
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือปฏิบัติงาน 
ของ 

จ.อ.วิชา  รอดแดง  นักทรัพยากรบุคคลชาํนาญการพิเศษ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล  สํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

---------------------------------- 
 

การคัดเลือกขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาเพือ่ดํารงตําแหนง่ศึกษานเิทศก์ 
 
1.  ชื่องาน   
                การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก ์
2.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง สนองต่อความต้องการของหน่วยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
3.  ขอบเขตของงาน 

การดําเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารง 
ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ ซึ่งเป็นตําแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือนและไม่ติดเง่ือนไขของคณะกรรมการกําหนด เป้าหมาย
และนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) และที ่ก.ค.ศ. กําหนดในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา/สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาต้องดําเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาํหนด 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
จัดทํารายละเอียดอัตราว่าง ร่างประกาศคัดเลือก 

4.2  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
จัดทําข้อมูลและรายละเอียดเพ่ือขออนุมัติ กศจ. ดังน้ี 

4.2.1  กําหนดตําแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งต้ังศึกษานิเทศก ์
4.2.2  จัดทํารายละเอียดการดําเนินการคัดเลือกและแต่งต้ังตามเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 

กําหนด เซ่น การกําหนดคุณสมบัติ หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและ ยกเลิกบัญชี
สอบแข่งขัน เสนอ กศจ.ประกาศการดําเนินการ สอบแขง่ขันตลอกจนแต่งต้ังคณะกรรมการ/อนุกรรมการ แล้วแต่ 
กรณี 

4.3  กศจ. พิจารณาอนุมัติการดําเนินการคัดเลือกตามท่ี สพท. เสนอ เพ่ือขอความเห็นชอบ 
ในการคัดเลือกศึกษานิเทศก ์

4.4  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 ดําเนินการคัดเลือกตามเกณฑ์และวิธีการที่ กศจ.อนุมัติดําเนินการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

4.5  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เสนอ กศจ. บรรจุและแต่งต้ังผู้ที่คัดเลือกได้ และผ่านการพัฒนาแล้วให้ดํารงตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 

4.6  ส่งคําสั่งให้สํานักงาน ก.ค.ศ.ทราบ ภายใน 7 วัน นับต้ังแต่วันออกคําสั่ง 
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งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบคุคลเข้ารบัราชการเป็นขา้ราชการครูและบคุลากร  
ทางการศึกษาตําแหน่งบคุลากรทางการศกึษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 

1.  ชื่องาน 
งานสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทาง

การศึกษาตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 
2.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติดําเนินการสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด สนองต่อความ ต้องการ
ของหน่วยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
3.  ขอบเขตของงาน 

การดําเนินการสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา เป็นการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากร ทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก
ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
จัดทํารายละเอียดตําแหน่ง จํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งต้ังกําหนดคุณสมบัติ หลักสูตร วิธีการ สอบแข่งขนั 
เกณฑ์การตัดสิน การข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีผ่านการสอบแข่งขัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด          
เสนอ กศจ. 

4.2   กศจ. พิจารณาอนุมัติตําแหน่ง และการดําเนินการสอบแข่งขัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่สํานักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เสนอ 
                     4.3  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาอนุมัติ 
                     4.4  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยผู้มี
อํานาจตามมาตรา 53 โดยอนุมัติ กศจ. ลงนาม คําสั่งบรรจุและแต่งต้ังพร้อมทั้งให้ ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตาม
หลักเกณฑ์ที ่ก.ค.ศ.กําหนด และส่งดําสั่งบรรจุและแต่งต้ังให้สถานีตํารวจ ห้องที่ภูมิลําเนาตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรมรายงานและส่งคําสั่งให้สํานักงาน ก.ค.ศ.ทราบ ภายใน 7 วัน 

งานรับโอนพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน 
1.  ชื่องาน 

งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืนซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือได้รับ คัดเลือกมา
บรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและขา้ราชการอ่ืนซึ่งเป็นผู้สอบ แข่งขันได้สนอง
ต่อความต้องการของหน่วยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
3.  ขอบเขตของงาน 

ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กําหนดว่า การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอ่ืน ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขนัได้ หรือผู้ได้รับ
คัดเลือกมาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
รับคําร้องขอโอนและดําเนินการตรวจสอบและจัดทํารายละเอียดเสนอให้ กศจ.พิจารณา เข่น 

- ตําแหน่งว่าง 
- คุณวุฒิและสาขาวิชาเอก 
- คุณสมบัติมาตรฐานตําแหน่ง/มาตรฐานวิทยฐานะ 
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
- ความประพฤติและประวัติการรับราชการ 
- สัญญาหรือข้อผูกพันคับส่วนราชการเดิม 
- กรอบอัตรากําลังของหน่วยงานที่จะรับโอน 

4.2  กศจ.พิจารณารับโอน 
4.3  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแจ้ง  

ผลการพิจารณาให้หน่วยงานต้นสังกัดผู้ขอโอนทราบเพ่ือตกลงการโอนพร้อมตรวจสอบข้อมูลบุคคลและข้อ ผูกพัน
ต่างๆ ของผู้ขอโอนในกรณีพิจารณารับโอน 

4.4  เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดผู้ขอโอนตอบตกลงการโอน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาทีร่ับโอนนําเสนอผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 พิจารณา 
สั่งบรรจุและแต่งต้ังตําแหน่งที่รับโอน และแจ้งส่วนราชการเดิมสั่งให้พ้นจากตําแหน่งและอัตราเงินเดือนเดิม 

4.5  แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดผู้ขอโอน/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
4.6  หน่วยงานที่รับโอนส่งคําสั่งให้สํานักงาน ก.ค.ศ. 

งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
1.  ชื่องาน 

งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
2.  วัตกุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มที่ถูกต้อง สนองต่อความ ต้องการของ
หน่วยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
3.  ขอบเขตของงาน 

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นกระบวนการในการบริหารบุคคลที่จะเข้ามา ดํารง
ตําแหน่งครู ซึ่งต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
มาตรา 56 บัญญัติให้ผู้ใดที่ไต้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา  
ผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งครู ให้ผู้น้ันเตรยีมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ใน ตําแหน่งครูผู้,ช่วย 
เป็นเวลา 2 ปี ก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครู เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะและบุคลิกลักษณะ ในการปฏิบัติวิชาชีพ 
ทั้งในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ใช้กับผู้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย เพ่ือแต่งต้ังเป็น ตําแหน่ง
ครู ส่วนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ ใช้กับตําแหน่งอ่ืนที่บรรจุเข้ามา เช่น ตําแหน่ง บุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสําหรับตําแหน่งครูผู้ช่วยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ( หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.02067/ว 19 ลงวันที่ 25  ตุลาคม  2561) ดังน้ี 
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            4.1  ระดับสถานศกึษา 

4.1.1  ผู้อํานวยการสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
 จํานวน  3 คน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสถานศึกษา เป็นประธานกรรมการ ผูท้รงคณุวุฒิในคณะกรรมการ 
สถานศึกษาจํานวนหน่ึงคนเป็นกรรมการ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผู้อํานวยการ 
สถานศึกษาแต่งต้ังให้ทําหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นกรรมการ และ
เลขานุการ 

4.1.2  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ให้คําปรึกษาแนะน่ารวมทั้งประเมินผลการเตรียมความพร้อม  
และพัฒนาอย่างเข้ม โดยยึดหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วม 

4.1.3  ให้คณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มทุก 3 เดือน  
ในระยะเวลา2 ปี รวม 8 ครั้ง 
ผู้อํานวยการสถานศึกษาได้รับรายงานผลการประเมินแต่ละครั้งให้ดําเนินการดังน้ี 
                    1.  ผลการประเมินตํ่ากว่าเกณฑ์ ที ่ก.ค.ศ. กําหนดและผูอํ้านวยการสถานศึกษา เห็นว่าควรทบทวน
ก็อาจให้คณะกรรมการไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหน่ึงและหากผลการประเมินยังต่ํากว่าเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กําหนดให้
ผู้อํานวยการสถานศึกษาสั่งให้ผู้น้ีนออกจากราชการภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันที่ได้รับรายงานแล้วแจ้งให้ผู้น้ัน'
ทราบโดยเร็ว 

1.1 ) กรณีผลการประเมินต่ํากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนดและผู้อํานวยการสถานศึกษา 
เห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการ ก็สั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน แล้วแจ้ง
ให้ผู้น้ันทราบโดยเร็ว 

1.2)  กรณีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ให้มิการเตรียมความพร้อม  
และพัฒนาอย่างเข้มต่อไปและเมื่อผ่านการประเมินทุกครัง้จนครบ 2 ปีแล้ว และเห็นว่าควรให้ผู้น้ันรับ ราชการต่อไป 
ก็ให้รายงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติ และแจ้งให้ผูอํ้านวยการสถานศึกษาแต่งต้ัง
ผู้น้ันให้ดํารงตําแหน่งครูต่อไปพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งต้ัง ทราบ 
           4.2  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                       4.2.1  นําผลการประเมนิของคณะกรรมการ เมื่อครบ 2 ปี ทั้ง 8 ครัง้ เสนอที่ประขุม กศจ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาการอนุมัติ 
                       4.2.2  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
                       4.2.3  แจ้งผลการประขุม กศจ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ให้โรงเรียนดําเนินการสั่งแต่งต้ังพร้อมทั้งส่ง
คําสั่งให้สํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
                       4.2.4  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ตรวจความถูกต้องของดําสั่งแล้วส่งคําสั่งให้กลุ่มงานที่เก่ียวข้อง 
 4.2.5  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ส่ง
คําสั่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงาน ก.ค.ศ.ส่วนกรณีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่บรรจุในตําแหน่งอ่ืน นอกจาก ตําแหน่งครูผู้ช่วย เช่น บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม มาตรา 38 ค 
(2) ยังคงให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในตําแหน่งน้ันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ซึ่งใช้กฎ ก.พ. ฉบับ
ที่ 21  (พ.ศ.2542) กําหนดเดิม 
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งานแต่งต้ัง (ยา้ย)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนง่ซ่ึงมีหน้าท่ีเปน็ผู้สอน  
ในหน่วยงานการศึกษา ภายในเขตพืน้ที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา 

1.  ชื่องาน 
งานแต่งต้ัง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอน ใน

หน่วยงานการศึกษา ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการแต่งต้ัง (ย้าย) ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาที่ถูกต้อง สนองตอบ
ความต้องการของหน่วยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
3.  ขอบเขตของงาน 

การแต่งต้ัง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนใน 
หน่วยงานการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นการแต่งต้ังข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้ดํารงตําแหน่งการย้ายลับเปลี่ยน และการย้ายตัดโอนตําแหน่งอัตราเงินเดือน 
5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
                5.1  ผู้ประสงค์ขอย้ายย่ืนคําร้องขอย้าย (ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด) ตามระยะเวลา ที่หลักเกณฑ์
กําหนดผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับ 
                5.2  สถานศึกษา นําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นการย้าย แล้วรวบรวม 
ส่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาภายในเวลาที่กําหนด 
                5.3  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา รวบรวมและ
จัดทําข้อมูลตรวจสอบและดําเนินการดังน้ี 

1)  รวบรวมคําร้องขอย้ายของผู้ย้ายที่เป็นข้าราชการในสังกัดและจากต่างสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

2)  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ย้าย 
3)  แยกคําร้องขอย้ายของผู้ขอย้ายภายในเขต/ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4)  นําเสนอ กศจ.เพ่ืออนุมัติและใหส้่งคําร้องขอย้ายไป สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปลายทางกรณีการขอย้าย ไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5)  จัดทําข้อมลูของผู้ขอย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้ที่ส่งคําร้องขอย้ายมาจาก  

ต่างสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6)  ตรวจสอบตําแหน่งว่างและคุณวุฒิวิชาเอก ตามท่ีสถานศึกษาต้องการและขาดแคลน 

5.4  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ส่งข้อมูลของผูป้ระสงค์จะย้ายขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่รับย้าย 

5.5  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพิจารณาการย้าย ก่อน
นําเสนอ กศจ. 

