุคก 2559  เรื่อง หนัมเมณฑ์แนะวธิีมุร ยุ้ยขุ้รุชมุรครูแนะ
บาคนุมรทุงมุรศึมษุ ต ุแหล่งครู 

3. หลังสือส ุลัมงุลคณะมรรกมุรมุรศึมษุขั้ลพ้ืลฐุล ด่วลที่สาด ที่ ศธ 04009/ว 5562 นงวัลท่ี 2 ธัลวุคก 2564 เรื่อง มุรยุ้ย
ขุ้รุชมุรครูแนะบาคนุมรทุงมุรศึมษุ ต ุแหล่งครู สังมัดส ุลัมงุลคณะมรรกมุร มุรศึมษุขั้ลพ้ืลฐุล (มุรยุ้ยมรณีปมติ) ปี พ.ศ. 2565 

4. หลังสือส ุลัมงุล ม.พ. ท่ี สร 0705/ว 15 นงวัลท่ี 9 พฤษภุคก 2521 เรื่อง มุรสับเปนี่ยลหรือโอล อัตรุเงิลเดือลขุ้รุชมุรพน
เรือล 

5. หลังสือส ุลัมเนขุธิมุรคณะรัฐกลตรี ท่ี สร 0203/ว 255 นงวัลท่ี 27 พฤศจิมุยล 2524 เรื่อง มุร ยุ้ยแนะแต่งตั้งให้ด ุรงต ุ แหล่ง
ย้อลหนัง 

6. ค ุสั่งหัวหลุ้รัมษุควุกสงบแห่งชุติ ที่ 19/2560 นงวัลท่ี 3 เกษุยล 2560 เรื่อง มุรปฏิรูป มุรศึมษุของมระทรวงศึมษุธิมุร 
7. กติ มศจ., ม.ค.ศ. อ่ืล ๆ ที่เมี่ยวข้อง 

 
แบบฟอร์มที่ใช้ 

1. แบบค ุร้องขอยุ้ย 
2. แบบฟอร์กจัดท ุรุยนะเอียดขอ้กูนยุ้ย 
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 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 
 
                                                                               ช่ือ - สกลุ  นางมธุกร  ผาสีดา   

ต าแหน่ง นกัทรัพยากรบุคคล ระดบัช านาญการ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

งานท่ีรับผิดชอบตามค าสัง่ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

1. การด าเนินการใหข้า้ราชการครูมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ ตามหลกัเกณฑท่ี์ กคศ.ก าหนด ทุกหลกัเกณฑทุ์กวิทยฐานะ 

        1.1 การใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเล่ือนวิทยฐานะทุกสายงานทุกวิทยฐานะ ดงัน้ี 

            1.1.1 วิทยฐานะช านาญการ  

            1.1.2 วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

            1.1.3 วิทยฐานะเช่ียวชาญ 

            1.1.4 วทิยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ 
2. งานจดัท ารายละเอียด งานประสาน งานอ านวยความสะดวกคณะกรรมการตรวจประเมินวทิยฐานะ  
    หลกัเกณฑ ์ว13/2549 
3. งานประเมินค่างานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  
4. งานใหบ้ริการรับรองทะเบียนประวติั ก.พ.7 กคศ.16 ของขา้ราชกาครูฯ อ าเภอหนองสองหอ้ง   
     กพ.7 ของลูกจา้งประจ าทุกอ าเภอ และ ขา้ราชการในส านกังาน 
5. งานทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

     ตามมาตรา38ค(2)  

6. งานประเมินผลงานขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน  

    ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามาตรา38ค(2)ต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัช านาญการพิเศษลงมา   

   (กรณีนัง่ครองต าแหน่ง) 

7. งานคดัเลือกบุคคลเพ่ือเปล่ียนต าแหน่ง ยา้ย และโอนฯ ใหด้ ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

      ตามมาตรา 38 ค.(2) ท่ีวา่งใน สพป. 
8.งานเปล่ียนสายงานและกลุ่มงานต าแหน่งลูกจา้งประจ า งานปรับระดบัชั้นงานต าแหน่งลูกจา้งประจ า 

9.ปฏิบติังานอ่ืนๆตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง   การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  หลักเกณฑ์ ว17/2552 
        (การด าเนินการให้มวีิทยฐานะช านาญการ)   
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีการปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1         การประชาสัมพันธ์แจ้งหลักเกณฑ์และ 

วิธีการประเมินฯ 
      ด าเนินการภายใน 5วันนับแต่วันได้รับเอกสาร
ค าขอรับการประเมินฯ 

2         ผู้ประสงคข์อรับการประเมินยื่นค าขอได้ 
ตลอดปีรอบปีละ1ครั้งโดยส่งค าขอพร้อมทั้ง 
ผลการ ปฏิบัติงาน(ด้านที่๓) ต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา/ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นเพื่อตรวจสอบ 
และรับรอง  เสนอ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

       ด าเนินการลงทะเบียนรับค าขอและเอกสาร 
ภายในวันที่ผู้ขอรับการประเมินส่งหนังสือขอฯ 

3      ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร 
หลักฐานของผู้ขอรับการประเมินฯตามหลักเกณฑ์ 
และการที่ก.ค.ศ.ก าหนด 
3.1 กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ยื่นค าขอ  
พร้อมผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา/
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นตรวจสอบและรับรองแล้ว 
เสนอ ส านักงานเขตพ้ืนที่ก่อนเกษียณอายุราชการ 
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
3.2 ส านักงานเขตตรวจคุณสมบัติและเอกสาร
หลักฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.ก าหนด 

        ด าเนินการภายใน3วันนับแต่วันที่ลงทะเบียน 
รับเอกสารค าขอฯ 

4      ขออนุมัติคุณสมบัติและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินฯด้านที่1ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพด้านที่2ด้านความรู้
ความสามารถและด้านที่3 ด้านผลการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการศึกษาการจังหวัดและแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัด 

          ด าเนินการขออนุมัติคุณสมบัติและแต่งตั้ง
กรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3  โดย 
มตอินุมัติ กศจ.ในเดือนที่ได้รับค าขอฯหรือที่มีการ
ประชุม 

5       ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งประกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้าน1ด้านที2่และ 
ด้านที ่3 

        ด าเนินการโดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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ที ่ กจิกรรม/วธิีการปฏบิตั ิ มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

6        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษา 
ของผู้ขอรับการประเมิน กรรมการคนที่ 2  และ 
กรรมการคนที่ 3 ทราบ 

6.1 สพป.แจ้งผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ขอ 
เพ่ือรับการประเมินฯและประสานกรรมการ 
คนที่ 2 และคนที่ 3 และนัดวันประเมินฯ 

6.2 สพป.ส่งประกาศและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
ให้คณะกรรมการทั้ง 3 คน ด าเนินการประเมิน 
พร้อมกับส่งเอกสารเพ่ือเบิกค่าพาหนะในการ
เดินทางไปราชการ 

 
 

          ด าเนินการภายใน 3 วัน นับแต่
ได้รับแจ้งจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

7     คณะกรรมการประเมินด้านที ่1 ด้านที่ 2 และ 
ด้านที่ 3 

7.1 กรณีผลการประเมินด้านใดไม่ผ่านเกณฑ์
และคณะกรรมการมีความเห็นว่าผลการประเมิน
อยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ให้
คณะกรรมการแจ้ง สพป.เพ่ือแจ้งสถานศึกษา
ภายใน 25วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการประเมิน 
แล้วเสร็จให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตาม
ข้อสังเกตของคณะกรรมการภายในเวลา3เดือน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้พัฒนาได้ไม่เกิน2ครั้ง ครั้ง
ละไม่เกิน3เดือน 

7.2 เมื่อผู้ขอรับการประเมินได้ด าเนินการ
พัฒนาแล้ว ให้สถานศึกษาส่งหนังสือแจ้ง
รายละเอียดรายการที่ได้พัฒนาถึง สพป.เพ่ือ
แสนอคณะกรรมการตรวจและประเมินต่อไป 

7.3 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งรายละเอียด
การพัฒนาตามข้อสังเกตภายในเวลาที่ก าหนด
หรือส่งเกินเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

7.4 กรณีผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้วและ    
มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
ถือว่าไม่ผ่านการประเมินให้เสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาไม่อนุมัติ 

 

          ด าเนินการภายใน3วันนับตั้งแต่
คณะกรรมการแจ้งผลการประเมินฯ 

 
 
 
 
 
 
 
         ด าเนินการภายใน3วันนับตั้งแต่
สถานศึกษาแจ้งรายละเอียดการพัฒนาฯ 

 
 
 
 
 
        ด าเนินการน าผลการประเมินฯเข้า กศจ.  
เพ่ือขออนุมัติผลประเมินฯที่กศจ.จัดประชุม
ประจ าเดือน 
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ที ่ กจิกรรม/วธิีการปฏบิตั ิ มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

 
   7(ต่อ) 

 
7.5 ส านักงานเขตแจ้งผลการพิจารณาไม่

อนุมัติให้สถานศึกษาเพ่ือแจ้งผู้ขอรับการ
ประเมินทราบ 

7.6กรณีผลการประเมินทั้ง3 ด้าน ผ่านเกณฑ์ 
ที ่ก.ค.ศ.ก าหนด ให้ส านักงานเขต เสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา 
อนุมัติแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะช านาญการ 

 
        ด าเนินการภายใน 3 วันนับตั้งแต่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแจ้งมติกศจ. 
        ด าเนินการ เสนอผลการประเมินฯ เข้าที ่
ประชุม กศจ.เพ่ือขออนุมัติผลประเมินฯ ในเดือน
ที่ได้รับผลการประเมินด้านที่ 3 จากกรรมการชุด
ที่ 2 หรือท่ีมีการประชุม กศจ. 

8        กรณีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีมติ
อนุมัติให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา53สั่งแต่งตั้งให้มี
วิทยฐานะครูช านาญการ 

8.1ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดออกค าสั่ง 
แต่งตั้งให้มีวิทยฐานะช านาญการและส่งค้าสั่ง 
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประชุมจังหวัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

       ด าเนินการโดยส านักงานศึกษามีการจังหวัด 

 
9 

 
    ส านักงานเขตแจ้งผลการประเมินให้สถานศึกษา 
ของผู้ขอรับการประเมินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ 

  
  ด าเนินการภายใน3วันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 

 
10 

   
   ด าเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในรอบ
ระยะเวลา1ปีนับแต่วันที่ สพป.ได้รับค าขอและ
เอกสารผลการปฏิบัติงานหากด าเนินการไม่แล้ว
เสร็จให้ ส านักงานเขตแจ้งสถานศึกษาเพ่ือแจ้งผู้
ขอรับการประเมินทราบและเร่งรัดการด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

     
      ด าเนินการแจ้งสถานศึกษาเพื่อแจ้งผู้ขอรับ 
การประเมินทราบหากส านักงานเขตด าเนินการ 
ไม่เสร็จภายใน รอบระยะเวลา 1 ปี 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่องการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะทุกสายงาน หลักเกณฑ์ ว17/2552 

(การด าเนินการขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ)  
ที ่ กิจกรรม/วิธีการปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1    การประชาสัมพันธ์แจ้งหลักเกณฑ์และ 

วิธีการประเมินฯ 
    ด าเนินการภายใน3วันนับแต่วันได้รับหนังสือ 

/ค าขอรับการประเมินฯ 
2         ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นค าขอได้ 

ตลอดปีรอบปีละ1ครั้งโดยส่งค าขอพร้อมทั้งผล 
การ ปฏิบัติงาน(ด้านที่3) ต่อ ผู้บริหารโรงเรียน/
ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นเพ่ือตรวจสอบและรับรอง เสร็จ
แล้วเสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ด าเนินการลงทะเบียนรับค าขอและผลการ 
ปฏิบัติงานภายในวันที่ผู้ขอรับการประเมินส่ง 
ค าขอและผลการปฏิบัติงาน 

3   ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร 
หลักฐานของผู้ขอรับการประเมินฯตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่ก.ค.ศ.ก าหนด 
  3.1 กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ยื่นค าขอ 
พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอ ถึงส านักงานเขต
ก่อนที่เกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

3.2 ส านักงานเขตตรวจคุณสมบัติและเอกสาร
หลักฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.ก าหนด 

        ด าเนินการภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่
ลงทะเบียนรับเอกสารค าขอฯ 

4 ขออนุมัติคุณสมบัติและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินฯด้านที่1ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ   ด้านที๒่คือ ด้านความรู้
ความสามารถต่อคณะกรรมการศึกษาการจังหวัด
และแต่งตั้งโดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 

5        ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งประกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินชุดที่1 เพ่ือประเมิน
ด้านที่1 ด้านวินัย  คุณธรรม   จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ  วิชาชีพและด้านที่2 ด้านความรู้
ความสามารถ 

  ด าเนินการโดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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ที ่ กิจกรรม/วิธีการปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
6         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษา

ของผู้ขอรับการประเมินกรรมการคนที่2   และ
กรรมการคนที่3  (ชุดที่1) ทราบ 
6.1   ส านักงานเขตแจ้งผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของ 
ผู้ขอฯเพ่ือรับการประเมินฯและประสานกรรมการ 
คนที่2   และคนที่3    ก าหนดนัดวันประเมินฯ 
6.2 ส านักงานเขต ส่งค าสั่ง/ประกาศให้กรรมการ 
คนที่2 และคนที่3และเอกสารที่เก่ียวข้องกับการ
ประเมิน และเอกสารเพ่ือเบิกค่าพาหนะในการ 
เดินทางไปราชการ 

          ด าเนินการภายใน3วันนับต้ังแตว่ันที่ได้รับ
แจ้งจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

     7   คณะกรรมการประเมินด้านที่1 และด้านที่2 
7.1  กรณีผลการประเมินด้านใดไม่ผ่านเกณฑ์ 
และคณะกรรมการมีความเห็นว่าผลการประเมิน 
อยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ให้
คณะกรรมการแจ้งส านักงานเขตเพ่ือแจ้งสถานศึกษา
ภายใน15วันนับแต่วันที่คณะกรรมการประเมิน แล้ว
เสร็จให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมการภายในเวลา3เดือนนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งให้พัฒนาได้ไม่เกิน2ครั้ง ครั้งละไม่เกิน3เดือน 
7.2  ผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้วให้ 
สถานศึกษาส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดที่พัฒนา 
ถึง ส านักงานเขตเพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิม
ตรวจและประเมินต่อไป 
7.3 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งเอกสารฉบับ       
ที่ได้แก้ไขรายละเอียดการพัฒนาตามข้อสังเกต
ภายในเวลาที่ก าหนดหรือส่งเกินเวลาที่ก าหนด      
ถือว่าสละสิทธิ์ 
 
7.4กรณีผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้วและ       
มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก.ค.ศ.ก าหนด 
ถือว่าไม่ผ่านการประเมินให้เสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาไม่อนุมัติ 

 
        ด าเนินการภายใน3วันนับตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการแจ้งผลการประเมินฯ 

 
 
 
 
 

 
      ด าเนินการภายใน 3 วันนับตั้งแต่สถานศึกษา 
แจ้งรายละเอียดการพัฒนาฯ 
 
 
 
 
 
 
         ด าเนินการน าผลการประเมินฯ เสนอ กศจ.  
เพ่ือขออนุมัต ิในเดือนที่ได้รับเอกสารผลการประเมิน
จากคณะกรรมการชุดที่ 2 /หรือที่มีการประชุม 
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ที ่ กิจกรรม/วิธีการปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

 
7.5 ส านักงานเขตแจ้งผลการพิจารณาไม่อนุมัติ 
ให้สถานศึกษาเพ่ือแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 
7.6 กรณทีีผ่ลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2  

ผ่านเกณฑ์ที่ กคศ.ก าหนด ให้ส านักงานเขต เสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ 

         ด าเนินการภายใน2วันนับตั้งแต่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแจ้งมติ กศจ. 
         ด าเนินการน าผลการประเมินฯ เข้า กศจ. 
เพ่ือขออนุมัติในเดือนนั้น หรือที่มีการประชุม 

8       ส านักงานเขตเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ ชุดที่2 
เพ่ือประเมินด้านที่3(โดยเสนอรายชื่อจากบัญชี
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ก.ค.ศ.ก าหนด)และประกาศ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

        ด าเนินการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ         
ชุดที่2  พร้อมกับเสนอผลการประเมินด้านที่ 1  
ด้านที่ 2 ทันทีท่ีมีการประชุมประจ าเดือนนั้น 

9      ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งประกาศแต่งตั้ง 
คณะกรรมการประเมินชุดที่2 เพ่ือประเมินด้านที่ 3 

ด าเนินการโดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

10      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งประกาศ 
ให้คณะกรรมการชุดที่2และผู้บังคับบัญชาขั้นต้น 
ของคณะกรรมการดังกล่าวทราบ 
10.1  ด าเนินการประสานคณะกรรมการชุดที่2 
นัดประชุมครั้งที่1 เพ่ือมอบหมายเอกสารผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมินโดยให้เป็นไป 
ตามสัดส่วนที่ก.ค.ศ. ก าหนด และประชุมชี้แจง
หลักเกณฑ์ฯ 
  10.1.1เตรียมเอกสารผลงานทางวิชาการของผู้ขอฯ 

จ านวน3 ชุด พร้อมผลการประเมิน ด้านที่1 และ
ด้านที่ 2 และข้อสังเกตของ คณะกรรมการชุดที่1  
ส่งให้กรรมการชุดที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา 

 ประเมินด้านที่ 3  
10.1.2เตรียมเอกสารระเบียบวาระการประชุม 

   10.1.3 เตรียมเอกสารรายงานการเดินทางและ
เอกสารอ่ืนๆที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเบิกค่า พาหนะค่าเบี้ย
เลี้ยงเบี้ยประชุม,ค่าท่ีพักค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
,ค่าอ่านผลงานทางวิชาการและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

     ด าเนินการ ภายใน2วันนับแต่ได้รับแจ้งจาก
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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ที ่ กิจกรรม/วิธีการปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 10.2 ด าเนินการประสานคณะกรรมการชุดที่2 