5.5.1  กศจ. พิจารณาอนุมัติ 
5.5.2  ผูม้ีอํานาจตามมาตรา 53 มีคําสั่งย้ายและแต่งต้ัง 
5.5.3  แจ้งหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง 
5.5.4  ส่งลําเนาคําสั่งให้สํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5.5.4  กรณีต่างสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รับย้ายข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

ในสังกัดดําเนินการดังน้ี 
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5.5.4.1  แจ้งคําสั่งให้สถานศกึษาที่เก่ียวข้อง 
5.5.4.2  ผู้ได้รับการพิจารณาย้ายมอบหมายงานในหน้าที่ 
5.5.4.3  สถานศึกษาส่งตัวผู้ได้รับการพิจารณาย้ายมาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาต้นสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาต้นสังกัด 

ส่งตัวผู้ได้รับการพิจารณาย้าย ไปสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาที่รบัย้าย 

งานแต่งต้ัง (ยา้ย) ผู้บรหิารสถานศึกษา 
 

1.  ชื่องาน 
งานแต่งต้ัง (ย้าย) ผู้บริหารสถานศึกษา 

2.  วัตถุประสงค ์
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการแต่งต้ัง (ย้าย) ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ถูกต้อง สนองตอบความต้องการ ของ

หน่วยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
3.  ขอบเขตของงาน 

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเดิมในหน่วยงานการศึกษาอื่น ภายในเขต
พ้ืนที่การศึกษา หรือต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยการย้ายไปดํารงตําแหน่งว่างการย้ายลับเปลี่ยน ตัวบุคคลต้องได้รับ
อนุมัติจาก กศจ. ของผู้ประสงค์ขอย้ายและรับย้าย และให้คณะกรรมการสถานศึกษาเสนอความเห็นประกอบการ
พิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาด้วย และ เมือ่ กศจ. พิจารณาอนุมัติแล้ว ให้ผู้มีอํานาจตาม มาตรา 53   
สั่งบรรจุและแต่งต้ังต่อไป 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1  ประซาสมัพันธ์ตําแหน่งว่าง และแจ้งการส่งคําร้องขอย้าย 
4.2  ผู้ประสงค์ขอย้ายย่ืนคําร้องต่อผู้บังคับบัญชาตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
4.3  สถานศึกษาขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของผู้ขอย้าย 
4.4  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

รวบรวมคําร้องของผู้ขอย้ายไปต่างสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอ กศจ. เพ่ือส่ง คําร้องไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปลายทาง 

4.5  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา รวบรวม 
คําร้องผู้ขอย้ายทั้งภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มธัยมศึกษาและ
จากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาจดัทําบัญชีแยกเป็นรายโรงเรียนตามความประสงค์ของผู้ขอย้ายส่งไป ขอความเห็นจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่รับย้าย 

4.6  เจ้าหน้าทีจ่ัดทําบัญชีของผู้ขอย้ายแยกเป็นรายบุคคลและรายโรงเรียน แต่งต้ังคณะกรรมการ 
กลั่นกรองการย้ายตามบัญชีสรุปของเจ้าหน้าที่ และคํารอ้งขอย้ายประกอบลัน 

4.7  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา นําผล 
การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสนอ กศจ.  
พิจารณาอนุมัติย้าย ผู้อํานวยการ สพท. ออกคําสั่งย้ายและแต่งต้ัง และแจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
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งานแต่งต้ัง (ยา้ย) บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (1) ศึกษานเิทศก์ 
 

1.  ชื่องาน 
งานแต่งต้ัง (ย้าย) บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (1) ศึกษานิเทศก์ 

2.  วัตถุประสงค ์
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง สนองตอบความต้องการของหน่วยงาน และเป็นไปตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
3.  ขอบเขตของงาน 

การย้ายศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (1) ในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นการแต่งต้ังข้าราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึกษาให้ดํารงตําแหน่งว่างการย้ายลับเปลี่ยน และการย้ายโดยการตัดโอนอัตราเงินเดือน โดย ดํารงตําแหน่ง 
เดิมในหน่วยงานการศึกษาอ่ืน หรือต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องไต้รับอนุมัติจาก กศจ. ของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้าย
แล้วแต่กรณีเมือ่ กศจ. หรือกรณีที่ กศจ. เขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับย้ายจะต้องเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติแล้ว ให้ผูม้ี
อํานาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งต้ัง ซึ่งต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาํหนดตลอดจน 
กฎ ระเบียบที่ เก่ียวข้อง 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1  ผู้ประสงค์ขอย้ายย่ืนดําร้องขอย้าย (ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด) ตามระยะเวลาที่ หลักเกณฑ์ 
กําหนด เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับ 

4.2  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 ตรวจสอบ รวบรวมและจัดทาํข้อมูล และดําเนินการดังน้ี 

4.2.1  รวบรวมดําร้องขอย้ายของผู้ขอย้ายที่เป็นข้าราชการ ในสังกัดและจากต่าง  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

4.2.2  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอย้าย 
4.2.3  แยกดําร้องขอย้ายของผู้ขอย้ายภายในเขต/ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4.2.4  นําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ืออนุมัติและใหส้่งดําร้องขอย้ายไป  

สพท. ปลายทาง กรณีการขอย้ายไปต่างเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
4.2.5  จัดทําขอ้มูลผู้ขอย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้ที่ส่งคําร้องขอย้ายมาจาก 

สพท. 
4.2.6  ตรวจสอบตําแหน่งว่าง 

                   4.3  สพท. มคีําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูฯ ตําแหน่ง ศกึษานิเทศก์ 
พิจารณาการย้าย ก่อนนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