นัดประชุม  เพื่อสรุปผลการประเมินผลการ   
ปฏิบัติงาน (การประเมินด้านที่3) 
   10.2.1เตรียมเอกสารประเมินด้านที่ 3 ดังนี้ 
ก.ค.ศ.11/ …..และ ก.ค.ศ.12/.......... 
   10.2.2เตรียมเอกสารระเบียบวาระการประชุม 
    10.2.3เตรียมเอกสารรายงานการประชุม 
    10.2.4เตรียมเอกสารรายงานการเดินทางและ
เอกสารอ่ืนๆที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเบิกค่า พาหนะ,ค่าเบี้ย
เลี้ยงเบี้ยประชุมค่าที่พัก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอ่านผลงานทางวิชาการและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
10.3 กรณีคณะกรรมการชุดที่2สรุปผลการประเมิน
ด้านที่3พิจารณาเห็นสมควรให้ปรับปรุงซึ่งผลการ
ประเมินด้านที่3ผ่านเกณฑ์ที่ก.ค.ศ.ก าหนดผลงาน
ทางวิชาการให้ปรับปรุงตาม ข้อสังเกตของกรรมการ
และผลงานทางวิชาการอยู่ ในวิสัยที่สามารถ
ปรับปรุงไดแ้ละกศจ.มีมติให้ปรับปรุงได้ภายในเวลา 
6เดือนนับแต่วันที่ สพป.แจ้งมติให้สถานศึกษาทราบ 
10.3.1 สพป.น าผลการประเมินด้านที่3 เสนอ  
กศจ.เพ่ือขอมติให้ปรับปรุงได้และแจ้งผู้ขอรับการ
ประเมินทราบ 
  10.3.2เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่๓
แล้วน าเอกสารที่ปรับปรุงตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมการชุดที่ 2 แล้วส่ง สพป.ตามก าหนด 
10.3.3 สพป.ด าเนินการส่งเอกสารที่ปรับปรุงแล้ว
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 (เดิม) พิจาณา
ตรวจและประเมิน 
 
10.4ด าเนินการประสานคณะกรรมการชุดที่2 
นัดประชุมเพ่ือสรุปผลการประเมินผล 
การปฏิบัติงานที่ปรับปรุงครั้งที่1(ด้านที่3) 

       ด าเนินการเมื่อ สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดประชุมสรุปผลการ
ประเมินด้านที่ 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
     ด าเนินการเสนอผลการประเมินฯเข้า กศจ. 
ภายในเดือนนั้น หรือที่มีการประชุม 
 
 
 
 
     ภายใน5วันนับจากวันที่ กศจ.มีมติให้ปรับปรุง 
 

 
       ด าเนินการลงทะเบียนรับเอกสารที่ปรับปรุง
แล้ว ภายในวันที่ผู้ขอฯส่งเอกสารฯ 
 
       ภายในระยะเวลา5วันนบัจากวันที่ลงทะเบียน 
รับเอกสารประเมิน หรือแล้วแต่กรณีตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 
 

        ด าเนินการเมื่อ สพป.มีงบประมาณท่ีจะ
ด าเนินการประชุมคณะกรรมการชุดที่2 หรือ 
งบประมาณมาณที่ สพฐ.แจ้งจัดสรร 
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ที ่ กิจกรรม/วิธีการปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

10 10.5กรณีคณะกรรมการชุดที่2สรุปผลการประเมิน
ด้านที่3พิจารณาเห็นยังปรับปรุงไม่ครบถ้วนตาม
ข้อสังเกตและเห็นควรให้ปรับปรุง  อีกครั้งหนึ่ง
และกศจ.มีมติให้ปรับปรุงได้ภายในเวลา 3 เดือน   
นับแต่วันที่สพป.แจ้งมติให้สถานศึกษาทราบ 

10.5.1สพป.น าผลการประเมินด้านที่3เสนอ เพ่ือขอ
มติให้ปรับปรุงใต้และแจ้งผู้ขอรับการ ประเมินทราบ 

10.5.2  เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุง ด้านที ่๓ 
ครั้งที่ 2 (ระยะเวลา 30 เดือน) แล้ว น าเอกสารที่
ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วส่ง สพป. 

10.5.3 สพป.ด าเนินการส่งเอกสารที่ปรับปรุงแล้ว
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเติมตรวจและ
ประเมิน 

10.6  ด าเนินการประสานคณะกรรมการ   ชุดที่2 
นัดประชุมเพ่ือสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่ปรับปรุงครั้งที่2(ด้านที่3) 

    10.6.1 เตรียมเอกสารประเมิน แบบก.ค.ศ.
11/......และแบบก.ค.ศ.12/...... 

    10.6.2เตรียมเอกสารระเบียบวาระการประชุม 

   10.6.3เตรียมเอกสารรายงานการประชุม 

           ด าเนินการสรุปผลการประเมินฯเสนอที่
ประชุม กศจ.ในเดือนที่ได้รับผลการประเมินฯ 

 

 

        แจ้งผู้ขอรับการประเมินภายใน3วันนับจาก
วันที่ กศจ.ส่งเรื่องให้ปรับปรุง 

      ด าเนินการลงทะเบียนรับเอกสารที่ปรับปรุงแล้ว 
ภายในวันที่ผู้ขอส่งเอกสารฯ 

 

         ภายในระยะเวลา5วันนับจากวันลงทะเบียน
รับ เอกสาร 

 

           ด าเนินการเมื่อ สพป.มีงบประมาณท่ีจะ
ด าเนินการประชุมคณะกรรมการชุดที่ 2 หรือ
งบประมาณมาจากสพฐ. 
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ที ่ กิจกรรม/วิธีการปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
      10.6.4  เตรียมเอกสารรายงานการเดินทางและ

เอกสารอ่ืนๆที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเบิกค่า พาหนะ,ค่าเบี้ย
เลี้ยงเบี้ยประชุม,ค่าท่ีพัก,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
,ค่าอ่านผลงานทางวิชาการและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
10.7กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนหรือผลงานทางวิชาการท่ีปรับปรุง
ตามข้อสังเกตภายในเวลาที่ก าหนดหรือส่งเป็นเวลา 
ที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
10.7 กรณีผลการประเมินด้านที่3ไม่ผ่านเกณฑ์ท่ี  
ก.ค.ศ.ก าหนดให้เสนอ กศจ.พิจารณาไม่อนุมัติ 
10.7.1 สพป.แจ้งผลการพิจารณาและข้อสังเกตของ
คณะกรรมการให้สถานศึกษาเพ่ือแจ้งผู้ขอรับการ
ประเมินทราบ 
10.8 กรณีผลการประเมินด้านที่3 ผ่านเกณฑ์ 
ที่ก.ค.ศ.ก าหนดให้เสนอ กศจ.พิจารณาอนุมัติ 
 
10.8.1 กรณีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด       
มีมติอนุมัติให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา53สั่งแต่งตั้ง     
ให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 
10.8.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดออกค าสั่ง 
แต่งตั้งให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษและส่ง 
ค าสั่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ด าเนินการเสนอผลการประเมินฯเข้ากศจ.           
ในเดือนนั้น หรือที่มีการประชุม 
 

 

 

        จัดส่งส าเนาค าสั่งมายังสพป.เพ่ือทราบและ
ด าเนินการด าเนินการโดยส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 

    11 สพป.แจ้งผลการประเมินให้สถานศึกษาของผู้ 
ขอรับการประเมินและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ 
ให้ด าเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในรอบ 
ระยะเวลา1ปีนับแต่วันที่สพป.ได้รับค าขอและ
เอกสารผลการปฏิบัติงานหากด าเนินการไม่แล้วเสร็จ
ให้ สพป.แจ้งสถานศึกษาเพ่ือแจ้งผู้ขอรับการ
ประเมินทราบ และติดตามเร่งรัดการด าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

ด าเนินการแจ้งสถานศึกษาเพ่ือแจ้งผู้ขอรับการ
ประเมินทราบหาก สพป.ด าเนินการไม่เสร็จภายใน
รอบระยะเวลา1ปี 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 

ชื่อ    นางสาวสุรัญญา  วงษ์โพธิ ์

ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล  ระดับ ช านาญการ 

               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 

1.  การจัดท าแผนอัตราก าลัง  
2.  งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกต าแหน่ง 
3.  งานปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
4.  งานการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
5.  งานบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ทุกต าแหน่ง 
6.  งานตัดโอนอัตราก าลังต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ทุกประเภท  
7. งานการจัดท ารายงานข้อมูลอัตราก าลังคนภาครฐั เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
8.งานจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
9.  งานตัดโอนอัตราก าลังและการสับเปลี่ยนตัวบุคคลของลูกจ้างประจ า 
10. งานจัดสรรอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
11. งานบริหารพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวตามกรอบท่ีได้รับจัดสรร 
12. การรายงานผลการบริหารงานบุคคลต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
13. เสนอเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าท่ีต่อคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดขอนแก่น เพ่ือพิจารณา 
      ขอความเห็นชอบ/พิจารณาอนุมัติ 
14. งานให้บริการเกี่ยวกับการรบัรองทะเบียนประวัติของข้าราชการครู กพ.7/ กคศ.16 ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 
      แวงน้อย 
15. จัดท า/เปลี่ยนแปลง ข้อมูลระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารงานบุคคล (Human Resource  
      Management System : HRMS)  
16.  งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุรัญญา  วงษ์โพธิ์ 
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3 

งานที่รับผิดชอบตามค าสั่งฯ 
           1.  การจัดท าแผนอัตราก าลัง  

 2.  งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกต าแหน่ง 
   3.  งานปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   4.  งานการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    5.  งานบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกต าแหน่ง 

  6.  งานตัดโอนอัตราก าลังต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ทุกประเภท 
    7. งานการจัดท ารายงานข้อมูลอัตราก าลังคนภาครัฐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

    8.  งานจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   9.  งานตัดโอนอัตราก าลังและการสับเปลี่ยนตัวบุคคลของลูกจ้างประจ า 

                    10.  งานจัดสรรอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
            11. งานบริหารพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวตามกรอบที่ได้รับจัดสรร 
            12. การรายงานผลการบริหารงานบุคคลต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
           13. เสนอเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เพ่ือพิจารณา 
                          ขอความเห็นชอบ/พิจารณาอนุมัติ 
            14. งานให้บริการเกี่ยวกับการรับรองทะเบียนประวัติของข้าราชการครู กพ.7/ กคศ.16 ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 
                            แวงน้อย 

15. จัดท า/เปลี่ยนแปลง ข้อมูลระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารงานบุคคล (Human Resource  
      Management System : HRMS)  

   16.  งานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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งานการวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในสถานศึกษา)  
 
1. วัตถุประสงค ์ 
 1.1 เพ่ือเป็นข้อมูลหลักในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  
 1.2 เพ่ือวางแผนก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา และเป็นไปตามเกณฑ์  
                ทั้งในด้านปริมาณและความต้องการครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
 

2. ขอบเขตของงาน  
 งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับ 
การวิเคราะห์ภารกิจและแผนอัตราก าลังคนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประสานการด าเนินการและ
ประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของหน่วยงานการศึกษา ก าหนดจ านวนอัตราก าลังของหน่วยงาน 
การศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด จัดท าแผนอัตราก าลังของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอแผนอัตราก าลังเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจาก อ.ก.ศ.จ./ เสนอขออนุมัติจาก ก.ศ.จ.         ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าแผนอัตราก าลังของ
สถานศึกษา น าแผนอัตราก าลังที่จัดท าแล้วสู่การปฏิบัติ  ติดตามประเมินผลการใช้อัตราก าลังอย่างคุ้มค่า เหมาะสม  
และเสนอเกลี่ย อัตราก าลัง การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนต่อ อ.ก.ศ.จ. เพ่ือให้ความเห็นชอบ และ เสนอ 
ก.ศ.จ.เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

3. ค าจ ากัดความ  
 อัตราก าลัง หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงาน การศึกษา    
และผู้บริหารสถานศึกษา  
 

 สถานศึกษา หมายถึง หน่วยงานการศึกษาท่ีจัดการศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 4.1 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ประกอบด้วย  
  4.1.1. ข้อมูลจ านวนนักเรียน ชั้นเรียน ห้องเรียน ครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษา (ข้อมูล 10 

มิ.ย.)  
  4.1.2 ข้อมูลการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณก่อนก าหนดและแนวโน้มการสูญเสียข้าราชการครู    
คูม่ือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  
  4.1.3 ข้อมูลด้านวุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก และสาขาวิชาที่สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้            
ของข้าราชการครู  
  4.1.4 จ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร  
  4.1.5 ความต้องการครูของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.)   
  4.1.6 ข้อมูลพนักงานราชการ และครูอัตราจ้างที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ 
           4.2 ศึกษาแนวโน้มการเพ่ิมหรือลดของจ านวนประชากรวัยเรียน เพ่ือวางแผนอัตราก าลังตามเกณฑ์                
ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  วิเคราะห์หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ประกอบการพิจารณา และจัดท า
ความต้องการครูของสถานศึกษา (เฉพาะสถานศึกษาท่ีขาดครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้) 
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 4.3 จัดท าแผนอัตราก าลังระยะ 1 ปี 3 ปี และ /หรือ 5 ปี โดยมีรายละเอียดแสดงความต้องการทั้งในด้าน 
ปริมาณและความต้องการครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
 4.4 เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้ความเห็นชอบ  
 4.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ อ.ก.ศ.จ.ให้ความเห็นชอบ / เสนอ ก.ศ.จ.พิจารณาอนุมัติ 
 4.6 ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 4.7 ด าเนินการปฏิบัติตามแผนอัตราก าลังโดย  
       4.7.1 สถานศึกษาจัดหาอัตราก าลังตามอ านาจของสถานศึกษา เช่น ใช้งบประมาณของสถานศึกษา  
หรือประสานขอความร่วมมือกับองค์กรอ่ืน  
       4.7.2 เสนอแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาด าเนินการ  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง  การก าหนดแผนการด าเนินงานตามกรอบภารกิจงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1.  จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านอัตราก าลังของ
สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประกอบด้วยข้อมูลความต้องการครู ๑๐ มิ.ย.  
ข้อมูลวุฒิการศึกษา วิชาเอก  ข้อมูลการเกษียณอายุ
ราชการ ข้อมูลครูช่วยราชการ ข้อมูลพนักงานราชการ 
ข้อมูลอัตราจ้างชั่วคราว ข้อมูลครูผู้สอนบุคลากร
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 
2.  วิเคราะห์ข้อมูลและน ามาจัดท าแผนอัตราก าลัง 
 
3.  ด าเนินการตามแผนอัตราก าลังและปรับปรุงแผน
อัตราก าลังให้เป็นปัจจุบัน 

1. ด าเนินการเมื่อจัดท าข้อมูลความต้องการครู  
    ณ วันที่ 10 มิ.ย. แล้วเสรจ็ 
 
 
 
 
 
 
2.  ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  30  วัน 
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แผนภูมิแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

  สพฐ. จดัท ำแผนอตัรำก ำลงัขำ้รำชกำรครู

และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ 

    ไมเ่ห็นชอบ 

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ใหค้วามเห็นชอบ 

เสนอ อ.ค.ศ.จ.ใหค้วำมเห็นชอบ และ 

เสนอ ก.ศ.จ.พจิำรณำอนมุตั ิ

 

      ไมเ่ห็นชอบ 

 

สพท.ด ำเนนิกำรรำยงำนแผนอตัรำก ำลงั

ขำ้รำชกำรครแูละบคุลำกรทำงกำรศกึษำ 

ตอ่ สพฐ. และ ส ำนกังำน  ก.ค.ศ. 

สพท.ด ำเนนิกำรจดัท ำแผนอตัรำก ำลงั 

 

สถำนศกึษำรำยงำนแผนอตัรำก ำลงัตอ่ สพท. 

สถำนศกึษำจดัท ำแผนอตัรำก ำลงัขำ้รำชกำรครู

และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ 
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งานการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
 การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือด าเนินการปรับปรุงต าแหน่งว่างให้สามารถใช้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง 
 

3. ขอบเขตของงาน 
 การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งที่ว่างอยู่ จากต าแหน่งครูเป็นต าแหน่งครูผู้ช่วย ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
เป็นต าแหน่งครู ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นต าแหน่งครู และต าแหน่งครูเป็นต าแหน่ง                   
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาเดิม 
 

4. ค าจ ากัดความ 
 การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง หมายถึง การก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งให้เหมาะสม 
ในกรณีที่ลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพของต าแหน่งเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบและวิเคราะห์ต าแหน่งว่างที่จะด าเนินการปรับปรุง 
การก าหนดต าแหน่ง 
 5.2 เสนอ อ.ก.ศ.จ. ให้ความเห็นชอบ/ เสนอ ก.ศ.จ.พิจารณาอนุมัติ 
 5.3 ออกค าสั่งปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
 5.4 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

6.  รูปแบบท่ีใช้ 
 6.1 รูปแบบค าสั่งการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
 6.2 รูปแบบบัญชีรายละเอียดแนบท้ายค าสั่งการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
 

7. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 7.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 7.2. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 7.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206/ว26 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ก าหนดต าแหน่งเพ่ือบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 7.4 ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ที่ 313/2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 
2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังในสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

8. ข้อสังเกต 
การออกค าสั่งกรณีรับย้าย รับโอน สามารถด าเนินการออกค าสั่ง ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งและรับย้าย  

รับโอน ในคราวเดียวกันได้ 
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แผนภูมิแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สพท.ตรวจสอบและวเิครำะหต์ ำแหนง่วำ่ง 

ทีจ่ะปรบัปรงุกำรก ำหนดต ำแหนง่ 

เสนอ อ.ค.ศ.จ.ใหค้วำมเห็นชอบ และ 

เสนอ ก.ศ.จ.พจิำรณำอนมุตั ิ

ศธจ.ลงนำมในค ำส ัง่ปรบัปรงุกำรก ำหนด

ต ำแหนง่ 

แจง้หนว่ยงำนทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
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งานการเกลี่ยอัตราก าลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการตัดโอนต าแหน่ง 

และอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

1. งานการเกลี่ยอัตราก าลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการตัดโอนต าแหน่ง 
    และอัตราเงินเดือนข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังครูในหน่วยงานทางการศึกษา 
 2.2 เพ่ือให้สถานศึกษามีอัตราก าลังเหมาะสม 
 
3. ขอบเขตของงาน 
 ด าเนินการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานการศึกษาท่ีมีอัตราก าลัง   
เกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ไปก าหนดในหน่วยงานการศึกษาท่ีมีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์/หน่วยงานการศึกษาที่มี
อัตราก าลังครบตามเกณฑ์ไปก าหนดในหน่วยงานการศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์จากหน่วยงานการศึกษาที่มี
อัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์น้อยกว่าไปก าหนดในหน่วยงานการศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์มากกว่า 
 
4. ค าจ ากัดความ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 

 การเกลี่ยอัตราก าลัง หมายถึง การเกลี่ยอัตราก าลังจากหน่วยงานการศึกษาหนึ่งไปก าหนดในอีกหน่วยงาน
การศึกษาหนึ่ง โดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ทั้งต าแหน่งว่างหรือต าแหน่งที่มีคนครอง 
 

 หน่วยงานการศึกษา หมายถึง สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระบบ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ   
และตามประกาศกระทรวง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 ค านวณอัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครู 
 5.3 น าเสนอ อ.ก.ศ.จ. ให้ความเห็นชอบ/ น าเสนอ ก.ศ.จ.พิจารณาอนุมัติ 
 5.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าค าสั่งตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ให้ศึกษาธิการจังหวัดลงนาม 
 5.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าสั่งตัดโอนต าแหน่งปละอัตราเงินเดือนจากศึกษาธิการจังหวัด 
 5.5 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
6. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 6.1 รูปแบบบัญชีรายละเอียดขออนุมัติตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
 6.2 รูปแบบค าสั่งตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
 6.3 รูปแบบบัญชีแนบท้ายค าสั่งตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
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7. เอกสารหลักฐานอ้างอิง 
 7.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 7.2. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 7.3 ปริมาณงานสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูล 10 มิถุนายน ของทุกปี 
 7.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206/ว26 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ก าหนดต าแหน่งเพ่ือบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 7.4 ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ที่ 313/2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 
2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังในสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การเกลี่ยอัตราก าลัง (โดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

 
กิจกรรม /วิธีปฏิบัติ  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1.  วิเคราะห์จ านวนอัตราก าลังตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.  
     ก าหนดโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ของทุกปี        
     และน าเสนอผู้บังคับบัญชา 
 
 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเกลี่ย 
    อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
    ศึกษาตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
3. น าเสนอ อ.ก.ศ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ/  
    ก.ศ.จ.พิจารณาอนุมัติ 
 
๕. จัดท าค าสั่งตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
    เสนอศึกษาธิการจังหวัดลงนาม 
 
6. ส่งส าเนาค าสั่งรายงาน สพฐ. 
 
๗. แจ้งสถานศึกษาต้นสังกัดและสถานศึกษาที่รับ 
   ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนได้รับทราบ/         
   กลุ่มงานสรรหา/กลุ่มงานบ าเหน็จฯ 

1. ด าเนินการหลังจากค านวณข้อมูลอัตราก าลัง         
    ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย. แล้วเสรจ็  และน าเสนอ    
    ผู้บังคับบัญชาภายใน ๗ วนั หรอืเมื่อได้รับการ 
    จัดสรรอัตราว่าง 
 
2. ด าเนินการภายใน 7 วัน นบัจากเสนอ  
    ผู้บังคับบัญชา 
 
3. น าเข้าที่ประชุม อ.ก.ศ.จ./กศจ. 
เพ่ือพิจารณา ภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่คณะกรรมการกลั่นกรอง แล้วเสร็จ 
5. ภายใน 7 วัน นับแต่ ก.ศ.จ.อนุมัติ 
 
 
6. ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 
 
7. ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ออกค าสั่ง 
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แผนภูมิแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สพท.แตง่ต ัง้คณะกรรมกำรพจิำรณำกล ัน่กรองเกลีย่อตัรำก ำลงัขำ้รำชกำรครู 

เสนอ อ.ก.ศ.จ.ใหค้วำมเห็นชอบ/  

เสนอ ก.ศ.จ.พจิำรณำอนมุตั ิ

สพท.จดัท ำค ำส ัง่ตดัโอนต ำแหนง่และอตัรำเงนิเดอืน 

เสนอศกึษำธกิำรจงัหวดัลงนำม 

 

ค ำนวณอตัรำก ำลงัครตูำมเกณฑท์ี ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 

แจง้หนว่ยงำนทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
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การบริหารอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือบริหารอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
2. ขอบเขตของงาน 
 การบริหารอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับคืน กรณีเกษียณอายุราชการ และกรณี        
เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตราก าลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก่อนก าหนด)  
 
3. ค าจ ากัดความ 
 ต าแหน่งเกษียณอายุราชการ หมายถึง ต าแหน่งที่ผู้ครองต าแหน่งเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณและ
ต าแหน่งว่างจากเหตุอ่ืนของผู้ครองต าแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณในปีนั้น 

ต าแหน่งเกษียณอายุก่อนก าหนด หมายถึง ต าแหน่งที่ผู้ครองต าแหน่งเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตราก าลัง 
ของส่วนราชการ โครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด)  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง ผู้บริหารการศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 4.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบรายละเอียดของต าแหน่งที่เกษียณอายุราชการ 
และเกษียณอายุก่อนก าหนด 
 4.2 จัดท าบัญชีรายละเอียดรายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4.3 ด าเนินการตามแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในแต่ละปี และให้รอ 
ผลการพิจารณาจัดสรรอัตรา ดังนี้ 
  4.3.1 ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา (โครงสร้าง) 
  - กรณีเกษียณอายุราชการ หาต าแหน่งทดแทนต าแหน่งเกษียณอายุราชการกรณีเกษียณอายุก่อน
ก าหนด ให้ด าเนินการตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่แจ้งในแต่ละปี 
  4.3.2 ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (เงื่อนไข) กรณีเกษียณอายุราชการ 
และกรณีเกษียณอายุก่อนก าหนดให้สงวนไว้ พร้อมรายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4.3.3 ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ กรณีเกินร้อยละ 70 ของกรอบอัตราก าลังให้สงวนต าแหน่งไว้แล้ว 
รายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4.3.4 ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38ค. (2) กรณีเกษียณอายุราชการให้แจ้ง
ต าแหน่งทดแทนต าแหน่งเกษียณอายุราชการ แล้วรอแจ้งผลการจัดสรรจาก สพฐ. กรณีเกษียณอายุก่อนก าหนด         
ให้ด าเนินการตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4.4 ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สพฐ. แจ้งผลการจัดสรร ที่ได้รับจัดสรร 
ต าแหน่ง ให้ก าหนดเป็นต าแหน่งใหม่ในกรอบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

4.5 เสนอ อ.ค.ศ.จ.ให้ความเห็นชอบ และเสนอ ก.ศ.จ.พิจารณาอนุมัติตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน  
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4.6 สพท.จัดท าค าสั่งตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ส่งให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือให้
ศึกษาธิการจังหวัดลงนาม 
 4.7 สพท.ได้รับค าสั่งตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 4.8 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
5. รูปแบบที่ใช้ 
 5.1 บัญชีต าแหน่งข้าราชการครูฯ (ในส านักงาน) ที่ว่างจากการเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 5.2 แบบรายงานต าแหน่งตามมาตรการปรับปรุงอัตราก าลังของส่วนราชการ โครงการเกษียณอายุก่อน
ก าหนด 
 5.3 แบบต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในส านักงาน) 
 5.4 แบบข้อมูลเฉพาะส่วนราชการ 
6. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 6.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 6.2. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 6.3 หนังสือแจ้งการอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน ก.ค.ศ. ในแต่ละปี 
 6.4 หนังสือคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ในแต่ละปี 
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แผนภูมิแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

 

 
 

                                                                    

 
 

                                                 
                       
                                                                                                       

 
 
 

 

เสนอ อ.ค.ศ.จ.ใหค้วามเห็นชอบ/ ก.ศ.จ.อนุมัต ิ

การก าหนดต าแหน่งและอตัราเงนิเดอืน 

     สพท.จัดท าค าสัง่การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงนิเดอืน 

    ใหส้ านักงานศกึษาธกิารจังหวดั เพือ่ใหศ้กึษาธกิาจังหวดัลงนาม 

สพท.จัดท าบัญชตี าแหน่งเกษียณอายรุาชการ/เกษียณอาย ุ

กอ่นก าหนด รายงาน สพฐ. 

  สพท.ตรวจสอบรายละเอยีดต าแหน่งเกษียณอายรุาชการ/ 

เกษียณอายกุอ่นก าหนด ไป สพฐ. 

 

สพฐ.แจง้การจัดสรรอตัราทีไ่ดรั้บคนืจากการเกษียณอายรุาชการ/
เกษียณอายกุอ่นก าหนด 

 

ไดรั้บค าสัง่จากส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  การจัดท ารายงานข้อมูลอัตราก าลังคนภาครัฐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

 
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. เมื่อได้รับแจ้งจาก สพฐ.  ด าเนินการส ารวจข้อมูล ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ในสถานศึกษาและในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) ดังนี้ 
    - จ านวนต าแหน่งที่มีคนครอง (จ. ๑๘ ) 
    - จ านวนที่มีตัวคน 
    - ข้อมูลจ านวนต าแหน่งว่างทั้งหมดที่มีอัตราเงินเดือน 
    - ข้อมูลครูไปช่วย ครูมาช่วยราชการ 
    - ข้อมูลวุฒิการศึกษา วิทยฐานะอันดับ/ชั้น/เพศ 
    - ต าแหน่งเกษียณ ปัจจุบันและปีถัดไป 
    - จ านวนพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง 
2.  น าข้อมูลที่รวบรวมไว้มากรอกตามแบบที่ สพฐ. ก าหนด ดังนี้ 
 
ข้อมูลในสถานศึกษา 
    - จัดท าข้อมูลเฉพาะส่วนราชการ ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป  ข้อมูล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในสถานศึกษา) เกษียณอายุ        
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ และข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ในสถานศึกษา) ในภาพรวม (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน) นับรวมต าแหน่ง
เกษียณ 
ตารางที่ ๑ จัดท าข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครูฯ (ในสถานศึกษา)  พนักงาน
ราชการ ต าแหน่งครู)    และครูอัตราจ้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน โดยแยก 
จ านวนต าแหน่งทั้งหมดจ านวนต าแหน่งที่มีคนครอง และจ านวนต าแหน่งที่ไม่มี
คนครอง 
ตารางที่ ๒ จ าแนกตามระดับการศึกษาและเพศ 
ตารางที่ 3 จ าแนกตามต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง วิทยฐานะและเพศ 
 
ข้อมูลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตารางที่ ๑ จัดท าข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา/บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. 
(๑) ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) แยก
เป็นต าแหน่งทั้งหมด จ านวนต าแหน่งที่มีคนครอง 
และจ านวนต าแหน่งที่มีอัตราเงินเดือน (ไม่มีคนครอง) 
ตารางที่ ๒ จ าแนกตามต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง วิทยฐานะ 
และเพศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน และข้อมูลปัจจุบัน 
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลทุกตารางให้ถูกต้องตรงกัน รายงาน สพฐ. 
 

-  ด าเนินการเมื่อได้รับแจ้ง
จาก สพฐ. 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ เม่ือสิ้นปีงบประมาณ 
 

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. สพฐ. แจ้งจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 
 
2. ด าเนินการตรวจสอบอัตราก าลังที่ได้รับจัดสรร 
 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองจัดสรร    
    อัตราก าลัง 
 
4.เสนอ อ.ก.ศ.จ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ/ กศจ. 
   พิจารณาอนุมัติ 
 
๕ รายงานข้อมูลการจัดสรรตามแบบรายงานที่ สพฐ.
ก าหนด (คปร.รวม/คปร.เกลี่ย) 
 
6. ออกค าสั่งก าหนดต าแหน่งกรณีท่ีได้รับจัดสรรอัตรา 
    เกษียณคืน 
 
๗. ส่งค าสั่งก าหนดต าแหน่งกรณีที่ได้รับจัดสรรอัตรา  
   เกษียณคืน ให้ กศจ. เพ่ือปรับปรุงต าแหน่ง 
8. ส่งค าสั่งปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งให้ สพฐ. 
9. แจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการในส่วนที่ 
    เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 

- ด าเนินการเมื่อ สพฐ. แจ้ง 
 
 
 
- ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก สพฐ. 
 
- ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก สพฐ. 
 
 
- ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ กศจ. อนุมัติ 
 
 
- ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ กศจ. อนุมัติ 
 
 
- ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ ศธจ. ส่งค าสั่ง 
   มาให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ภายใน 3 วัน  
   นับแต่วันที่ได้รับค าสั่งจาก ศธจ. 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  การตัดโอนอัตราก าลังและการสับเปลี่ยนตัวบุคคลของลูกจ้างประจ า 

 
กิจกรรม/ วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. ด าเนินการเมื่อลูกจ้างประจ าที่ประสงค์ตัดโอน 
    ยื่นค าขอ 
 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาเหตุผล     
    และความจ าเป็น 
 
3. เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      
    มีค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่ 
 
๔.  แจ้งสถานศึกษา กลุ่มงานที่เก่ียวข้อง และ สพฐ. 
 
๕. จัดท าทะเบียนคุมข้อมูลลูกจ้างประจ าให้เป็น 
    ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ภายใน ๓๐ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ภายใน 3 วัน 
 
- ภายใน 5 วัน 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  การจัดสรรอัตราก าลังพนักงานราชการและอัตราจ้างช่ัวคราว 

 
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. เมื่อได้รับการแจ้งจัดสรรอัตราจากงานนโยบาย       
    และแผน 
 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรอัตรา 
    พนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราว 
 
๓ รวบรวมข้อมูลพนักงานราชการและอัตราจ้าง 
    ชั่วคราว และข้อมูล ๑๐ มิ.ย. เพื่อประกอบการ 
    พิจารณา 
 
4. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราจ้าง 
 
๕ เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    พิจารณา 
 
6. แจ้งผลการจัดสรรไปยังสถานศึกษาและกลุ่มงาน 
    ที่เก่ียวข้อง 
 

-  ภายใน ๓๐ วัน 
 
 
-  ภายใน ๗ วัน 
 
 
- ภายใน ๑ วัน 
 
 
 
- เมื่อข้อมูลพร้อม 
 
- เมื่อประชุมคณะกรรมการแล้วเสร็จ 
 
 
- ภายใน 3 วัน 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 

ชื่อ    นางสาวอรอนงค์  เทนอิสสระ 

ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล  ระดับ ช านาญการ 

               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 

1. งานประเมนิสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหนา้ที่เพื่อพัฒนาการศึกษาต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี 
2. งานแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
3. งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเปน็ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38ค.(2) 
4. งานขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. งานแต่งตั้ง (ย้าย) ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารการศึกษา 
6. งานคัดเลือกครูเพื่อบรรจุในต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา 
7. งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
8. งานคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนรัฐบาลเข้ารับราชการเป็นขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
9. งานคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(๒) ให้ด ารงระดับช านาญการพิเศษ 

10. งานแต่งตั้งรบัย้าย รบัโอนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  38 ค.(2) 
11. งานทดลองปฏิบัติหนา้ที่ราชการของบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (2) 
12. งานลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจา้งชัว่คราว 
13. งานขอกลับเข้ารับราชการ 
14. งานประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครู ผู้ช่วย 

15. งานบริการเกี่ยวกับการรับรองทะเบียนประวัติ  ก.พ.7  ก.ค.ศ.16 ของข้าราชการในเขตพื้นที่อ าเภอแวงใหญ่  
16. งานโครงการเกษียณอายุกอ่นก าหนด 

17. เสนอเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ต่อ กศจ. เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ 

18. งานอ่ืน ๆ ตามที่ผูบ้ังคับบญัชามอบหมาย 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล   

 

                                                      
ชื่อ-นามสกุล นางสาวอรอนงค์ เทนอิสสระ  

ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ช านาญการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

งานที่รับผิดชอบตามค าสั่งฯ 
มีหน้าที่ควบคุม ดูแล ก ากับ ติดตามงานและรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล เสนอ ศธจ. 
นางสาวอรอนงค์ เทนอิสสระ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการ ต าแหน่งเลข ที่ อ25         

 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติราชการ 
  1. งานประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษาต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี 
  2. งานแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3. งานสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38ค.(2) 
  4. งานขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  5. งานแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 
  6. งานคัดเลือกครูเพ่ือบรรจุในต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  7. งานสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  8. งานคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนรัฐบาลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู                  
 และบุคลากรทางการศึกษา 

9. งานคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(๒) ให้ด ารง 
ระดับช านาญการพิเศษ 

10. งานแต่งตั้งรับย้าย รับโอนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  38 ค.(2) 
11. งานทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (2) 

  12. งานลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างชั่วคราว 
  13. งานขอกลับเข้ารับราชการ 
  14. งานประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครู ผู้ช่วย 
  15. งานบริการเกี่ยวกับการรับรองทะเบียนประวัติ  ก.พ.7  ก.ค.ศ.16 ของข้าราชการในเขตพ้ืนที่อ าเภอแวงใหญ่  
  16. งานโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด 
  17. เสนอเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ต่อ กศจ. เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ 
  18. งานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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ขอบข่ายงาน 

 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครู ผู้ช่วย 

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย เป็นกระบวนการในการบริหารงานบุคคล
ที่จะมาด ารงต าแหน่งครู ซึ่งต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 ตามมาตรา 56 บัญญัติให้ผู้ใดที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู ให้ผู้นั้นเตรียมความพร้อมและพัฒนา 
อย่างเข้มในต าแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลา 2 ปี ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะและ 
บุคลิกลักษณะในการปฏิบัติวิชาชีพ การปฏิบัติงานและการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ก.ค.ศ. ก าหนด 

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ใช้กับผู้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ครู ส่วนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ ใช้กับต าแหน่งอ่ืนที่บรรจุเข้ามา เช่น ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ซึ่งปัจจุบันไม่มีกฎ ก.ค.ศ.        
จึงให้กฎ ก.พ. (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542 ก าหนดเดิม โดยอนุโลม 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 และหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 26 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ส าหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้า
รับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2561 เป็นต้นไป ส าหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย อยู่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ พอสรุปได้
ดังนี้ 

3.1 แจ้งให้สถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย เสนอรายชื่อผู้ด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษานั้นไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา แล้วให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดส่งรายชื่อดังกล่าวไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือ 
ด าเนินการต่อไป 

กรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ 3.3.2 หรือข้อ 3.3.3 ในสถานศึกษาที่ครูผู้ช่วยได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ให้แต่งตั้งจากสถานศึกษาอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียงกัน เป็นกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม ตามองค์ประกอบได้ตามความเหมาะสม 

3.2 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภายนอกสถานศึกษา ไปยัง 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือเสนอ กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