    4.3.1  กศจ. พิจารณาอนุมัติ 
         4.3.2  ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 มีคาํสั่งย้ายและแต่งต้ัง 
         4.3.3  แจ้งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง 
         4.3.4  ส่งสําเนาคําสั่งให้สํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4.4  กรณีต่างเขตพ้ืนที่การศึกษารับย้ายศึกษานิเทศก์ ในสังกัดดําเนินการดังน้ี 

4.4.1  แจ้งคําสั่งให้ผู้ขอย้ายและผู้เก่ียวข้อง 
4.4.2  ผู้ได้รับการพิจารณาย้ายมอบหมายงานในหน้าที่ 
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                              4.4.3  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งตัวผู้ได้รับการพิจารณาย้าย ไปสํานักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาที่รับย้ายกรณีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตําแหน่งท่ีมีวิทยฐานะเช่ียวชาญ 
พิเศษ น้ัน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับย้ายจะต้องเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติ 

งานขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
1.  ชื่องาน 

งานขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้อง สนองตอบ ความ
ต้องการชองหน่วยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
3.  ขอบเขตของงาน 

การขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการตกลงกันระหว่างหน่วยงาน ผู้ให้โอนและ
ผู้รับโอน ซึ่งต้องดําเนินการให้เป็นไปตาม มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ระเบียบหลักเกณฑ์เรื่อง การโอนของ
หน่วยงานน้ันๆ 
4.  คําจํากัดความ 

การขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาขอโอนไปหน่วยงานส่วนราชการอ่ืน 
5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1  ผู้ประสงค์ขอโอนย่ืนคําขอโอนผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับข้ัน 
5.2  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

ตรวจสอบ การลาศึกษาต่อ การดําเนินการทางวินัย 
5.3  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

ส่ง เรื่องไปหน่วยงานปลายทาง 
5.4  เมื่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

ไต้รับแจ้งผลการพิจารณารับโอนแล้ว จัดส่งข้อมูลของผู้ขอโอนและตกลงการโอนไปหน่วยงานที่รับโอน 
5.5  เมื่อหน่วยงานรับโอนส่งคําสั่งรับโอนให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงาน 

 เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เสนอ กศจ.พิจารณาอนุมัติให้โอน โดยผู้มีอํานาจตามมาตรา 53วันมีคําสั่งให้โอนมี
ผลบังคับในวันเดียวกัน 

5.6  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแจ้ง 
 สถานศึกษาเพ่ือแจ้งผู้ขอโอนทราบและมอบหมายงาน 

5.7  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ส่งตัวไป 
หน่วยงานที่รับโอนแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

งานรับโอนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.ชื่องาน 
  รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
2.วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้อง สนองตอบ ความ
ต้องการของหน่วยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
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3. ขอบเขตของงาน 
การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากต่างลังกัด ได้แก่ สถานบันการพล ศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นต้น ต้องได้รับอนุมัติ จาก อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยผู้ขอ'โอนสมัคร'ไจ ต้นสังกัดยินยอมในการให้โอนแล้ว ให้ผู้มีอํานาจตาม มาตรา 53 สั่งรับโอน
และต้นสังกัดสัง่ให้พ้นจากตําแหน่งหน้าที่เดิม ให้มีผลในวันเดียวกัน 
4. คําจํากัดความ 

การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง การรับโอนข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานส่วนราชการอ่ืน 
5. ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 

5.1  ผู้ประสงค์ขอโอนย่ืนคําร้องผ่านผู้บังคับบัญชา ซี่งมีอํานาจให้โอนไปยังหน่วยงานที่  
จะรับโอน (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา) 

5.2  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ที่จะรับโอน ตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงตามตําแหน่งที่จะรับโอนแล้วนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณา
อนุมัติรับโอน 

5.3  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ประสานหน่วยงานท่ีให้โอนและออกคําสั่งรับโอน แล้วส่งคําสั่งไปหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือสั่งให้พ้นจาก ตําแหน่ง
หน้าที่และอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมผู้ได้รับโอนมอบหมายงานในหน้าที่ และรับหนังสอืส่งตัวพร้อมเอกสารที่
เก่ียวข้อง เดินทางไปรายงานตัวทางสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ทีร่ับโอน 

งานแต่งต้ังผู้รกัษาการในตําแหน่ง 
 
1.  ชื่องาน 

งานแต่งต้ังผู้รักษาการในตําแหน่ง 
2.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการแต่งต้ังผู้รักษาการในตําแหน่งที่ถูกต้อง สนองตอบความต้องการของ 
หน่วยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
3.  ขอบเขตของงาน 

การรักษาการในตําแหน่งเป็นการสั่งให้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษารักษาการ ใน
ตําแหน่ง กรณีตําแหน่งข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาว่างลง หรือผู้ดํารงตําแหน่งไม่สามารถ ปฏิบัติ
ราชการไต้ ซึ่งมิใช่ตําแหน่งทีก่ําหนดไว้ในมาตรา 53 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1  หน่วยงาน/สถานศึกษา พิจารณาตัวบุคคล เหตุผลและความจําเป็นแล้วนําเสนอขอ  
แต่งต้ังผู้รักษาการในตําแหน่ง 

4.2  ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งต้ัง 
4.3  แจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
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งานแต่งตังผู้รกัษาราชการแทนผู้อานวยการสถานศึกษา 
1.  ชื่องาน  
 งานแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถานศึกษา 
2.  วัตถุประสงค ์
 ความต้องการของหน่วยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
3.  ขอบเขตของงาน 

การแต่งต้ังข้าราชการในสถานศึกษาเป็นผู้รกัษาราชการแทนกรณีผู้อํานวยการสถานศึกษา และรอง
ผู้อํานวยการสถานศึกษาไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ เป็นการช่ัวคราวหรือเป็นการล่วงหน้า 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระดับสถานศึกษา 