3.3 ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม                
จ านวน 3 คน โดยมีองค์ประกอบตามล าดับ ดังนี้ 

3.3.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
3.3.2 ผู้ด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษา  กรรมการ 
3.1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภายนอกสถานศึกษา กรรมการ
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ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง โดยให้ค าปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ แนะน า การปฏิบัติตน 
และปฏิบัติงานให้มีคุณลักษณะในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด โดยมอบหมาย 
ให้คณะกรรมการตามข้อ 3.3.2 ท าหน้าที่เป็นครูพ่ีเลี้ยง แนะน าการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน 

3.4 ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มมีหน้าที่พัฒนาและประเมินผล           
การปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานควบคู่กันเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องทุกหกเดือน รวมสี่ครั้งในเวลาสองปี      
ตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

3.5 ผู้ที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต้องมีผลการประเมินจากกรรมการ 
ทุกคนเฉลี่ยในแต่ละครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
ครั้งที่ 2 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
ครั้งที่ 3 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
ครั้งที่ 4 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

กรณี ครูผู้ช่วยผู้ใดมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในแต่ละครั้งต่ ากว่าเกณฑ์ 
การประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษารายงานผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ทราบโดยเร็ว หากผู้
มี อ านาจตามมาตรา 53 เห็นว่าควรทบทวนการประเมิน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม อาจให้ 
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง และหากผลการประเมินยังต่ า 
กว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยไม่สมควรให้รับราชการต่อไปไม่ว่าจะครบก าหนดเวลาเตรียมความพร้อมและ 
พัฒนาอย่างเข้มหรือไม่ก็ตาม ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ด าเนินการ เพ่ือสั่งให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการต่อไป 

3.6 ให้ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง และสรุปผลการ 
ประเมินทุกหกเดือน โดยมุ่งเน้นการประเมินเพ่ือการพัฒนา รวมสี่ครั้งในเวลาสองปีตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

3.7 ผู้อ านวยการสถานศึกษาแจ้งผลการประเมินโดยมีข้อเสนอแนะ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อสังเกต จากการประเมินในแต่ละครั้งให้ครูผู้ช่วยทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ครบรอบการประเมินแล้ว 
ให้ ผู้อ านวยการสถานศึกษารายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือน าเสนอผู้มีอ านาจ          
ตามมาตรา 53 ทราบ 

3.8 สรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ภายในสามสิบวันนับแต่วันครบ 2 ปี 
รายงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 พิจารณา 

3.9 กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสอบปีแล้ว ผลการประเมินผ่านตาม 
เกณฑ์การประเมินที่ก.ค.ศ.ก าหนด และผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 พิจารณาเห็นว่าควรให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป 
ให้ น าเสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติ และให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยผู้นั้นให้ด ารง
ต าแหน่งครู ในวันถัดจากวันครบก าหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม แล้วแจ้งให้ผู้นั้นทราบ  

3.10 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งค าสั่งแต่งตั้งให้สถานศึกษาและกลุ่มงานเพ่ือด าเนินการ                    
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
       

      แจ้งสถานศึกษาที่ได้รับบรรจุเสนอ 
รายชื่อครูในถานศึกษา ให้ สพป. 

 

สพป. เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ อื่นจากนอก 
สถานศึกษา ให้ ศธจ. 

 

ศธจ.เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื่น      
จากนอกสถานศึกษาให้ กศจ.อ 

 
 

                  ผู้มีอ านาจ ตาม 53  
          แต่งต้ัง คณะกรรมการฯ 

 

แจ้งค าสั่งแต่งต้ังให้สถานศึกษา 
 
 

แจ้งผลประเมินให้ครูผู้ช่วย
ทราบ ภายในสิบห้าวันที่
ครบรอบการ ประเมิน 

 

ผลการประเมินครบสองปี เป็นไป
ตาม เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ส่ง สพป. 

 
 
 

 
กรณีไม่ผ่าน 

 

 

ผลการประเมินต่ ากว่าตาม เกณฑ์ที่ 

ก.ค.ศ.ก าหนด ผู้มีอ านาจตาม ม.53

สั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการ          

และแจ้งผู้น้ันทราบ 
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กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
5.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 53 มาตรา 56     

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
5.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
5.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 26 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง แบบประเมินการเตรียม

ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
5.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 เรื่อง การปรับปรุงการ 

ก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5.5 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/274 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เรื่อง เพ่ิมเติม

หลักเกณฑ์ และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
5.6 ค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
5.7 มติ กศจ. และ ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้อง 

 
แบบฟอร์มที่ใช้ 

6.1 แบบบัญชีรายชื่อครูผู้ช่วย 
6.2 แบบเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ 
6.3 แบบรายละเอียดแนบท้ายค าสั่งคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  
6.4 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย (ส าหรับกรรมการ 

รายบุคคล ใช้ตาม ว 19/2561) 
6.5 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย (ข้อมูลทั่วไป) 
6.6 แบบสรุปการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 
หมายเหตุ 

- สถานศึกษา เมื่อประเมินแต่ละครั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้สรุปส่งโดยใช้แบบตามข้อ 5.5 และข้อ 5.6 
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ เพ่ือรายงานให้ ศธจ.ทราบ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
ขอบข่ายงาน 

การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการให้ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ้นจากต าแหน่งหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดเหตุที่ออกจากราชการไว้หลายกรณี การลาออกจากราชการเป็นวิธีการหนึ่ง 
ของการลาออกจากราชการ ซึ่งเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้นๆ ซึ่งในการด าเนินการมีระเบียบ/ 
หลักเกณฑ์/วิธีการก าหนดไว้ 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ผู้ประสงค์ขอลาออกจากราชการ ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ (ตามแบบที่ ก.ค.ศ.ก าหนด) ต่อ
ผู้บังคับบัญชา โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน กรณียื่นล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน หากผู้มี
อ านาจ อนุญาตการลาออกเห็นว่ามีเหตุผลและความจ าเป็น จะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ยื่นหนังสือลาออก
จาก ราชการน้อยกว่า 30 วันก็ได้ 

2. สถานศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎ ระเบียบฯ ส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการ  
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจสอบหนังสือขอลาออกจากราชการและเอกสารประกอบก่อน น าเสนอผู้มี

อ านาจตามมาตรา 53 พิจารณาสั่งการ ดังนี้ 
3.1 ตรวจสอบประวัติการด าเนินการทางวินัย 
3.2 ตรวจสอบการลาศึกษาต่อ/การชดใช้ทุน 
3.3 ตรวจสอบการเป็น/ไม่เป็นสมาชิก กบข.กสจ. 

- ข้าราชการครูฯ ลาออกจากราชการ สพป.เสนอ ศธจ.พิจารณาด าเนินการ 
- ลูกจ้างประจ าลาออกจากราชการ เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 

3.4 ส่งหนังสือขอลาออกจากราชการของข้าราชการครูฯ และเอกสารประกอบการพิจารณา ให้ ศธจ.  
ด าเนินการ  

3.5 ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาตให้ลาออกจากราชการ ดังนี้ 
3.5.1 กรณีอนุญาตให้ลาออก ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 มีค าสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการ 
3.5.2 กรณียับยั้งการอนุญาตให้ลาออก ผู้มีอ านาจการลาออกตามมาตรา 53 มีค าสั่งยับยั้ง 

การอนุญาตให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จสิ้นก่อนวันขอลาออก 
3.6 ศธจ./สถานศึกษา แจ้งค าสั่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3.7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งค าสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการของข้าราชการครูฯ                

ให้สถานศึกษาเพ่ือแจ้งให้ผู้ขอลาออกจากราชการทราบก่อนวันขอลาออก และกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง  
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แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา 

 

 
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. มาตรา 53 มาตรา 107 มาตรา 108 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2548 

3.  พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
4.  พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

แบบฟอร์มที่ใช้ 
6.1 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ 
6.2 แบบตรวจสอบประวัติราชการ 
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     กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 

 
 

 
                                                 นางสาวมาลินี  ทองชุม 

   ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
    สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  3 

งานในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติราชการ 
1. ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน ก ากับ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ วินิจฉัย ให้ค าปรึกษาแนะน าและช่วยแก้ 

ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
 2.  งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 

 และเลื่อนขั้นค่าจ้างประจ าในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า(E-Payment) 
  3.  งานจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และถือจ่ายอัตราค่าจ้างประจ าปีรวมถึงงานถือจ่ายในระบบ

จ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า(E-Payment) 
  4.  งานตัดโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการ อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจ าของหน่วยเบิกรวมถึงงานตัดโอนถือจ่าย

อัตราเงินเดือนและค่าจ้าง ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า(E-Payment) 
 5.  งานจัดท าบัญชีปรับพอกถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างเพ่ิมเติมในระบบจ่ายตรงเงินเดือน 
และค่าจ้างประจ า(E-Payment) 
 6.  งานจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะประจ าปีและเพ่ิมเติมระหว่างปี ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า     (E-Payment) 
 7.  งานด าเนินการขอถือจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนในระบบจ่ายตรงเงินเดือน(E-Payment) 
 8.  ท าหน้าที่นายทะเบียนประวัติข้าราชการครูและและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 
  9.  การเข้าถึงข้อมูล  การจัดท า  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติมข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา         ในระบบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามค าสั่ง 
 10. การเพิ่ม – การจ าหน่าย ข้อมูลอัตราและเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระบบ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามค าสั่ง 
 11.  งานขอเงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างกรณีเงินเดือนค่าจ้างถึงข้ันสูงสุด 
           12. งานจัดท าหนังสือรับรองตามค าร้องของผู้อ านวยการโรงเรียนและข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ใน
ส านักงาน           (ท าหน้าที่ควบคุมทะเบียนหนังสือรับรอง) 

 13.  งานขอรับเงินประจ าปี 
 
 
 

62



 
 
 
 14.  เสนอเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ต่อ ก.ศ.จ. เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ 

  15.  งานให้บริการเกี่ยวกับการรับรองทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) (ก.ค.ศ.16) ของข้าราชการครู ในเขตพ้ืนที่
อ าเภอพล 
  16.  ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ ในการควบคุมการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล (ส าหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวของข้าราชการ และลูกจ้างประจ า) ในระบบกรมบัญชีกลาง  
และควบคุมการออกบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว143  งาน
บ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
    1. การเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
            1. ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนที่เกี่ยวข้อง 
            2. ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานเลื่อนเงินเดือน ให้สอดคล้องกับปฏิทินตามแนวปฏิบัติของส านักงาน    
                คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
            3. การเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
                (1) ตรวจสอบข้อมูลการลาต่าง ๆ การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และการมาท างานสาย 
                (2) ตรวจสอบข้อมูลการถูกสั่งลงโทษทางวินัย หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือถูกศาลพิพากษา 
                (3) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
                (4) จัดท าตัวชี้วัดรายบุคคล 
                (5) ผู้บังคับบัญชาด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีที่               
ผ่านมา โดยใช้แบบประเมินฯ ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด และให้คะแนนระดับผลการประเมิน ก าหนดเป็น 5 ระดับ 
(ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง) 
                     - ผลการประเมินระดับดีเด่น (ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป) 
                     - ผลการประเมินระดับดีมาก (ร้อยละ 80.00 - 89.99) 
                     - ผลการประเมินระดับดี (ร้อยละ 70.00 – 79.99) 
                     - ผลการประเมินระดับพอใช้ (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
                     - ผลการประเมินระดับต้องปรับปรุง (ร้อยละ 59.99 ลงมา) 
                (6) ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินฯ อยู่ในระดับ “ดีเด่น” และ “ดีมาก” 
           4. แยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
               - กลุ่มท่ี 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3 
               - กลุ่มท่ี 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 และ คศ.5 
           5. ให้ตรวจนับจ านวน/อัตราเงินเดือนข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคมและ 1 
กันยายน รวมทั้งผู้มาช่วยราชการ (ยกเว้น ผอ.สพป./ผอ.สพม./ผู้ไปช่วยราชการ สพฐ. และต่างสังกัด สพฐ./ 
หน่วยงานพิเศษ) และค านวณวงเงินเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3 ของฐานเงินเดือนรวม 
           6. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรวงเงินเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และด าเนินการจัดสรรวงเงินให้โรงเรียนในสังกัดเพ่ือด าเนินการต่อไป 
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ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานดำเนินงานการเล่ือนเงินเดือน 
บุคลากรทางการศ ึกษา ตามแนวปฏิบัติของ สพฐ. 

 

 ตรวจนับจำนวนข้าราชการท่ีปฏิบัติจริง ณ วันท่ี 1 มีนาคม  หรือ วันท่ี 1 กันยายน 

           7. ให้น าวงเงินที่ได้รับจัดสรรมาบริหารเพื่อจัดว่าแต่ละระดับผลการประเมิน จะให้ข้าราชการเลื่อน 
เงินเดือนได้ร้อยละเท่าไร โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร แล้วให้น าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อน 
เงินเดือนข้าราชการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีเงื่อนไขพอสรุปได้ ดังนี้ 
               (1) แต่ละคนเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้งได้ไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการค านวณแต่ละประเภท 
ต าแหน่ง สายงาน และระดับต าแหน่งที่ผู้นั้นด ารงต าแหน่งอยู่ 
               (2) ห้ามมิให้น าวงเงินมาหารเฉลี่ยเพ่ือให้ทุกคนได้เลื่อนร้อยละที่เท่ากัน 
               (3) ผลการประเมิน “ต้องปรับปรุง” (คะแนนร้อยละ 59.99 ลงมา) ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
               (4) เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินเงินเดือนสูงสุดที่ก าหนดแต่ละประเภทต าแหน่ง สายงาน ระดับ 

                (5) เฉพาะจ านวนเงินเลื่อนเงินเดือน ถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปัดเป็นสิบบาท 
                (6) การพิจารณาก าหนดร้อยละการเลื่อนเงินเดือนต้องสอดคล้องกับผลคะแนนประเมิน 
                (7) ให้เลื่อนเงินเดือนอัตราร้อยละของฐานในการค านวณของแต่ละช่วงเงินเดือนในแต่ละ ประเภท
ต าแหน่ง สายงาน ระดับต าแหน่งที่ผู้นั้นด ารง 
                (8) ผู้ที่ได้รับเงินเดือนใกล้ถึงเงินเดือนสูงสุดของประเภทต าแหน่ง สายงาน ระดับต าแหน่ง และได้รับ
การ พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนเกินกว่าเงินเดือนที่เหลืออยู่ ให้เลื่อนเงินเดือนจนถึงขั้นสูงสุดนั้นก่อน ส่วนจ านวนเงิน
ที่เหลือ ให้ได้รับเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ส าหรับผู้ที่เงินเดือนถึงข้ันสูงสุดอยู่แล้ว ให้ได้รับเป็นค่าตอบแทนพิเศษตามผล
การ พิจารณาเลื่อนเงินเดือน (ยกเว้นผู้เกษียณอายุราชการและเกษียณก่อนก าหนด ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
พิเศษ) 
            8. จัดท าบัญชีรายละเอียดเสนอขอความเห็นชอบต่อ กศจ. 
            9. ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งเลื่อนเงินเดือน ประกาศอัตราร้อยละการเลื่อน ในแต่ละ
ระดับผลการประเมินให้ทราบทั่วกัน ประกาศอย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมีค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 
          10. ส่งเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
          11. แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล (ร้อยละที่ได้รับการเลื่อน ฐานในการค านวณ จ านวนเงินที่ได้รับ
การเลื่อน และเงินที่พึงได้รับ แจ้งเหตุผลให้ผู้ที่ไม่ได้เลื่อนเงินเดือนทราบ) 
          12. สรุปจัดท าเอกสารรายงาน สพฐ.ตามแบบ 

                                                                   แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

    ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 

               ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผล  
            การปฏ ิบัติราชการให้ทราบโดยทั่วก ัน 
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   ตรวจสอบการดำเนินการให้ถูก ต้องตาม หลักเกณฑ์และแนวปฏบิัติ 

        แต่งต ั้งคณะกรรมการกล่ันกรองระดับเขตพื้นที ่การศ ึกษา 

     จัดท าบัญชีรายละเอียดเสนอขอเล่ือนเง ินเด ือนโดยเร ียง  
                           ลำดับผลการประเมิน 

ส่งเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
         
  

 
 

 
 

 

แจ้งกลุ่ม/กลุ่มงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล การปฏิบัติ
ราชการ 

ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ได้รับมอบหมายประเมินผล การ
ปฏิบัติราชการ 

นำผลการพิจารณาเสนอคณะกรรมการกล่ันกรอง ระดับเขต
พื้นท่ีการศ ึกษา 

ประกาศรายชื ่อผู้มีผลการปฏ ิบ ัติราชการอย ู่ในระดับ ดีเด่น 
และดีมาก 

ประกาศรอ้ยละการเลื่อนเงินเดือน 

เสนอ กศจ. ให้ความเห็นชอบ และเสนอผู้มี
อ านาจตาม มาตรา 53 ส่ังเล ื่อนเง ินเดือน 

สรุปจัดทำเอกสารรายงาน สพฐ. ตามแบบ 
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         13. รูปแบบที่ใช้ตามแบบที่ สพฐ.ก าหนด 
         14.  เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
                14.1 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
                14.2 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
                14.3 ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อน 
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) 
                14.4 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 และหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด 
ที่ นร 1008.1/ว28 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
                14.5 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 21 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 เรื่อง การเลื่อน 
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
         15. ข้อสังเกต 
               15.1 ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนอยู่ในเงื่อนไข ดังนี้ 
                       15.1.1 ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
                       15.1.2 ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม/ดูงาน/ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ 
ต้องมี เวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
                       15.1.3 ไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่า 2 เดือน 
                       15.1.4 ไม่ลา/ ไม่มาสาย เกินจ านวนครั้งที่ก าหนด (ลาเกิน 8 ครั้ง มาท างานสายเกิน 9 ครั้ง) 
                       15.1.5 ไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
                       15.1.6 ลาไม่เกิน 23 วันท าการ โดยไม่รวมการลาอุปสมบท/คลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน                   
ลาป่วย /ป่วยประสบอันตราย/พักผ่อน/ ตรวจเลือก/เตรียมพล/ท างานองค์การระหว่างประเทศ 
                       15.1.7 ผู้เกษียณอายุราชการ สั่งเลื่อนเงินเดือน 30 กันยายน 
                15.2 การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนเป็นอ านาจของส่วนราชการ (สพฐ.) 

2. การจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจ าปี 
     ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
      จัดท าบัญชีขอถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการประก าปี (แยกโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกด้วย) 
ขั้นตอนที่ 1 
              1.1 ส ารวจข้อมูลการตัดโอนอัตราเงินเดือนจากทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประก าปี 
งบประมาณซึ่งได้ปรับแก้ข้อมูลตามค าสั่งต่างๆ จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 
              1.2 จัดท าบัญชีรายละเอียดการตัดโอนอัตราเงินเดือนข้ามหน่วยเบิก (ครั้งที่ 2 /1 เม.ย.- 30 ก.ย.) 
              1.3 บัญชีสรุปการตัดโอนอัตราเงินเดือนข้ามหน่วยเบิก 
ขั้นตอนที่ 2  สรุปยอดอัตราคงเหลือ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ที่ผ่านมา 
ขั้นตอนที่ 3  จัดท าทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจ าปี 
             3.1 ต าแหน่งที่มีคนครองตั้งเงินถือจ่ายตามค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค. 
             3.2 ต าแหน่งที่มีคนครองและอาศัยเบิกในอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าให้ปรับลดลงเหลือเท่าท่ีจ่ายจริง แล้วจึง 
ตั้งเงินถือจ่ายปีนี้ตามค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค. 
หมายเหตุ หากการอาศัยเบิกเปน็เพราะมีการขอกันเงินส าหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในปีงบประมาณ ท่ีผ่านมาไมต่้องปรับลดเงินลง 
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             3.3 ต าแหน่งว่าง ตั้งเงินถือจ่ายขั้นเดิม 
หมายเหตุ ต าแหน่งว่างเนื่องจากผู้ครองเดิมเกษียณอายุราชการปกติ และเกษียณอายุราชการ ก่อนก าหนด ให้คงตั้ง
เงินถือจ่ายขั้นเดิม ณ 29 ก.ย. ไว้ก่อน (ก่อนการเลื่อนขั้นเงินเดือนเพ่ือประโยชน์ในการ ค านวณบ าเหน็จบ านาญ) 
             3.4 ต าแหน่งที่ต้องยุบเลิก ได้แก่ 
                  - ต าแหน่งว่างผลจากการเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐาน แจ้งให้ยุบ 
                 - ต าแหน่งว่างจากผลการตัดโอนอัตราเงินเดือนไปตั้งจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ สพป.             
มีค าสั่งให้โอนข้าราชการไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 
                 - ต าแหน่งที่แจ้งให้ยุบเลิก ในช่อง “ถือจ่ายปีที่แล้ว” ให้ตั้งเงนิขั้นเดิมไว้ ส่วนในช่อง “ถือจ่ายปี นี้”     
ไม่ต้องตั้งเงิน ให้ใส่จ านวนเงินที่ยุบเลิกไว้ในช่องเงินปรับลดด้วย 
          3.5 จ านวนเงินปรับลดและเงินเลื่อนขั้นค านวณตามข้อเท็จจริง 
          3.6 ตรวจสอบความถูกต้องของการตั้งเงินถือจ่ายด้วยสมการ เงินถือจ่ายปีนี้ = เงินถือจ่ายปีที่แล้ว + เงิน
เลื่อนขั้น – เงินปรับลด 
ขั้นตอนที่ 4  ตรวจสอบความถูกต้องของการตั้งเงินถือจ่าย พิมพ์ทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายตาม ร่างทะเบียน
ควบคุมบัญชีถือจ่ายซึ่งได้ด าเนินการไว้ตามขั้นตอนที่ 3 
ขั้นตอนที่ 5  จัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประก าปี (บัญชีถือจ่ายเงินเดือน หมายเลข 2) 
          5.1 นับจ านวนและค านวณ ดังนี้ 
                - นับจ านวนอัตราจากช่อง “ถือจ่ายปีที่แล้ว” ของทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายแยกเป็นอันดับ             
และข้ันเงินเดือน เงินเดือน 
                - นับจ านวนอัตราจากช่อง “ถือจ่ายปีนี้” ของทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายแยกเป็นอันดับและขั้น 
                - เปรียบเทียบจ านวนอัตราที่ขอถือจ่ายในช่อง “ถือจ่ายปีที่แล้ว” และช่อง “ถือจ่ายปีนี้” เป็นราย 
อันดับและรายขั้น (ใส่ในช่อง  +เพ่ิม –ลด) 
                - จ านวนเงินที่ถือจ่ายในช่อง “ถือจ่ายปีที่แล้ว” ค านวณเต็มปีงบประมาณ (12 เดือน) 
                - จ านวนเงินที่ถือจ่ายในช่อง “ถือจ่ายปีนี้” ค านวณเต็มปีงบประมาณ (12 เดือน) 
                - จ านวนเงินปรับลด เงินเลื่อนขั้น ค านวณเต็มปีงบประมาณ (12 เดือน) ใส่ไว้ในช่องยอดรวมทั้งสิ้น 
(ในรายขั้นและยอดรวมรายขั้นไม่ต้องใส่) 
                - จ านวนเงินเพ่ิมพิเศษต่าง ๆ ได้แก่ เงิน พ.ส.ร.เงิน “พ.ค.ศ.” ค านวณเต็มปีงบประมาณ 
          5.2 บัญชีรายละเอียดเงิน “พ.ค.ศ.” เงิน พ.ส.ร.  พิมพ์ตามแบบที่ก าหนด 
          5.3 บัญชีรายละเอียดเงินพ้ืนที่พิเศษ พิมพ์ตามแบบที่ก าหนด 
          5.4 บัญชีขอกันเงินส าหรับเลื่อนขั้นข้าราชการ พิมพ์ตามแบบที่ก าหนด 
          5.5 จัดท าบัญชีรายละเอียดต าแหน่งข้าราชการที่ยุบเลิก 
          5.6 จัดท าบัญชีสรุปจ านวนเงินและผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามแบบที่ก าหนด 
          5.7 จัดท าบัญชีค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับผู้ไม่มีวิทยฐานะ และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามแบบ           
ที่ก าหนด 
ขั้นตอนที่ 6 จัดเอกสารส่ง สพฐ. 
           6.1 บัญชีถือจ่ายเงินเดือน หมายเลข 2                                                  จ านวน 3 ชุด 
           6.2 บัญชีแสดงรายละเอียดต าแหน่งที่ยุบเลิก                                           จ านวน 3 ชุด 
           6.3 บัญชีรายละเอียดเงิน “พ.ค.ศ.”                                                      จ านวน 3 ชุด 
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           6.4 บัญชีรายละเอียดเงิน พ.ส.ร.                                                          จ านวน 3 ชุด 
           6.5 บัญชีแสดงรายละเอียดเงินพ้ืนที่พิเศษ                                               จ านวน 3 ชุด 
           6.6 บัญชีขอกันเงินส าหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ                                จ านวน 3 ชุด 
           6.7 บัญชีสรุปจ านวนเงินและจ านวนผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า จ านวน 1 ชุด 
           6.8 ค่าตอบแทนรายเดือน ส าหรับผู้ไม่มีวิทยฐานะ                                     จ านวน 1 ชุด 
           6.9 ค าสั่งให้โอนข้าราชการไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                จ านวน 1 ชุด 
                                                       
 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนและวิธีการจัดท าบัญชีขอถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการประจ าปี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
         - พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
         - พระราชบญัญัติเงินเดอืนเงินวิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
         - กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงนิเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ าหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553            
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
         - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลกูจ้างประจ า ผูไ้ด้รับเงินเดือน
หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับต าแหน่ง พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
         - หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และ ที่ ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันที่ 
29 มีนาคม 2562 ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่ือง แนวปฏบิัติในการพิจารณาเลื่อนเงนิเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 
 
  

  ส ารวจและจัดท าบัญชีรายละเอียดตัดโอนอัตราเงินเดือนข้ามหน่วยเบิก 

                จัดท าทะเบ ียนคุมบ ัญช ีถือจ่ายเงินเดือนประจ าปี 

 

  พิมพ์ทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่าย 

                     ตรวจสอบความถูกต้องของการต้ังเงินถือจ่าย 

       จัดท าบัญชีหน้างบขอถือจ่ายอัตราเงินเดือน บัญชีหมายเลข 2 (นับอัตรา) 

 

                        จัดเอกสารส่ง สพฐ. 
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         - หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว23 ลงวันที ่3 กันยายน 2564  
        - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการขอถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ. 2518 
        - หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่เก่ียวกับการอนุมัติบัญชีถือจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประก าและ 
การเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างประก า ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0430.3/ว 84                   
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2548 
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ชื่อ-นามสกุล นางสาวอังคณา  ธงชัย 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต  3 
 
งานในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
 1.  งานทะเบียนประวัติข้าราชการครูและและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 
 2.  การเข้าถึงข้อมูล  การจัดท า  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติมข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา     ในระบบทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส์  ตามแบบค าร้องขอและค าสั่ง 
 3.  การเพ่ิม – การจ าหน่าย ข้อมูลอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระบบทะเบียนประวัติ 
ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส์  ตามค าสั่ง 
 4.  งานบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกต าแหน่ง ท าหน้าที่นายทะเบียนควบคุมบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

5. งานขอยกเว้นขอรับราชการทหาร / งานขอยกเว้นไม่เลือกมาตรวจรับข้าราชการทหาร 
6.  งานขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรายงานการ

อนุญาตเดินทางไปต่างประเทศประจ าทุกเดือน 
7.  งานเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจ า 

 8. งานทะเบียนประวัติข้าราชการครูและและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า  (ในระบบจ่ายตรง
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า(E-Payment)  ที่เกี่ยวกับระบบทะเบียนทั่วไป  เช่น ข้อมูลทั่วไปข้อมูลครอบครัว ประวัติ
การศึกษา/ ฝึกอบรม/ดูงาน, ที่อยู่ และการเปลี่ยนค าน าหน้า-ชื่อ – ชื่อนามสกุล 

9. งานขออนุญาตการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว    
ทุกประเภท 
 10. งานด าเนินการให้พนักงานราชการได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี และการได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ           
ชั่วคราว 
 11.  งานขอพระราชทานน  าหลวงอาบศพ  การขอพระราชทานเพลิงศพ 
 12.  งานให้บริการเกี่ยวกับการรับรองทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) (ก.ค.ศ.16) ของข้าราชการครู 
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 13.  งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า 
 14. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 15.  งานจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 16.  การจัดท าทะเบียนคุมการรับ- จ่าย ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 17. งานจัดท าทะเบียนคุมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 18.  งานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และส่งเงินชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 19.  งานขอแก้ไขค าผิดในราชกิจจานุเบกษา 
 20. งานขอเสนอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ท าคุณประโยชน์ 
 21. ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ ในการควบคุมการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล (ส าหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวของข้าราชการ และลูกจ้างประจ า) ในระบบกรมบัญชีกลาง  
และควบคุมการออกบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว143          
ลงวันที่ 19  มีนาคม  2561 
 22.  เสนอเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ต่อ ก.ศ.จ.  เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ 
 23.  งานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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1. ชื่องานกระบวนงาน) : การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษให้ลูกจ้างประจ า 
 

2. วัตถุประสงค ์
 -  เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการด าเนินการ เลื่อนขั นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษให้ลูกจ้างประจ าในสถานศึกษา  
สพท. 
 

3. ขอบเขตของงาน 
 -  เลื่อนขั นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจ า ตามแนวปฏิบัติส านักงานคณะกรรมการการศึกษา               
   ขั นพื นฐานก าหนด 
 

4. ค าจ ากัดความ 
 -  ค่าจ้างเป็นไปตามอัตราค่าจ้าง ประเภท ต าแหน่ง ลูกจ้างที่ถือปฏิบัติส าหรับลูกจ้างส่วนราชการ 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 ศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง 
 5.2 ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานด าเนินการเลื่อนขั นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจ าตามแนว
ปฏิบัติของ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
 5.3 ตรวจนับตัวลูกจ้างประจ าที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน เพ่ือด าเนินการเลื่อนค่าจ้าง 
ครั งที่ 1 (1 เมษายน) หรือ ครั งที่ 2 (1 ตุลาคม) แล้วแต่กรณี 
 5.4 สพท. แจ้งการจัดสรรโควตาการเลื่อนขั นค่าจ้างไม่เกิน ร้อยละ 15 ของจ านวนลูกจ้างประจ า ณ วันที่ 
1 มีนาคม เพ่ือเลื่อนขั นค่าจ้างครั งที่ 1 (1 เมษายน) ส าหรับการเลื่อนครั งที่ 2  (1 ตุลาคม) ให้ใช้วงเงินเลื่อนขั น 
ค่าจ้างได้ไม่เกินร้อยละ 6 ที่ค านวณได้จากฐานอัตราค่าจ้างรวมของลูกจ้างประจ าที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 
โดยให้น าจ านวนเงินที่ใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน (ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ) มาหักออกก่อน ทั งนี การเลื่อนขั น
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั งที่ 2 (1 ตุลาคม) จ านวนผู้ได้เลื่อนขั นค่าจ้างรวมทั งปี 2 ขั น ต้องไม่เกินโควตาเมื่อคราวการ
เลื่อนขั นค่าจ้าง ครั งที่ 1 (1 เมษายน) 
 5.5 สพท./สถานศึกษา ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจ า ตามแบบประเมินที่ก าหนด 
 5.6 สพท. แต่งตั งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเลื่อนขั นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจ า 
 5.7 คณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนขั นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
 5.8 ผู้บังคับบัญชา ผู้ได้รับมอบอ านาจ ออกค าสั่งเลื่อนขั นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจ า 
 5.9 ส่งค าสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 5.10 สรุปเอกสารตามแบบรายงาน สพฐ. 
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6.  แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

ก ำหนดปฏทินิกำรปฏบิัตงิำนด ำเนินกำรเล่ือนค่ำจ้ำงและ

ค่ำตอบแทนพเิศษ 

ลูกจ้ำงประจ ำตำมแนวปฏบิัต ิสพฐ. 

  

 

 

 

 

 

74



7. รูปแบบท่ีใช้ 
    -  ตามแบบท่ี สพฐ. ก าหนด 
 

8. เอกสารหลักฐานอ้างอิง 
 8.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั นค่าจ้างลูกจ้างประจ า พ.ศ. 2551 
 8.2 หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2344 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551 เรื่อง การเลื่อนขั นเงินเดือน
ข้าราชการและเลื่อนขั นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
 8.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
ผู้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างถึงขั นสูงหรือใกล้ถึงขั นสูงของอันดับต าแหน่ง พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551 
 8.4  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ
และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 
 8.5 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.8/2 244 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
 

9. ข้อสังเกต 
 9.1 ในการเลื่อนขั นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ให้ตรวจสอบหมวดของลูกจ้างประจ าให้ถูกต้อง เพราะในแต่ละ
หมวดนั นเงินที่ได้รับสูงสุดของค่าจ้าง (เต็มขั น) ไม่เท่ากัน 
 9.2 ตรวจสอบการลา มาสาย ตามแนวปฏิบัติของ สพฐ. โดยอนุโลม 
 9.3 หลังจากเลื่อนขั นค่าจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ด าเนินการ ดังนี  
  9.3.1 ออกค าสั่งเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 
  9.3.2 สรุปค่าตอบแทนพิเศษกรณีลูกจ้างประจ าได้รับค่าจ้างถึงขั นสูงสุดมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทน
พิเศษ ครั งละไม่เกิน 6 เดือน (1 เม.ย. - 30ก.ย.และ1ต.ค.-31มี.ค.) ได้รับเงินเดือนสูงสุดของอันดับ ให้กลุ่มนโยบาย
และและเมื่อ สพฐ.พิจารณาอนุมัติแล้วให้แจ้งผลการแผนส ารวจละเอียดบัญชีสรุปขออนุมัติงบประมาณจาก สพฐ. 
อนุมัติให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่าย ค่าตอบแทนพิเศษต่อไป 
  9.3.3 จัดท า จ.18 และ บัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
  9.3.4 ลงค าสั่งเลื่อนขั นค่าจ้างในแฟ้มทะเบียนลูกจ้างประจ า 
  9.3.5 ลงข้อมูลเลื่อนขั นค่าจ้างใน P-OBEC (กรณีท่ีไม่ได้ใช้โปรแกรม P-OBEC ในการเลื่อนขั น) 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปีของพนักงานราชการ 
 
ขอบเขตของงาน 

การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการตามแนวทางคณะกรรมการบริหาพนักงานนาชการ (คพร.)               
ปีละ 1 ครั ง คือวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี 
 
ค าจ ากัดความ 

พนักงานราชการ หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจาก งบประมาณ
ของส่วนราชการ เพ่ือเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั น 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั นค่าตอบแทนประจ าปี  
2. ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ให้สอดคล้องกับปฏิทิน ตามแนว

ปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
3. แจ้งสถานศึกษาที่มีพนักงานราชการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  

3.1 ให้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ 2 ครั ง 
ครั งที่ 1 ช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  - 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
ครั งที่ 2 ช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 

3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ คะแนน 100 คะแนน มีสัดส่วนดังนี  
- สัดส่วนคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 
- สัดส่วนคะแนนการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 

3.3  คะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในแต่ละรอบการประเมิน แบ่งกลุ่มคะแนนผล
การประเมิน เป็น 5 ระดับ และก าหนดช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับดังนี  

ดีเด่น 95 – 100 คะแนน 
ดีมาก 85 – 94 คะแนน 
ดี 75 – 84 คะแนน 
พอใช้ 65 – 74 คะแนน  
ต้องปรับปรุง น้อยกว่า 65 คะแนน 

3.4 แจ้งผลการประเมินโดยตรงแก่พนักงานราชการ โดยให้ลงชื่อรับทราบผลการประเมิน  
และให้ค าปรึกษาแนะน าแก่พนักงานราชการเพ่ือแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ นกรณีไม่ยินยอมลงชื่อ 
รับทราบ ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่าได้แจ้งผลการประเมินแล้ว เมื่อวัน เดือน ปีใด 
พนักงานราชการที่มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน2ครั งติดต่อกันต่ ากว่าระดับดีให้ท า 
ความเห็นเสนอผู้รับมอบอ านาจเพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป 
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3.5 การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี (ครั งเดียว) 
การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนให้เลื่อนฯ ปีละ 1 ครั ง ในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี ต้องมี ระยะเวลา ปฏิบัติงาน 
ในรอบปีที่แล้วมาไม่น้อยกว่า 8 เดือน ( นับตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของปี ถัดไป) 

1) แจ้งรายละเอียดพนักงานราชการมีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน โดยให้โรงเรียนที่มีพนักงาน 
ราชการตรวจสอบค่าตอบแทน วันเดือนปี ที่ได้รับการบรรจุ ชื่อ – ชื่อสกุล เลขที่ต าแหน่ง และเลขประจ าตัว 
ประชาชน             ให้ถูกต้องตรงกัน เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการรายงานสพฐ. 