ผู้อํานวยการสถานศึกษาพิจารณาข้าราชการในสถานศึกษาคนใดคนหน่ึงที่มีความเหมาะสม เสนอให้
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งต้ังเป็นผู้รักษาราชการแทนโดยแสดงเหตุผลและ ระยะเวลาในการ
รักษาราชการแทน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. พิจารณาความเหมาะสมข้าราชการท่ีสถานศกึษาเสนอเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้รักษาราชการแทน 
2. ผู้อํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาสั่งแต่งต้ังเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 
งานแต่งต้ังผู้รกัษาราชการแทนผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

1.  ชื่องาน 
งานแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่

ถูกต้อง สนองตอบความต้องการของหน่วยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
3.  ขอบเขตของงาน 

การรักษาราชการแทนเป็นการให้ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งมีอํานาจและความรับผิดชอบใน 
ตําแหน่งน้ันเป็นการช่ัวคราว ในกรณีที่ไม่มีผูดํ้ารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือมี แต่ไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการไต้ ให้พิจารณารองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนเป็น
ผู้รักษาราชการแทนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1  กรณีมีรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหลายคน 
1) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเรียงลําดับตามความเหมาะสม 
2) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สั่งแต่งต้ังรักษาราชการแทน 

(ดําสั่งสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 291/2547) โดยพิจารณาแต่งต้ังรองผู้อํานวยการคนใดคน หน่ึงที่
เหมาะสม หรือพิจารณาเรียงลําดับไว้เป็นการล่วงหน้า 

4.2  กรณีไมม่รีองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ  
ราชการแทนได้ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอข้าราชการในเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งดํารงตําแหน่ง เทียบเท่ารอง
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสัง่แต่งต้ัง รักษาราชการแทน (ตามคําสั่ง สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 291/2547) 
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งานทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค (2) 
1.  ชื่องาน 

งานทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค (2) 
2.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา 
ตามมาตรา 38 ค (2) ที่ถูกต้อง สนองต่อความต้องการของหน่วยงาน และเป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล 
3.  ขอบเขตของงาน 

ให้นํากฎ ก.พ.ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) เรื่อง การประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมา ใช้กับ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)โดยกําหนดให้มิการพิจารณาประเมินผลการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในรูปคณะกรรมการ ให้มิการดูแลผู้ทดลองปฏิบัติงาน เป็ดโอกาสให้ผูท้ดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการที่มิผลการ
ปฏิบัติงานต่ํากว่ามาตรฐาน หรือเกณฑ์ที่กําหนดไต้ปรับปรุงตนเอง กําหนดการนับระยะเวลา ทดลองปฏิบัติหน้าที่ให้
ซัดเจนย่ิงขึ้น ซึง่มอบอํานาจให้ส่วนราชการเป็นผู้พิจารณากําหนดรายการประเมิน วิธีการ ประเมินและมาตรฐาน
หรือเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามความเหมาะสม ประกอบด้วยความรู้ ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความ รับผิดชอบ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน ความสนใจทีจ่ะพัฒนาตนเอง คุณธรรม การปฏิบัติตน ตามกรอบจรรยาบรรณ และการรักษา
วินัย 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1  การดําเนินการของคณะกรรมการการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอีก 2 คน รวม 3 คนใน3 คน อย่างน้อยต้องแต่งต้ัง จากผู้มิ
หน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 1 คน และข้าราชการผู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของ ผู้ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 1 คน ทําหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการตาม
รายการประเมิน วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินตามแบบประเมินผล การทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด คือ 
                    4.2  ประเมนิผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการคร้ังที่ 1 เมื่อผูท้ดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการไต้
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาแล้วเป็นเวลา 3 เดือน หากปรากฏว่า 

4.2.1  ผลการประเมินต่ํากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กําหนด ประธานกรรมการ ประเมินผล 
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รายงานผู้มิอํานาจสั่งบรรจุ ตามแบบหมายเลข 1ผลการประเมินไม่ต่ํากว่าเกณฑ์
หรือมาตรฐานที่กําหนด ให้เก็บผลการประเมิน ดังกล่าวไว้ แล้วประเมินอีกครั้งหน่ึงเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ครบ  
6 เดือน 

4.2.2  ประเมนิผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการคร้ังที่ 2 เมื่อผูท้ดลองปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ 6 เดือนแล้ว ไม,ว่าผลการประเมินจะต่ําหรือไม ่ต่ํากว่าเกณฑ์ หรือมาตรฐาน
ที่กําหนด ให้ประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการการรายงานผู้มี อํานาจสั่งบรรจุตามแบบ
หมายเลข 1 ทกุกรณี 

     4.2.3  ในกรณีที่คณะกรรมการการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พิจารณา 
 เห็นว่าไมอาจพิจารณาประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแต่ละคร้ังได้อย่างซัดแจ้ง เน่ืองจากผู้ทดลอง 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ลาราชการ ดังน้ี 

          1)  ลาคลอดบุตร 
          2)  ลาป่วยจําเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน 
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          3)  ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือ ในขณะ 
เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที ่

         4)  ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จะประเมินผลรวม เมื่อผู้น้ี 

พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ 6 เดือนแล้วก็ได้ 
                    4.3  ในกรณีที่ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุได้รับรายงานผลการว่าผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการมีผลการ
ประเมินต่ํากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กําหนดแล้ว เห็นควรให้ขยายเวลาการทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการของผู้น้ัน          
ไปอีก 3 เดือน คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจะต้อง ประเมินอีกครั้งหน่ึง เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาที่ขยายดังกล่าว แล้วให้ประธานกรรมการประเมนิผลการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการรายงานผู้มีอํานาจ        
สั่งบรรจุ ตามแบบหมายเลข 1 

        4.3.1  ผลการประเมนิของคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 ให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก กรรมการที่ไม,เห็นด้วยอาจทําความเห็นแย้งไว้ก็ได้ การดําเนินการของผู้มีหน้าที่ ดูแล 
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎ ก.พ. น้ีได้แก่ 