2) แต่งตั งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยอาจเป็นคณะกรรมการ
ชุดเดียวกับคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินพิจารณาเลื่อนเงินเดือนก็ได้ เพ่ือพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนฯ 

3) แจ้งให้โรงเรียนที่มีพนักงานราชการ ประธานกลุ่มโรงเรียน และหัวหน้าศูนย์ประสานงาน 
การศึกษาอ าเภอ ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ โดยเรียงล าดับตามผลการ 
ปฏิบัติงาน และส่งรายละเอียดให้สพป.ด าเนินการพิจารณากลั่นกรองในระดับเขตพื นที่การศึกษา 

4) คณะกรรมการฯ ระดับเขตพื นที่การศึกษา ร่วมกันพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี 
พนักงานราชการที่มีผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับดี ได้ไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานค่าตอบแทน ตามผลการ 
ปฏิบัติงาน ทั งนี  ต้องควบคุมวงเงินงบประมาณการเลื่อนค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกินร้อยละ 4 ของอัตรา 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 กันยายน 

5) การค านวณค่าตอบแทน หากค านวณแล้วมีเศษไม่ถึง 10 บาท ให้ปรับเพ่ิมขึ นเป็น 10 บาท 
6) ออกค าสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินค่าตอบแทนและเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  
7) รายงานผลการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการตามแบบที่ก าหนดให้ สพฐ.  
8) ส่งค าสั่งให้โรงเรียนและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
9) จัดท าบัญชีจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนของพนักงานราชการประจ าให้กลุ่มนโยบายและ

แผน ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ที่ ศธ 040091426 ลงวันที่ 26 มีนาคม    

2555 เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
2. ประกาศส านังานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
3. ประกาศส านังานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินการพิจารณา

เลื่อนค่าตอบแทนประจ าปีของพนักงานราชการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน พ.ศ. 2554 
4. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6)       

พ.ศ. 2556 
5. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ที่ 1626/2551 สั่ง ณ วันที่ 22 ธันวาคม

2551 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ 
          6. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4632 ลงวันที่                  

6 กันยายน 2556 เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปีพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2556) 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

 
ที่ กิจกรรม/วิธีการปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 แจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรพนักงานราชการ 

ส่งผลงานหรือรายงานผลการปฏิบัติงานและแบบ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแบบที่ สพฐ. 
ก าหนด 

ด าเนินการท าหนังสือแจ้ง ภายใน 7 วัน      
นับจาก ได้รับหนังสือแจ้งจาก สพฐ. 

2 รวบรวมผลงานหรือรายงานผลการปฏิบัติงานและ 
แบบประเมิน เพ่ือจัดท าข้อมูลเพ่ือเตรียมเสนอต่อ 
ผู้บังคับบัญชา 

แล้วเสร็จภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับ
ข้อมูล จากโรงเรียน 

3 สพป.ขอนแก่น เขต 3 จัดท าบัญชีจ านวน 
พนักงานราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 9 
กันยายน ของทุก ปี (เอกสารหมายเลข 1) 
ให้ สพฐ. 

ทุกวันที่ 5 กันยายน ของทุกปี 

4 แต่งตั งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั น 
ค่าตอบแทนประจ าปี 

แล้วเสร็จภายใน 5 วัน นับจากรวบรวมผลงาน 
และแบบประเมินเสร็จสิ น 

5 ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาผลการ 
ปฏิบัติงานฯ และพิจารณาเลื่อนขั นค่าตอบแทน 
พิเศษประจ าปีของพนักงานราชการ 

ภายใน 1 วัน 

6 จัดท ารายงานผลการประชุมฯ เสนอผลการ 
พิจารณาต่อผู้มีอ านาจ 

ภายใน 2 วัน หลังจากเสร็จสิ นการประชุม 

7 จัดท าตัวอย่างค าสั่งเลื่อนขั นค่าตอบแทน
ประจ าปี ของพนักงานราชการ ส่งให้โรงเรียน
ด าเนินการ ออกค าสั่ง และรายงานให้ สพป.
ขอนแก่น เขต 3 ทราบ ต่อไป 

ภายใน 7 วัน นับแต่วันทราบผลการพิจารณา 

8 สพป. ขอนแก่น เขต 3 จัดท าบัญชีแสดงการ 
เลื่อนขั นค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 
(เอกสาร ตามที่ สพฐ. ก าหนด หมายเลข 2) 
ส่ง  สพฐ. ทราบ 

ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 6 ตุลาคม 
ของ ทุกปี ตามที่ สพฐ. ก าหนด 
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) : การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เ พ่ือให้ทราบถึงขั นตอน แนวปฏิบัติ และระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
 2.2 เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงานการแสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ 
จักรพรรดิมาลา 
 

3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 เป็นการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และครื่องราชสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
(หมวดฝีมือ) พนักงานราชการ 
 3.2 เป็นการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ผู้กระท า
ความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน 
 

4. ค าจ ากัดความ 
          - 
 

5. ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจ าปี สพฐ. จะแจ้งให้ 
สพท. ด าเนินการเสนอขอพระราชทานตามขั นตอนของการด าเนินงาน ดังนี  
 5.1 ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และโปรแกรมการเสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (INSIGNIA_OBEC Vert) 
 5.2 แจ้งให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดด าเนินการส ารวจและตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า (หมวดฝีมือ) และพนักงานราชการในหน่วยงานหรือสถานศึกษา ว่ามีผู้ที่มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ 
ที่สมควรจะได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ตามที่ระเบียบ
และกฎหมายก าหนด ในการส ารวจอาจใช้แบบ ร.ร. 1 และให้หน่วยงาน สถานศึกษา จัดท าแบบบัญชีสรุปจ านวน 
ชั นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา และแบบบัญชีงบหน้าแสดงคุณสมบัติของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า (หมวดฝีมือ) และพนักงานราชการ โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงาน ลงนามรับรองความถูกต้อง
ทุกฉบับ และในส่วนของการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้จัดท าแบบประวัติส าหรับเสนอขอ
พระราชทาน ซึ่งเจ้าของประวัติจะต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเองทุกฉบับ (รายละเอียดการจัดท าแบบประวัติฯ อยู่ใน
แนวทางการปฏิบัติของสถานศึกษา) ส่ง สพท. เพ่ือตรวจสอบและด าเนินการต่อไป 
 5.3  รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลคุณสมบัติเสนอขอพระราชทานในแต่ละชั นตรา           
ที่หน่วยงาน สถานศึกษาจัดส่งมา โดยเฉพาะค าน าหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล หากพบว่ามีการเสนอขอพระราชทานให้แก่
ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานให้แจ้งให้หน่วยงาน/สถานศึกษาทราบ   
เพ่ือแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและบันทึกข้อมูลผู้ที่มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แยกแต่ละชั นตราลงในโปรแกรมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( INSIGNIA  OBEC Ver1) และห้ามใช้
โปรแกรมอ่ืนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมให้ต่างไปจากโปรแกรมเดิม เพราะอาจก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ            
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
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 5.4 เมื่อด าเนินการบันทึกข้อมูลแสดงคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานลงในโปรแกรมฯ ครบทุกชั นตรา 
ที่จะเสนอขอพระราชทานแล้ว ให้สั่งพิมพ์รายงานเป็นเอกสารบัญชีแสดงคุณสมบัติผู้ เสนอขอพระราชทาน             
ทุกชั นตราเพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของรายละเอียดข้อมูลผู้เสนอขอพระราชทานทุกราย ได้แก่ ค าน าหน้า 
ชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล ต าแหน่ง ระดับ (โดยเทียบเคียงกับระดับและต าแหน่งเดิมของข้าราชการครูและบุคลากร          
ทางการศึกษา) ขั นเงินเดือน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ครั งหลังสุดที่ได้รับและปีที่ได้รับพระราชทาน วัน / เดือน / ปี       
ที่บรรจุ (ส าหรับผู้เสนอขอพระราชทานครั งแรกหรือผู้ที่ไม่เคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มาก่อน) วัน / 
เดือน / ปี ที่ด ารงต าแหน่งระดับ 3,5,7 (ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 4,6,8 ในปัจจุบัน) เมื่อตรวจสอบและแก้ไข 
เพ่ิมเติมข้อมูลในโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว) ให้สั่งพิมพ์บัญชีแสดงคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานทุกชั นตรา        
จ านวน 2 ชุด (ส่งต้นฉบับให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 1 ชุด และเก็บส าเนาไว้ที่ สพท.            
เพ่ือตรวจสอบ 1 ชุด) แล้วส ารองข้อมูลจากโปรแกรมลงแผ่น Diskette / CD จ านวน 1 ชุด (ส่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 1 ชุด ทั งนี  บัญชีแสดงคุณสมบัติฯ ที่สั่งพิมพ์และข้อมูลที่ส ารองลงแผ่น   
Diskette / CD ต้องเป็นข้อมูลเดียวกันหากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมส่วนใดในภายหลังต้องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตรงกันด้วย 
 5.5 เพ่ือให้การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาในแต่ละปีเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่ก าหนด สพท.  ต้องแต่งตั งคณะกรรมการขึ นคณะหนึ่ง            
เพ่ือท าหน้าที่รวบรวมและตรวจสอบรายชื่อ เอกสารหลักฐานต่าง ๆ พิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดี
ความชอบตามที่ระเบียบก าหนด พร้อมทั งรับรองว่าเป็นบุคคลที่สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ได้ โดยคณะกรรมการประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นที่การศึกษาเป็นประธาน  รองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   เป็นรองประธาน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม      
ในส านักงานเขตพื นที่การศึกษา (ยกเว้นกลุ่มบริหารงานบุคคล) เป็นกรรมการ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นกรรมการ
และเลขานุการ หัวหน้ากลุ่มงานบ า เหน็จความชอบและทะเบียนประวัติและ เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ร่วมกันพิจารณาก่อนน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั นพื นฐาน ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน ของปีที่จะขอพระราชทาน 
 5.6 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจ าปี ให้แก่ข้าราชการ 
หรือลูกจ้างประจ า (หมวดฝีมือ) ที่มาช่วยปฏิบัติราชการ ให้ สพท. ที่ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ ามาช่วยปฏิบัติ
ราชการเป็นผู้เสนอขอพระราชทานให้ พร้อมใส่รหัสเป็นหน่วยงานเสนอขอพระราชทาน 
 5.7 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั นสายสะพายประจ าปีเพ่ิมเติม กรณีมีผู้ได้รับการเลื่อน
และแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งระดับสูงขึ นภายหลังจากที่ได้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปีไปแล้ว หาก สพท. พิจารณาเห็นว่าผู้ได้รับการเลื่อนและแต่งตั งดังกล่าว เป็นผู้มี
คุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั นสายสะพายปกติ ก็ให้ส่ง
เอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเพ่ิมเติมไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ภายใน
วันที่ 30 เมษายน ของปีที่จะขอพระราชทานส าหรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจ าปีให้แก่ผู้กระท าความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ  ศาสนา             
และประชาชน ให้ สพท. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ของผู้เสนอขอพระราชทาน ให้ครบถ้วน ถูกต้อง         
ตามข้อเท็จจริง และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ระเบียบ / แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดเอกสาร
ประกอบการเสนอขอพระราชทานอยู่ในแนวทางการปฏิบัติของสถานศึกษา) แล้วน าเสนอคณะกรรมการตามข้อ 3.5 
เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติประวัติ ความประพฤติ การกระท าความดีความชอบ และความเหมาะสม      
ของบุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานก่อนน าเสนอ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
พร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน ตามท่ี สพฐ. ก าหนด 
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ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติของสถานศึกษา 
 1. ส ารวจและตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ควรจะพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ตามท่ีระเบียบกฎหมายก าหนด 
 2. จัดท าแบบบัญชีสรุปจ านวนชั นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาที่เสนอขอ
พระราชทานและรับรองความถูกต้องโดยผู้บริหารสถานศึกษา 
 3. จัดท าแบบบัญชีงบหน้าแสดงคุณสมบัติของบุคคลที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์           
และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจ าปี และรับรองความถูกต้องโดยผู้บริหารสถานศึกษา 
 4. จัดท าแบบประวัติส าหรับการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ซึ่งเจ้าของประวัติจะต้อง
จัดพิมพ์รายการประวัติของตนเองลงในแบบประวัติส าหรับการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ตั งแต่เริ่ม 
บรรจุเข้ารับราชการจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 25.. (ลงปี พ.ศ.ก่อนปีที่เสนอขอพระราชทาน) และลงรายการสุดท้าย      
ในบรรทัดต่อมาในช่องวัน / เดือน / ปี ที่รับราชการว่า “จนถึงปัจจุบัน โดยให้ลงรายการที่ได้รับการเลื่อนขั นเงินเดือน 
ทุกรายการห้ามเว้นปี พ.ศ. กรณีท่ีไม่ได้รับการเลื่อนขั นเงินเดือนในครั งใดหรือมีประวัติการรับราชการไม่ต่อเนื่อง 
ในช่วงระยะเวลาใดให้ลงรายละเอียดนั น ๆ ในช่องหมายเหตุอย่างชัดเจนด้วย และให้ลงรายการภายในหนึ่ง
หน้ากระดาษขนาด A4 และลงลายมือชื่อเจ้าของประวัติด้วยตนเอง จ านวน 3 ชุด พร้อมส าเนาทะเบียนประวัติ      
(ก.พ. 7) ที่เป็นปัจจุบันและรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจ านวน 1 ชุด 
 5. รวบรวมเอกสารตามแบบต่าง ๆ ที่ก าหนด ส่งส านักงานเขตพื นที่การศึกษาต้นสังกัด ตามก าหนดเวลา     
เพ่ือตรวจสอบและด าเนินการต่อไปส าหรับเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  อันเป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจ าปี ให้แก่ผู้กระท าความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา             
และประชาชนมีรายละเอียดเอกสาร ดังนี  
 1. เอกสารหลัก 
 -  กรณีแสดงผลงาน : หนังสือรับรองแสดงผลงาน (นร.1) 
 -  กรณีบริจาคทรัพย์สิน : หนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สิน (นร.2) (การได้รับ 
บริจาคทุกครั ง ต้องด าเนินการขอให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานออกหนังสือรับรองแสดงรายการ 
การบริจาคทรัพย์สิน (นร.2) โดยให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นที่การศึกษาลงนามรับรองเบื องต้นพร้อมเอกสาร 
ตามกรณี) 
 2. เอกสารตามกรณี 
 -  กรณีแสดงผลงาน 
 -  เอกสารแสดงรายละเอียดผลงานที่ระบุเหตุหรือพฤติกรรมที่ได้กระท าผลงาน 
 -  เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการเสนอขอพระราชทาน (ถ้ามี) 
 -  กรณีการบริจาคเงินสด 
 -  ส าเนาหนังสือแสดงเจตนาการบริจาคเงินให้แก่สถานศึกษา ซึ่งผู้บริจาคต้องระบุวัตถุประสงค์ 
ในการบริจาคที่ไม่มีเงื่อนไขหรือภาระติดพันใด ๆ ไว้ด้วย 
 -  ใบเสร็จรับเงินแสดงการบริจาค 
 -  ส าเนาบัญชีหรือสมุดเงินสดของสถานศึกษาที่รับบริจาค ที่แสดงรายรับ-รายจ่ายเงินบริจาคไว้อย่างชัดเจน
ถูกต้อง (เฉพาะหน้าที่ปรากฏรายรับ-รายจ่าย เงินที่รับบริจาค) 
 -  ส าเนาหลักฐานการน าเงินที่รับบริจาคเข้าบัญชีธนาคารของสถานศึกษา (ถ้ามี) 
 -  กรณีบริจาคเป็นเช็คของธนาคาร ต้องมีส าเนาเช็คธนาคารแห่งประเทศไทย หรือเช็คที่มีธนาคาร 
ค  าประกัน หรือส าเนาเช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่ายหรือรับรองหลังเช็ค หรือส าเนาเช็คท่ีผู้ขอใช้เช็คเซ็นสั่งจ่ายและให้ใช้ 
ช าระโดยตรง 
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8. เอกสารหลักฐานอ้างอิง 
 8.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 
 8.2 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 6745 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 
2553 เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการพลเรือนตามระบบจ าแนกประเภทต าแหน่ง 
 8.3 หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว(ท) 5869 ลงวันที่ 9 กันยายน 2553 
เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการพลเรือนตามระบบจ าแนกประเภทต าแหน่ง 
 8.4 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั น พื นฐาน ที่  ศธ 04009/ว 6747 ลงวันที่                          
5  พฤศจิกายน 2553 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 
 8.5 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 1483 ลงวันที่ 5  มีนาคม 
2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ 
 8.6 หนังสือคณะกรรมการพิจารณาบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ที่ นร 0106/2534 ลงวันที่ 21 มกราคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ 
 8.7 หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว(ท) 2640 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 
เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
 8.8 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ที่ ศธ 04009/8208 ลงวันที่ 29  ตุลาคม 
2552 เรื่อง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
 8.9 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชู 
ยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 
 8.10 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน2551  ที่ ศธ 04009/57 ลงวันที่ 7 มกราคม 
2551 เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี 
 8.11 หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว 174 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 
เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี 2551 
 8.12 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/10172 ลงวันที่ 
28 มิถุนายน 2550 เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั นสายสะพาย ประจ าปี 2550 เพ่ิมเติม 
 8.13 หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/1993 ลงวันที่ 4 เมษายน 2550 เรื่องหารือ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั นสายสะพาย 
 8.14 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ที่ ศธ 04009/14569 ลงวันที่ 27 
ธันวาคม 2549 เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2550 
 8.15  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ที่ ศธ 04009/14245 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 
2549 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่ 
เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 
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 8.16 หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว 146 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2549 เรื่อง แก้ไข 
เพ่ิมเติมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก 
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 
 8.17 ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ฉบับที่ 33 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์           
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 
 8.18  หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.1/0657 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2549 
เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 8.19 หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0507/3273 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2549            
เรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 8.20หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1572 ลงวันที่        
16  กุมภาพันธ์ 2549 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ 
จักรพรรดิมาลา ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจ าปี 2549 
 8.21 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/27917 ลงวันที่     
23  กุมภาพันธ์ 2547 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ในวโรกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจ าปี 2548 
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ 
 