ผู้บังคับบัญชาผู้มีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ซึ่งหมายถึง ผู้บังคับบัญชาทุกระดับที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ ควบคุมดูแลและ
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมท้ังผู้ใต้บังคับบัญชาท่ี เพ่ิงย้ายหรือเปลี่ยนตําแหน่งซี่
งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ตามกฎหมายของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ให้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของ ข้าราชการผู้น้ันกฎ ก.พ. น้ี กําหนดให้ผูม้ีหน้าที่ดูแล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมีหน้าที่ ดังน้ี 

4.3.2  มอบหมายงานให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการปฏิบัติ รวมท้ังเป็นผู้ให้ คําปรึกษ 
แนะนํา เสนอแนะและพัฒนาผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม 
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4.3.3  แจ้งใหผู้้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทราบอย่างซัดเจน เก่ียวกับวิธีปฏิบัติงาน  
การ ประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติ หน้าที่
ราชการ ที่สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด 

4.3.4  ร่วมเป็นกรรมการการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ทดลอง  
ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่อยู่ในความดูแล 

4.4  การดําเนินการชองผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
4.4.1  ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามท่ีผู้มิหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

มอบหมาย 
4.4.2  รายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าว เสนอผู้มิหน้าที่ดูแลการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ 

ราชการ ตามแบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการชองผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด 

4.5  การดําเนินการชองผู้มิอํานาจสั่งบรรจุ 
4.5.1  พิจารณาและออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ 

ราชการ 
4.5.2  พิจารณาวินิจฉัยให้ความเห็นและสั่งเกตุการณ์เมื่อ ได้รับรายงานผลการประเมิน 

จากคณะกรรมการการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
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งานลาออกจากราชการของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
1.  ชื่องาน 

งานลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ถูกต้อง 
สนองตอบความต้องการของหน่วยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
3.  ขอบเขตของงาน 

การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการให้ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา พ้นจากตําแหน่งหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนด พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และ
บุคลากรทาการศึกษา พ.ศ.2547 ไต้กําหนดเหตุที่ออกจากราชการไว้หลายกรณี การลาออกจากราชการ เป็นวิธีการ 
หน่ึงของการลาออกจากราชการ ซึ่งเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลน้ันๆ ซึ่งในการดําเนินการมี ระเบียบ/
หลักเกณฑ์/วิธีการกําหนด'ไว้ 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1  ผู้ประสงค์ขอลาออกจากราชการ ย่ืนหนังสือขอลาออกจากราชการ (ตามแบบที่ ก.ค.ศ. 
 กําหนด) ต่อผู้บังคับบัญชา โดยให้ย่ืนล่วงหน้าก่อนวันลาออกไม1น้อยกว่า 30 วัน กรณีย่ืนล่วงหน้าน้อยกว่า 30 
วัน หากผู้มีอํานาจอนุญาตการลาออกเห็นว่ามีเหตุผลและความจําเป็น จะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ย่ืน
หนังสือลาออกจากราชการน้อยกว่า 30 วันก็ไต้ 

4.2  หน่วยงาน/สถานศึกษา รับเร่ืองการขอลาออกจากราชการ 
4.3  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา รับเร่ือง 

การขอลาออกจากราชการ ตรวจสอบหนังสือขอลาออกจากราชการ ย่ืนล่วงหน้าก่อนวันลาออก ตามเกณฑ์น้อยกว่า 
30 วัน หรือไม ่ 

4.4  เจ้าหน้าทีดํ่าเนินการตรวจสอบข้อมูลประกอบการนําเสนอผู้มีอํานาจ 
4.4.1  กรณีดําเนินการทางวินัย 
4.4.2  กรณีการลาศึกษาต่อ/การซดใช้ทุน 
4.4.3  การเป็น/ไม ่เป็นสมาซิก กบข. 

4.5  เสนอผู้มอํีานาจตามมาตรา 53 พิจารณาอนุญาต/ไม ่อนุญาตให้ลาออกจากราชการ 
4.5.1  กรณีอนุญาตให้ลาออก ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 มีคําสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการ 
4.5.2  กรณียับย้ังการอนุญาตให้ลาออก ผูม้ีอํานาจการลาออกมีคําสั่งยับย้ังการอนุญาตให้  

ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จสิ้นก่อนวันขอลาออก 
                 4.6  แจ้งให้ผู้ขอลาออกจากราชการทราบก่อนวันขอลาออกและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การคัดเลือกราชการให้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
ให้ดํารงตาํแหน่งสาํหรบัผูป้ฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษลงมา 

1.  ชื่องาน 
การคัดเลือกข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดํารง

ตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษลงมา 
2.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการคัดเลือกข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ตามหนังลือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 ให้นํา 
หลักเกณฑ์ตามหนังลือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 มาใช้ 
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3.  ขอบเขตของงาน 
เป็นการพิจารณาคัดเลือกทั้งตําแหน่งว่างและตําแหน่งที่มผีู้ครอง 

4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
4.1  เสนอ กศจ. พิจารณา ดังน้ี 

 1) กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีพิจารณาคัดเลือกบุคคล และการประเมินบุคคล 
                              2)  แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก 

4.2  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ข้าราชการในลังกัดทราบ 
4.3  ตรวจสอบข้อมูลอัตราว่างและกําหนดคุณสมบัติผูส้มคัร 
4.4  ประกาศรับสมัคร 
4.5  รับสมคัร 
4.6  ตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร 
4.7  ประกาศรายซื่อผู้สมคัร 
4.8  คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก 
4.9  ประกาศรายซื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมซื่อผลงานที่จะส่งประเมินพร้อมทั้ง เค้าโครงเร่ือง 

ส่วนของผลงาน และกําหนดให้มิการทักห้วงภายใน 30 วันนับต้ังแต่วันประกาศ 
4.10  เสนอ กศจ.พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือก 
4.11  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง 

1) การแต่งต้ัง (ย้าย) ผู้ได้รับการคัดเลือกระดับเดียวกัน ให้ผู้มิอํานาจสั่งบรรจุและ แต่งต้ัง
ตามมาตรา 53 มิคําสั่งแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
                             2) การแต่งต้ัง (เลื่อน) ให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังตาม มาตรา 
53 มีคําสั่งแต่งต้ังให้รักษาการในตําแหน่งเพ่ือส่งผลงานเข้าสู่ตําแหน่ง และหากผ่านการประเมินผล งานแล้วจึงจะมี
ดําสั่งแต่งต้ัง (เลื่อน) ให้ดํารงตําแหน่งต่อไปการแต่งต้ัง (เลื่อน) ให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและ
แต่งต้ังตาม มาตรา 53 มีคําสัง่แต่งต้ังให้รักษาการในตําแหน่งเพ่ือส่งผลงานเข้าสู่ตําแหน่ง และหากผา่นการ
ประเมินผล งานแล้วจึงจะมีดําสั่งแต่งต้ัง (เลื่อน) ให้ดํารงตําแหน่งต่อไป 
 

--------------------------------------- 
 



คู่มือปฏิบัติงาน 
ของ 

นางสุณี  พึ่งแก้ว  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

------------------------------------------- 
งานบริหารอัตรากําลงัครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สพท. 

1.  ชื่องาน 
งานบริหารอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      1.1  กรณีเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
      1.2  กรณีเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังชองส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) 
2.   วัตถุประสงค ์

เพ่ือบริหารอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3.  ขอบเขตของงาน 

การจัดสรรอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับจัดสรรคืน กรณี เกษียณอายุ
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ , กรณีเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังชองส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุ
ก่อนกําหนด) 
4.  คําจํากัดความ 

ตําแหน่งเกษียณอายุราชการ(เกษียณปกติ)หมายถึง ตําแหน่งที่มีคนครองที่เกษียณอายุเมื่อสิ้นปี 
งบประมาณและตําแหน่งว่างจากเหตุอ่ืนชองผู้ครองตําแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณในปีน้ัน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหมายถึง ตําแหน่ง บุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนตามมาตรา 38ค(2) และศกึษานิเทศก ์
5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1  ตรวจสอบความถูกต้องชองตําแหน่งที่เกษียณอายุราชการและเกษียณอายุก่อนกําหนด 
5.2  จัดทําบัญชีรายละเอียดตามแบบฟอร์มแจ้งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาช้ันพ้ืนฐาน 
5.3  ดําเนินการตามแนวปฏิบัติชองสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาช้ันพ้ืนฐานที่แจ้งในแต่ละปี 

ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการศึกษาช้ันพ้ืนฐาน และให้รอผลการพิจารณาจัดสรรอัตรา ดังน้ี 
5.3.1  ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา, รองผู้อํานวยการสํานักงาน  

เขตพ้ืนที่การศึกษา (โครงสร้าง) 
                             -  กรณีเกษียณอายุราชการ หาตําแหน่งยุบเลิกทดแทนตําแหน่งเกษียณอายุราชการ 

- กรณีเกษียณอายุก่อนกําหนด ให้ดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาช้ันพ้ืนฐานที่แจ้งในแต่ละปี 
                          5.3.2  ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (เง่ือนไข), เจ้าหน้าที่บริหาร 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรณีเกษียณอายุราชการ และกรณีเกษียณอายุก่อนกําหนดให้สงวนตําแหน่งไว้พร้อม รายงาน
ตําแหน่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตําแหน่งว่างของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (1) 
และ (2) กรณีเกินร้อยละ70 ของกรอบให้รายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสงวนตําแหน่งไว้
เพ่ือเกลี่ยให้ สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทีข่าดอัตรากําลังมากกว่าร้อยละ 70 ต่อไป 
                          5.3.3  ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38ค.(2) 
                                   -  กรณีเกษียณอายุราชการ ให้แจ้งตําแหน่งยุบเลิกทดแทนตําแหน่ง เกษียณอายุ
ราชการแล้วรอแจ้งผลการจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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                                   -  กรณีเกษียณอายุก่อนกําหนด ให้ดําเนินการตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

หมายเหตุ : กรณีมีอัตราว่างจากการเกษียณ สามารถนําอัตราไปไซได้ แต่ต้องหาอัตราว่างที่มีความ 
สําคัญน้อยกว่ามายุบเลิกแทนตําแหน่ง 

1.  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แจ้งผลการจัดสรรใหส้ํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นทางเจ้าของตําแหน่งตรวจสอบตําแหน่งและขออนุมติั อ.ก.ค.ศ.เขต 
พ้ืนที่การศึกษาอนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนไปกําหนดที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปลายทางที่ได้รับ
จัดสรรตําแหน่ง 

2.  ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับ 
จัดสรรตําแหน่งให้กําหนดเป็นตําแหน่งใหมใ่นกรอบที่ ก.ค.ศ. กําหนด และนําเสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติและ
ดําเนินการออกคําสั่งตัดโอนตําแหน่งว่างที่ได้รับจัดสรรพร้อมส่งคําสั่งไปสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นทางแจ้ง 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

งานบริหารพนักงานราชการหรือลูกจ้างชัว่คราว 
1.  ชื่องาน 

งานบริหารพนักงานราชการหรือลูกจ้างช่ัวคราวตามกรอบที่ได้รับจัดสรรได้รับการอนุมัติจาก 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาช้ันพ้ืนฐาน 
2.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการตามกรอบที่ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาช้ันพ้ืนฐานในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3.  ขอบเขตของงาน 

การบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการตามกรอบที่ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาช้ันพ้ืนฐานในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารอัตรากําลังเพ่ือการบริหาร
จัดการศึกษา 
4.  คําจํากัดความ 

4.1  การบริหารพนักงานราชการ หมายถึง การพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานราชการให้หน่วยงาน 
 การศึกษา ตามความชาดแคลน ความจําเป็นเร่งด่วนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