 1.  ให้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของข้ าราชการที่ จะ เสนอขอพระราชทานให้ถู กต้อง ตามระเบี ยบ                     
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่ เชิดชูยิ่ งช้างเผือกและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยเคร่งครัด 
 2. ข้าราชการที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ สรุปได้ ดังนี  
  (1) ต้องมีระยะเวลารับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับตั งแต่วันเริ่มเป็น
ข้าราชการถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน 
(บรรจุก่อนวันที่ 29 พฤษภาคม......) 
  (2) กรณีการนับระยะเวลาด ารงต าแหน่งในระดับ 3/5/7 ครบ 5 ปีบริบูรณ์ ข้าราชการผู้นั นจะต้อง
ด ารงต าแหน่งก่อน วันที่ 29 พฤษภาคม...................เคียงกับระดับและต าแหน่งเดิมของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไปพลางก่อน จนกว่า สลค. จะได้ปรับปรุงเกณฑ์บัญชีการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์) 
  (3) เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความ
อุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง 
  (4) เป็นผู้ที่ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือต้องรับโทษจ าคุก  
โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (5) การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต้องไม่ขอพระราชทานปีติดต่อกันเว้นแต่การขอ
พระราชทานตามข้อ 11 (1) (2) และ (3) ของระเบียบ ๆ 
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจ า 
 

 1. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอขอพระราชทานให้ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์                
อันเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเคร่งครัด 
 2. ลูกจ้างประจ าที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบฯ 
พอสรุปได้ ดังนี  
  (1) เป็นลูกจ้างประจ าของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ า 
ของส่วนราชการ 
  (2) เป็นลูกจ้างประจ าที่มีชื่อและลักษณะงานเป็นลูกจ้างประจ าโดยตรงหมวดฝีมือหรือลูกจ้างประจ า
ที่มีชื่อและลักษณะเหมือนข้าราชการ 
  (3) ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์ นับตั งแต่วันเริ่มจ้าง 
จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน (บรรจุก่อนวันที่ 
29 พฤษภาคม....) 
  (4) เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความ
อุตสาหะ ซื่อสัตย์ เอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง 
  (5) เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือต้องรับโทษจ าคุก 
โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88



การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ 
 

 1. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอขอพระราชทานให้ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศ         
ยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเคร่งครัด 
 2. พนักงานราชการที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ  
สรุปได้ ดังนี  
  2.1 เป็นพนักงานราชการตามสัญญาจ้างของส่วนราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
  2.2 เป็นพนักงานราชการที่มีชื่อและลักษณะงานเป็นพนักงานราชการที่เทียบเท่ากับลูกจ้างประจ า
หมวดฝีมือขึ นไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
  2.3 ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับตั งแต่วันเริ่มจ้างจนถึง    
วันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน (บรรจุก่อนวันที่ 
29 พฤษภาคม.....) 
  2.4 เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ด้วยความ
อุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง 
  2.5 เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือต้องรับโทษจ าคุก 
โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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การขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา 
 

 1. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอขอพระราชทานให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. เหรียญจักรพรรดิมาลา 
พุทธศักราชการ 2484 
 2. การนับเวลาราชการให้นับตั งแต่เริ่มรับราชการจนครบ 25 ปีบริบูรณ์ โดยนับถึงวันที่ 28  กรกฎาคม   
ของปี ขอพระราชทาน 
 3. กรณีเริ่มรับราชการก่อนอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ให้นับตั งแต่วันอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป       
และไม่นับเวลาที่เป็นข้าราชการวิสามัญ 
 4. ผู้ที่ได้ลาออกจากราชการและบรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่ ให้นับเวลาก่อนออกจากราชการและเวลาการ
รับราชการครั งหลังรวมกันได้จนครบ 25 ปีบริบูรณ์ 
 5. ต้องเป็นผู้ที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี และตลอดระยะเวลา             
ของการปฏิบัติหน้าที่ราชการตั งแต่เริ่มเข้ารับราชการจนถึงปีที่ขอพระราชทาน จะต้องเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น                  
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มก าลังความสามารถ จนเกิดผลดีแก่ราชการ และต้องปฏิบัติตนให้เป็นไป             
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ 
 6. ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา สามารถจะเสนอขอพระราชทาน 
พร้อมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั นตราอ่ืนในปีเดียวกันได้ 
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้กระท าความดีความชอบ 
 

 1. ตรวจสอบคุณสมบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 โดยเคร่งครัด 
 2. กรณีที่ผู้กระท าความดีความชอบที่ท าประโยชน์ให้กับส่วนราชการหลายแห่งให้ส่วนราชการที่ได้รับ
ประโยชน์มากที่สุดเป็นหน่วยงานที่เสนอขอพระราชทาน 
 3. ทุกครั งที่มีผู้บริจาคหรือท าประโยชน์ให้กับหน่วยงาน จะต้องด าเนินการในการออกหนังสือรับรอง        
แสดงรายการการบริจาคทรัพย์สิน (นร.2) หรือหนังสือรับรองแสดงผลงาน (นร.1) ไปยัง สพฐ. 
 4. รวบรวมเอกสารหลักฐานการบริจาค/ผลงาน ตามแต่ละกรณีอย่างละเอียด เพ่ือประกอบการพิจารณา
ด าเนินการขอหนังสือรับรอง แบบ นร.1 / นร.2 
 5. จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่ก าหนด ด าเนินการเสนอขอพระราชทานไปยัง  สพฐ. ตามเวลา   
ที่ก าหนดต่อไป 
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6.  แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การเสนอขอพระราชทานเครื ่องราชอ ิสร ิยาภรณ์ให ้แก ่ข ้าราชการ / ลูกจ้างประจ า / พนกังานราชการ ในสังกัดประจ าปี 
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7. รูปแบบท่ีใช้ 
 7.1 แบบฟอร์มที่ใช้ส าหรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก      
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า (หมวดฝีมือ) พนักงานราชการ 
 7.2 แบบฟอร์มที่ใช้ส าหรับการเสนอขอเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการ 
 7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ส าหรับในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรก 
คุณาภรณ์ให้แก่ผู้กระท าความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน โดยมีแบบฟอร์ม 
ต่าง ๆ ดังนี  
 - แบบ ขร 1 เป็นแบบบัญชีแสดงจ านวนชั นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่ งเสนอขอพระราชทาน              
ให้แก่ข้าราชการชั นสายสะพาย 
 - แบบ ธร 2 เป็นแบบบัญชีแสดงจ านวนชั นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งแสนอขอพระราชทาน              
ให้แก่ข้าราชการชั นต่ ากว่าสายสะพาย 
 - แบบ ขร 3 เป็นแบบบัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั นตราต่าง ๆ 
 - แบบ ขร 4 เป็นแบบบัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการซึ่งแสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ประจ าป ี
 - แบบ ขร 5 เป็นแบบบัญชีแสดงจ านวนเหรียญจักรพรรดิมาลาซึ่งเสนอขอพระราชทานให้แก่ข้าราชการ 
 - แบบ ขร 6 เป็นแบบบัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา 
 - แบบ ขร 7 เป็นแบบบัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการซึ่งเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา 
 - แบบประวัติ ส าหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา 
 - ตัวอย่างแบบประวัติส าหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา 
 - แบบ ลจ 1 เป็นแบบบัญชีแสดงจ านวนชั นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งเสนอขอพระราชทาน 
ให้แก่ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
 - แบบ ลจ 2 เป็นแบบบัญชีรายชื่อลูกจ้างประจ าผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั นตราต่าง ๆ 
 - แบบ ลจ 3 เป็นแบบบัญชีแสดงคุณสมบัติของลูกจ้างประจ า พนักงานราชการของส่วนราชการซึ่งเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 
 - แบบ ร.ร. 1 เป็นแบบรายงานการแสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปีของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าหมวดฝีมือ) และพนักงานราชการ 
 - แบบ คร 2.1 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปีที่เคยได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาต่ ากว่าระดับดี (พอใช้ ต้องปรับปรุง) 
 - แบบ คร 2.2 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปีที่กล่าวหาว่า
กระท าผิดวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอาญา 
 -  แบบหนังสือรับรองเอกสารการบริจาคทรัพย์สินเป็นแบบที่ สพท. ต้องรับรองเอกสารในการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้กระท าความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศศาสนา                
และประชาชน 
 - แบบ นร 1 เป็นแบบหนังสือรับรองแสดงผลงานที่ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาต้องรับรองผลงานในเบื องต้น
ส าหรับการออกหนังสือรับรองแสดงผลงาน (นร 1) ให้แก่ผู้กระท าความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ 
ศาสนา และประชาชน 
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 -  แบบ นร 2 เป็นแบบหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สินที่ส านักงานเขตพื นที่ 
การศึกษาต้องรับรองการบริจาคทรัพย์สินในเบื องต้น ส าหรับการออกหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาค 
ทรัพย์สิน (นร 2) ให้แก่ผู้กระท าความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน 
 - แบบ นร 3 เป็นแบบบัญชีแสดงคุณสมบัติผู้กระท าความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา 
และประชาชน 
 - แบบ นร 4 เป็นแบบบัญชีแสดงจ านวนชั นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ชั นสายสะพาย ซึ่งเสนอขอพระราชทานให้แก่ผู้กระท าความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา  
และประชาชน 
 - แบบ นร 5 เป็นแบบบัญชีแสดงจ านวนชั นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ชั นต่ ากว่าสายสะพาย ซึ่งเสนอขอพระราชทานให้แก่ผู้กระท าความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา 
และประชาชน 
 - แบบ นร 6 เป็นแบบบัญชีรายชื่อผู้กระท าความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา  
และประชาชน  ผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั นตราต่าง ๆ 
 - แบบรายงานความดีความชอบประกอบการ เสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราช อิสริ ย าภรณ์                              
ชั นสายสะพายเป็นกรณีพิเศษ 
 -  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ 
 -  แบบรายงานความดีความชอบประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (ขอลดระยะเวลา 1 ปี) 
 -  แบบรายงานความดีความชอบประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 3 (ขอลดระยะเวลา 2 ปี) 
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8. เอกสารหลักฐานอ้างอิง 
 8.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 
 8.2 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 6745 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 
2553 เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการพลเรือนตามระบบจ าแนกประเภทต าแหน่ง 
 8.3 หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว(ท) 5869 ลงวันที่ 9 กันยายน 2553 
เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการพลเรือนตามระบบจ าแนกประเภทต าแหน่ง 
 8.4 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 6747 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 
2553 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี         
ว่าด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 
 8.5 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 1483 ลงวันที่ 5  มีนาคม 
2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ 
 8.6 หนังสือคณะกรรมการพิจารณาบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ที่ นร 0106/2534 ลงวันที่ 21 มกราคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ 
 8.7 หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว(ท) 2640 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 
เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
 8.8 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ที่ ศธ 04009/8208 ลงวันที่ 29  ตุลาคม 
2552 เรื่อง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
 8.9 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่ เชิดชู             
ยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 
 8.10 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ที่ ศธ 04009/57 ลงวันที่ 7 มกราคม 2551 
เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี 
 8.11 หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว 174 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 
 8.12 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/10172 ลงวันที่ 
28 มิถุนายน 2550 เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั นสายสะพาย ประจ าปี 2550 เพิ่มเติม 
 8.13 หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/1993 ลงวันที่ 4 เมษายน 2550 เรื่องหารือ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั นสายสะพาย 
 8.14 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ที่ ศธ 04009/14569 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 
2549 เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2550 
 8.15 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ที่ ศธ 04009/14245 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 
2549 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่ 
เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 
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9. ข้อสังเกต 
 ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ได้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   ให้แก่ผู้ที่
ไม่อยู่ในเกณฑ์เสนอขอพระราชทานหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้            
ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเรื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก               
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 เป็นจ านวนมาก ดังนี  
 1. เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในบัญชี 
ท้ายระเบียบฯ หรือผู้ที่ลาออกจากราชการก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
 2. ชั นตราที่เคยขอมาแล้ว 
 3. ขอปีติดกัน 
 4. ขอเลื่อนชั นตราก่อนครบก าหนดระยะเวลา 
 5. ขอข้ามชั นตรา และเสนอขอเกินเกณฑ์ชั นสูงสุดของระดับต าแหน่ง 
  5.1 ระบุเครื่องราชฯ ชั นรอง ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 
  5.2 ค าน าหน้าชื่อ ชื่อตัว และชื่อสกุล ไม่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง 
รหัสประจ าตัวประชาชนไม่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง 
  5.3 รหัสประจ าตัวประชาชนไม่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง 
  5.4 กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ไม่แจ้งให้ส่วนราชการที่เสนอขอพระราชทานทราบ 
  5.5 กรณีผู้เสนอขอพระราชทานถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างด าเนินการทางวินัย ไม่แจ้งให้ 
สพฐ. ทราบ 
  5.6 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอขอพระราชทานที่ส่ง สพฐ. ไม่ครบถ้วน และส่งไม่ตรงตาม
เวลาที่ก าหนด ดังนั น เพ่ือให้การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ครบถ้วน ถูกต้อง และทันตามเวลาที่ก าหนดให้ส่วนราชการที่เสนอขอพระราชทานเครื่องรา ชอิสริยาภรณ์            
ให้แก่ข้าราชการและบุคคลใด ในสังกัด ให้พิจารณาโดยรอบคอบว่าบุคคลนั นได้กระท าความดีความชอบเป็นประโยชน์
แก่ราชการหรือสาธารณชนจนถึงขนาดควรได้รับพระราชทาน มิใช่พิจารณาแต่เพียงต าแหน่ง ระดับ หรือครบก าหนด
ระยะเวลาที่จะขอพระราชทานให้เท่านั น และในการพิจารณาให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอพระราชทานมากยิ่งขึ น
และพิจารณากลั่นกรองความดีความชอบที่ใช้ประกอบการเสนอขอพระราชทานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข   
ที่ก าหนดไว้ในระเบียบฯ โดยเคร่งครัด และให้พิจารณาเสนอขอพระราชทานแก่บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเท่านั น 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

ที่ กิจกรรม/วิธีการปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 แจ้งหลักเกณฑ์และก าหนดการส่งค าขอตาม 

ปฏิทิน การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

แจ้งล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนถึงวันเสนอขอ 
พระราชทาน วันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี 

2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวบรวมเอกสารและ 
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอฯ และบันทึก 
ข้อมูลลงโปรแกรมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับจากวันที่ได้รับ
เอกสาร เสนอขอฯ 

3 มอบให้กลุ่มกฎหมายและคดี ด าเนินการ 
ตรวจสอบคุณสมบัติต้านวินัยของผู้เสนอขอฯ ว่า 
อยู่ระหว่างด าเนินการทางวินัยหรือไม่ อย่างไร 

เสร็จภายใน 1 วัน 

4 แต่งตั งคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอ 
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ เพ่ือท า 
หน้าที่ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ของผู้
ที่ เสนอขอ พระราชทานฯ ว่ามีคุณสมบัติอยู่ใน 
เกณฑ์ที่ขอ 

ภายใน 1 วัน 

5 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอ 
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ 
จักรพรรดิมาลา 

ภายใน 1 วัน 

6 จัดท ารายงานการประชุม และบันทึกเสนอผู้มี 
อ านาจลงนาม 

ภายใน 3 วัน หลังจากเสร็จสิ นการประชุม 

4 จัดส่งไฟล์ข้อมูลที่บันทึกลงในโปรแกรม 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
และเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอ 
พระราชทานฯ ไปยัง สพฐ. เพ่ือพิจารณา 
ด าเนินการต่อไป 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การขออนุญาตไปต่างประเทศ 

               

กิจกรรม /วิธีปฏิบัติ  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาประสงค์ 
ขออนุญาตไปต่างประเทศ ยื่นเสนอขอตามแบบฟอร์ม
การขออนุญาตไปต่างประเทศ ผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ 
 
 
 
๒ ตรวจสอบความถูกต้องของการขออนุญาต พร้อม  
ตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุญาต แล้วแต่  
กรณีท่ีขออนุญาตไปต่างประเทศ ให้ครบถ้วน 
ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ท่ี 
สพฐ. ก าหนด 
 
3. เสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณา 
 
จัดท าหนังสือแจ้งโรงเรียน เพ่ือด าาเนินการแจ้งให้ 
ผู้ขออนุญาตทราบต่อไป 
 
 

-  การขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จะอนุญาต
เฉพาะช่วงปิดภาคเรียน และวันหยุดราชการ เท่านั น 
และจะต้องขออนุญาตมายัง สพป.ขอนแก่น เขต  3 
ล่วงหน้าก่อนเดินทาง ๓๐ วัน 
 
 
-  หลังจากได้รับแบบค าร้องขอไปต่างประเทศ 
จากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    
 
 
 
-  ภายใน  1  วัน 
 
-  ภายใน  1  วัน 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

               

กิจกรรม /วิธีปฏิบัติ  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. จัดให้ ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า ข้าราชการบ านาญ 
กรอกค าขอมีบัตรข้าราชการ และยื่นต่อเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่แนบมาพร้อมค าขอ 
 
3. จัดท าบัญชีควบคุมการออกบัตร 
 
4.  จัดท า/พิมพ์/ ติดรูป/ ประทับตรา บัตรข้าราชการ/ 
ลูกจ้างประจ า ข้าราชการบ านาญ ตามบัญชีการออก 
บัตร 
 
5. มอบบัตรให้กับผู้ยื่นค าขอมีบัตร 
 
 
 

-  ทันทีท่ีผู้ใช้บริการเข้ารับการติดต่อเพ่ือยื่นค าขอมี 
บัตรข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า ข้าราชการบ านาญ 
และใช้เวลา ๓ - ๕ นาที ในกระบวนการให้ผู้อื่น 
ค าขอมีบัตรกรอกแบบค าขอฯ 
 
-  ใช้เวลา ๑ นาท ี
 
-  ในเวลา ๑ นาท ี
 
-  ใช้เวลา ๕ นาท ี
 
 
 
-  ทันทีท่ีตรวจสอบรายละเอียดในบัตรที่จัดพิมพ์ขึ น 
ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การจัดท าทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ. 16             

   

กิจกรรม /วิธีปฏิบัติ  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. ให้ผู้ เข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่เตรียม
เอกสารในการจัดท า ก.ค.ศ. ๑๖ 
 

2. เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ จัดเตรียมเอกสารที่ต้อง
ใช้ส าหรับจัดท า ก.ค.ศ.๑๖ ผู้บรรจุใหม่ 
 
3.  เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ อธิบายการกรอกข้อมูล
ใน ก.ค.ศ.๑๖ ที่ละล าดับการกรอก โดยให้ผู้บรรจุ         
เข้ารับราชการต้องเป็นผู้บันทึกด้วยตนเอง 
 
4.  เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ และตรวจสอบความ
ถูกต้องและบันทึกข้อมูลในส่วนเจ้าหน้าที่และเก็บ
เอกสารที่เกี่ยวข้องในแฟ้มประวัติข้าราชการ เสนอ
หัวหน้าส่วนราชการลงนามใน ก.ค.ศ.๑๖ 
 
 
 

-  แจ้งให้ทราบทันทีในวันมารายงานตัว และนัดเวลา 
ในการจัดท าทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ. ๑๖ 
 
-  ใช้เวลา ๕ - ๑๕ นาที เปลี่ยนแปลงไปตามจ านวน 
ของผู้บรรจุใหม่ และไม่เกิน ๓๐ นาที 
 
-  ใช้เวลา ๓๐ นาที และเปลี่ยนแปลงไปตามจ านวน 
ของผู้บรรจุใหม่ และไม่เกิน 2 ชั่วโมง 
 
 
-  ใช้เวลา ๓๐ นาที เปลี่ยนแปลงไปตามจ านวน     
ของผู้บรรจุใหม่ และไม่เกิน 2 ชั่วโมง 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 

  

ชื่อ-นามสกุล นางสาวรัตนา  บุระค า  พนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

 

งานที่รับผิดชอบตามค าสั่งมอบหมายงาน 

1 งานขออนุญาตไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา 
2  งานแต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
3  รายงานการไปราชการของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  4 งานสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5  งานสรรหา/งานด าเนินการต าแหน่งพนักงานราชการ 
6  งานประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ  
7  งานลาออกจากราชการของพนักงานราชการ 

  8  งานสรรหาลูกจ้างชั่วคราว 
  9  งานด าเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
  10  งานบริหารอัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (ที่สถานศึกษาด าเนิน             
  การจ้างเอง ทุกต าแหน่ง)  
  11 งานด าเนินการจ้างครูชาวต่างชาติสอนในสถานศึกษา 
  12  งานประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวทุกต าแหน่ง 

13 จัดท า / เปลี่ยนแปลงข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบุคคล (HRMS) 
  14 เสนอเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ต่อ ก.ศ.จ. เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ 
  15 งานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
ขอบข่ายงาน 

การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ใน
กรณี ไม่มีผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ เป็นการชั่วคราวหรือเป็นการล่วงหน้า 

1. สถานศึกษาสามารถเสนอขอแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้เป็นผู้รักษา
การ ในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาได้ ๒ กรณี 

1.1 กรณีสถานศึกษาไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
1.2 กรณีสถานศึกษามีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการ 

2. หลักการแต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2.1 สถานศึกษาท่ีมีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ๑ คน ให้รองผู้อ านวยการ

สถานศึกษา รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2.2 สถานศึกษาท่ีมีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาหลายคน ให้สถานศึกษาส่ง

รายชื่อให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอให้ ศธจ. ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งผู้รักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการ สถานศึกษาเรียงตามล าดับเป็นผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

2.3 สถานศึกษาท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้สถานศึกษาส่งรายชื่อ
ให้ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเสนอให้ ศธจ. ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน สังกัดคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

2.4 การเสนอขอแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้รักษาการใน
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา กระท าได้ดังนี้ 

2.4.1 เสนอขอแต่งตั้งให้รักษาในต าแหน่ง ไว้เป็นการล่วงหน้า 
2.4.2 เสนอขอแต่งตั้งให้รักษาการในต าแหน่ง เป็นคราว ๆ ไป (ให้ระบุเหตุผลความ

จ าเป็น และวัน เดือน ปี) 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. สถานศึกษาเสนอชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดไปยัง สพท. 
2. สพท.จัดท ารายละเอียดส่ง ศธจ. เพื่อสั่งแต่งตั้งฯ 
3. ศธจ. ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้ง 
4. ศธจ. ส่งค าสั่งให้ สพท. เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
5. สพท. ส่งค าสั่งให้โรงเรียนทราบ 
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แผนภูมิแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. มาตรา 53 มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2560 เรื่อง การ
บริหารงาน บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป 
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว 18 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สพท. จัดท ารายละเอียด เสนอ ศธจ. 

ศธจ. ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้ง 

ศธจ. แจ้งค าสั่งให้ สพท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สพท. แจ้งค าสั่งให้สถานศึกษาและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 

สถานศึกษาเสนอรายช่ือ ขอแต่งตั้งรักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

เรื่อง งานลาออกจากราชการของพนักงานราชการ 

ขอบข่ายงาน 
การด าเนินการเกี่ยวกับการลาออกจากราชการของพนักงานราชการในหน่วยงานทาง 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. พนักงานราชการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการต่อหัวหน้าหน่วยงาน 

1) ในสถานศึกษา ยื่นต่อ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยื่นต่อ ผู้อ านวยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาอนุมัติลาออก 
3. กรณีเป็นหน่วยงานสถานศึกษา ให้รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาทราบ เพ่ือขอให้สรรหา หรือเรียกผู้ขึ้นบัญชีในล าดับต่อไป 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

สรรหาหรือเรียกผู้ขึ้นบัญชีส่งไปให้สถานศึกษาด าเนินการท าสัญญาจ้างตามแบบที่คณะกรรมการบริหาร 
พนักงานราชการก าหนด 
 
แผนภูมิแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงานราชการยื่นหนังสือลาออกจากราชการต่อผู้บังคับบัญชาช้ันต้น            
(ผอ.สพป./สพม./ผอ.สถานศึกษา) 

ผอ.สพป./สพม./ผอ.สถานศึกษา พิจารณา 

อนุมุมัติให้ลาออก 

สถานศึกษารายงานการลาออกแจ้ง 
สพท.เพื่อให้สรรหาหรือเรียกผู้ขึ้นบัญชี

ในล าดับต่อไป 

ผู้ได้รับการสรรหาบรรจุและแต่งตั้งและท าสัญญา 
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กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
2. ค าสั่ง สพฐ. ที่ 1048/2548 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ 

พนักงานราชการ สั่ง ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2548 
3. ค าสั่ง สพฐ. ที่ 44/2549 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับพนักงาน 

ราชการ สั่ง ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549 
4. ค าสั่ง สพฐ. ที่ 746/2549 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับ 

พนักงานราชการ สั่ง ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 
5. ค าสั่ง สพฐ. ที่ 68/2550 เรื่อง การมอบอ านาจการการสั่งให้พนักงานราชการไป 

ปฏิบัติงานที่หน่วยงานแห่งอ่ืน สั่ง ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2550 
6. ค าสั่ง  สพฐ. ที่ 1626/2551 เรื่อง การมอบอ านาจการการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ 

พนักงานราชการ สั่ง ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2551 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 

ชื่อ    นางสาวมิ่งกมล  อินทา 

ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงานบคุคล 

               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 

1.ปฏิบัติงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล ออกเลขหนังสือส่ง ส่งงานในระบบ( e-filling) 
2. งานรับและ ส่งหนังสือราชการ แจ้งเวียนหนังสือราชการ 
3. เบิกวัสดุในการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานภายในกลุ่ม 
4. ด าเนินการจัดท าระบบข้อมลูสารสนเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ 
เป็นปัจจุบันเสมอ 
5. อ านวยความสะดวกและให้ขอ้มูลแกข่้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึง 
ส่วนราชการในพ้ืนที่ และส่วนราชการนอกพื้นที่ 
6. จัดท า / เปลี่ยนแปลงข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบุคคล (HRMS) 
7. งานอ านวยการทั่วไปกลุ่มบรหิารงานบุคคล  
8. ติดต่อประสานงานทั่วไป ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
9. งานบริการทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลกูจ้างประจ า 
10. ท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ ในการควบคุมการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ส าหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวของข้าราชการ และลูกจ้างประจ า) ในระบบกรม 
บัญชีกลาง และควบคุมการออกบัตรสวัสดิการรกัษาพยาบาลข้าราชการ ตามหนังสือกรมบญัชกีลาง ที่ กค 0416.4/ 
ว143  ลงวันที่ 19  มีนาคม  2561 
11. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

109



  

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวมิ่งกมล  อินทา 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3 

 

งานที่รับผิดชอบตามค าสั่งฯ 

ปฏิบัติงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล ออกเลขหนังสือส่ง ส่งงานในระบบ(e-filling) 
1. .  งานรับและ ส่งหนังสือราชการ แจ้งเวียนหนังสือราชการ 
2.  เบิกวัสดุในการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานภายในกลุ่ม 
3.  ด าเนินการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นปัจจุบันเสมอ                  

          4.  อ านวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงส่วนราชการในพ้ืนที่ 
และส่วนราชการนอกพ้ืนที่ 

5.  จัดท าเปลี่ยนแปลงข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบุคคล/ HRMS 
6.  งานอ านวยการทั่วไปกลุ่มบริหารงานบุคคล  
7.  ติดต่อประสานงานทั่วไป ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
8.  งานบริการทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 

  9.  ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ ในการควบคุมการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล (ส าหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวของข้าราชการ และลูกจ้างประจ า )ในระบบกรมบัญชีกลาง         
และควบคุมการออกบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ ว 143              
ลงวันที่ 19  มีนาคม  2561  

10.   งานด าเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภทและพนักงานราชการ    
11.   งานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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1. ชื่อกระบวนงาน งานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล งานรับหนังสือราชการ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานธุรการกลุ่ม เป็นงานการประสานภายในกลุ่ม เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีมาตรฐาน 
และถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 

3. ขอบเขตของงาน 
 งานรับหนังสือ ครอบคลุมการด าเนินงานตั้งแต่ การรับหนังสือ แยกประเภท การวิเคราะห์เนื้อหาการมอบ 
งานให้ผู้รับผิดชอบ การน าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

4. คําจํากัดความ 
 4.1 เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ 
 4.2 ส านักงาน หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
 4.3 ผู้บริการ หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และผู้อ านวยการกลุ่ม 
 4.4 เอกสารลับ หมายถึง เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ 
 4.5 เอกสารหมายถึงเอกสาร พัสดุไปรษณีย์ และระบบ Smart office 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 เจ้าหน้าที่รับหนังสือราชการจากกลุ่มอ านวยการ ตลอดจนเฝ้าระวังและพิมพ์หนังสือราชการ 
จาก สพฐ. ทางเว็ปไซด ์ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ / เอกสารกรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืนกลุ่มอ านวยการ 
 5.2 กรณีถูกต้อง น าเสนอเพ่ือด าเนินการโดยเสนอให้เสนอผู้อ านวยการ วิเคราะห์เนื้อหาเพ่ือจ าแนก 
ประเภท ผู้รับผิดชอบ 
 5.3 เจ้าหน้าที่ธุรการบันทึกรายการแจกหนังสือตามกลุ่มงานและผู้รับผิดชอบเรื่องกรณีเป็นหนังสือลับ     
นายทะเบียนหนังสือลับ ลงทะเบียนรับหนังสือแล้วน าเสนอผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์ เนื้อหาเพื่อจ าแนกประเภท 
ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ทะเบียนลับลงทะเบียนแจกงานผู้รับผิดชอบเรื่อง 
 5.4 ผู้รับผิดชอบเรื่อง บันทึกเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือทราบ/พิจารณาอนุมัติ 
เห็นชอบ/สั่งการ แล้วแต่กรณี 
 

6. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 6.1 ทะเบียนรับหนังสือราชการ 
 6.2 ทะเบียนรับเอกสารลับ  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
 

7. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 
 

                                                   

111



  

                                                                                                                                                                                                                                                         
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 
 

 
 

 

          สพฐ. จัดทําแผนอัตรากําลังข้าราชการ   

             ครูและ   บุคลากรทางการศึกษา 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 
กิจกรรม /วิธีปฏิบัติ  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

งานสารบรรณ 

การรับหนังสือด้วยระบบ SMART AREA           

ของ สพป. ขอนแก่น เขต 3 

1.  เมื่อได้รับหนังสอืจากกลุ่มอ านวยการ 

พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสอื      

สิ่งที่สง่มาด้วย 
   

2.  ลงทะเบียนรับของกลุ่ม 

 

๓. เสนอผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อ

มอบหมายใหข้้าราชการ ที่รับผดิชอบด าเนินการ 

 

4.  มอบงานให้ขา้ราชการที่รับผิดชอบในแต่ละงาน 

 เพื่อด าเนินการตอ่ไป 

 

การรับหนังสือด้วยระบบ SMART AREA 

 

-  ด าเนินการทันทีที่ได้รับหนังสอื 

 

 
 

-  ด าเนินการทันทีที่ได้รับหนังสอื 
 

 

 

-  ด าเนินการทันทีที่ได้รับหนังสอื 

 
 

-  ด าเนินการหลังจากเสนอผูอ้ านวยการกลุ่ม 

บริหารงานบุคคล 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  การประสานงานและให้บริการ  

 
กิจกรรม /วิธีปฏิบัติ  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

งานการประสานงานและการให้บรกิาร 

1.  ประสานงานกับกลุ่มอื่นในส านักงาน, ภายในกลุ่ม

บริหารงานบุคคล, หนว่ยงานและสถานศกึษาในส่วนของ

งานธุรการที่เกี่ยวข้อง 

 

2. ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพรข่้อมูล

ข่าวสารและผลงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลใหค้รูและ

บุคลากรทางการศกึษา ประชาชนทั่วไปทราบ 

 

-  มีบันทึกการติดตอ่ประสานงาน 

(ด าเนนิการทุกเวลา) 

 

 

 

-  ด าเนินการทุกเวลา 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง  การประสานงานและให้บริการ  
 

กิจกรรม /วิธีปฏิบัติ  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

งานควบคุม ดูแล บํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์สํานักงาน 
1.  ด าเนินการจัดท าทะเบียน หลักฐานการเบิกจ่ายวัสดุ 
ครุภัณฑ์ หลังจากที่ได้รับวัสดุครุภัณฑ์จากงานพัสดุ กลุ่ม 
บริการงานการเงิน และสินทรัพย์ 
 
2. จัดเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ไว้ในตู้ให้เรียบร้อย เพื่อสะดวกต่อการ 
เบิก-จ่ายให้กับข้าราชการในกลุ่ม 
 
3.  หากมีการเบิกวัสดุ จะต้องตัดออกจาทะเบียนคุมวัสดุ 
 
4.  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ จะมีการส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ และ 
ประสานกับงานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ต่อไป 
 

-  ด าเนินการภายใน 7 วันหลงัจากได้รับวัสดุ
ครุภัณฑ์ 
 
 
 
-  ด าเนินการภายใน 7 วันหลงัจากได้รับวัสดุ
ครุภัณฑ์ 
 
 

-  ทันทีเม่ือมีการเบิกวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 
-  ด าเนินการภายใน 7 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ 
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                                                 2.  การส่งหนังสือไปรษณีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 

      กลุ่มอ านวยการ ด าเนินการน าส่งไปส่ง 
     ที่ไปรษณีย์ และลงทะเบียนคุมไปรษณีย์ 
    

 
 
 
2.1 การส่งหนังสือไปรษณีย์ 
        หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก โดยทางไปรษณีย์ ให้ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้ 

- เจ้าของเรื่อง ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือส่งเพื่อออกเลขหนังสือ / การลงนามและประทับตรา 
ให้เรียบร้อย 

- กรณีตรวจแล้วถูกต้อง น าหนังสือท่ีต้องการส่งมาออกเลขส่งที่เมนูออกเลขหนังสือส่งในเมนูสารบรรณ 
กลางทางระบบ Smaart Office ท าการออกเลขหนังสือเหมือนการออกเลขส่งหนังสือเพ่ือส่งหนังสือนอกระบบ 

- ธุรการกลุ่มน าหนังสือฉบับบจริง บรรจุซอง จ่าหน้าซอง พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่งให้กลุ่ม 
อ านวยการ 

- ธุรการกลุ่ม บันทึกหนังสือราชการที่กลุ่มต้องการส่งไปรษณีย์ในแต่ละวัน ลงในทะเบียนคุมไปรษณีย์ 
- กลุ่มอ านวยการ ด าเนินการน าไปส่งที่ไปรษณีย์ 

 
 
 
                                               

    ธุรการกลุ่มน าหนังสือฉบับจริง 
     บรรจุซอง จ่าหน้าซอง พร้อม 
   ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่งให้ 
    กลุ่มอ านวยการ 

       ธุรการกลุ่ม บันทึกหนังสือราชการ 
       ที่กลุ่มต้องการส่งทางไปรษณีย์ 
       ในแต่ละวัน  ลงในทะเบียนคุม 
        ไปรษณีย์ 
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                                                           3.การไปราชการ 
 
3.1 จัดท าสมุดบันทึกขออนุญาตไปราชการของ บุคลากรในกลุ่ม 
3.2 ทุกเย็นส่งสมุดบันทึกขออนุญาตไปราชการให้กลุ่มอ านวยการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงเวลาตรวจสอบการไป 
      ราชการ เพื่อจะได้ลงสมุดลงเวลา ได้ถูกต้อง 
 
                        ขั้นตอนการขออนุญาตไปราชการของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

            ธุรการกลุ่มน าสมดุบันทกึ 
       ขออนุญาตไปราชการให้บคุลากร 
          ในกลุ่มที่ต้องการขออนุญาต 
           ไปราชการเขียนรายละเอียด 

 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 

          ธุรการกลุ่ม น าสมุดบันทึก 
         ขออนุญาตไปราชการส่งกลุ่ม 
                  อ านวยการ 

 
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 

       ธุรการกลุ่ม น าสมุดบันทึก 
      ขออนุญาตไปราชการให้ ผอ. 
      กลุ่ม, รอง ผอ. ส านักงานเขต 
      พ้ืนที ่ผอ.ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
            ลงนามอนุญาต 
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