4.2  การบริหารลูกจ้างช่ัวคราว หมายถึง การพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานราชการให้หน่วยงาน 
การศึกษาตามความชาดแคลน ความจําเป็นเร่งด่วนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาพิจารณาตาม 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1  จัดทําทะเบียนอัตรากําลังพนักงานราชการ/ลูกจ้างช่ัวคราวทั้งที่มีอยู่เดิมและได้รับการจัดสรรให ้
5.2  เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาความจําเป็นและความชาดแคลนอัตรา 

กําลังช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาตามเกณฑ์อัตรากําลังที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
5.3  แจ้งมติคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ/ลูกจ้างช่ัวคราวดังน้ี 

5.3.1  พนักงานราชการ/ลูกจ้างช่ัวคราวที่ให้คงจัดสรรไว้ในโรงเรียนที่จัดสรรไว้เดิม 
5.3.2  พนักงานราชการ/ลูกจ้างช่ัวคราวที่ให้เกลี่ยไปกําหนดในหน่วยงานทางการศึกษาใหม ่
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5.3.3  พนักงานราชการ/ลูกจ้างช่ัวคราวที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ 5.3.1. ที่ผ่านการประเมิน 
ให้หน่วยงานทางการศึกษาจัดทําสัญญาจ้าง/คําสั่งจ้าง 

5.3.4  พนักงานราชการ/ลูกจ้างช่ัวคราวที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ 5.3.2 ที่ผ่าน การประเมิน 
ให้หน่วยงานทางการศึกษาที่ได้รับการจัดสรรเกลี่ยมากําหนดใหม่จัดทําสญัญาจ้าง/คําสัง่จ้าง 

     5.3.5  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ/ลูกจ้างช่ัวคราวให้ผู้เก่ียวข้อง  
ในกลุ่มบริหารงานบุคคลและต่างกลุ่ม 

การประเมินคา่งานเพื่อขอกําหนดตําแหนง่บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38ค (2) 
 

1.  ชื่องาน 
           การประเมินค่างานเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38ค (2) 
2.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือการประเมินค่างานเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38ค (2) 
เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
3.  ขอบเขตของงาน 

การประเมินค่างานเพ่ือวัดคุณภาพงานของตําแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ 
คุณภาพและความยุ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน โดยกําหนด
องค์ประกอบการประเมินค่างาน 4 ด้าน คือ 1. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 2. ความยุ่งยากชองงาน 3. การกํากับ
ตรวจสอบ 4. การตัดสินใจ โดยจําแนกหลักเกณฑ์การประเมินค่างานตามประเภท ตําแหน่ง 
4.  คําจํากัดความ 

  การประเมินค่างาน หรือ JobsEvaluation (JE.) คือการนําเอา "งาน" แต่ละตําแหน่งมา ชั่ง
น้ําหนัก หรือ วัด ความยาก-ง่าย-สําคัญกับองค์กร โดยใช้เทคนิคซึ่งมีหลายเทคนิคที่เรียกว่า "เทคนคิประเมิน    
ค่างาน" ว่า ความจริง หรือจริงๆ แล้ว "งาน" มิค่าหรือหนักเท่าไร (งานยาก-ง่าย-สําคัญกับองค์กรมาก เพียงใด)     
ในความหมายตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
คุณภาพและความยุ่งยากของงาน เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สมควรที่จะกําหนด ตําแหน่งสูงข้ึนหรือไม่ 

การกําหนดตําแหน่ง หมายถงึ การกําหนดให้มิตําแหน่งในส่วนราชการใด จํานวนเท่าใด และเป็น
ตําแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด และให้หมายความรวมถึง การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง การเกลี่ย
อัตรากําลัง (การตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน) การเปลี่ยนซื่อตําแหน่งในสายงาน การเปลี่ยน ด้านความ
เช่ียวชาญ การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป โดยไม ่เปลี่ยน
ประเภทตําแหน่งและสายงาน และกรณีอ่ืน ๆ ที่กําหนดตามหนังสือน้ีโดยการกําหนด ตําแหน่ง ต้องคํานึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซํ้าซ้อนและประหยัดเป็นหลัก รวมท่ัง จะต้องเป็นไปตามกฎ ก.พ. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง พ.ศ. 2551 และมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ บทบาท ภารกิจ หน้าที่และความรับผดิขอบ                
การจัดโครงสร้าง และการแบ่งงานภายในของส่วนราชการ เหตุผลและความจําเป็นในการกําหนดตําแหน่ง (ประเภท 
สายงาน ระดับจํานวน) เพ่ือปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์และเป็นหมายของส่วนราชการ โดย 
คํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไมซ่้ําซ้อนและประหยัดเป็นหลัก 
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งานให้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษามีหรือเลือ่นวิทยฐานะชํานาญการ 
1.  ซื่องาน 

งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ  
2.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนดเก่ียวลับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลือ่นวิทยฐานะ 
3.  ขอบเขตของงาน 

ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
กําหนดให้ตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นตําแหน่งที่มีวิทยฐานะ และ มาตรา 42 กําหนดให้ 
การมีวิทยฐานะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
4.  คําจํากัดความ 

วิทยฐานะ หมายถึง วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 39 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กําหนดให้เป็นตําแหน่งที่มี              
วิทยฐานะ ดังน้ี 

ก. ตําแหน่งครู มีวิทยฐานะ ดังต่อไปน้ี 
1)  ครูชํานาญการ 
2)  ครูชํานาญการพิเศษ 
3)  ครูเช่ียวชาญ 
4)  ครูเช่ียวชาญพิเศษ 

ข. ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีวิทยาฐานะ ดังต่อไปนี้ 
1)  รองผู้อํานวยการชํานาญการ 
2)  รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ 
3)  รองผู้อํานวยการเช่ียวชาญ 
4)  ผู้อํานวยการชํานาญการ 

                            5)  อํานวยการชํานาญการพิเศษ 
6)  ผู้อํานวยการเช่ียวชาญ 
7)  ผู้อํานวยการเช่ียวชาญพิเศษ 

ค. ตําแหน่งผู้บริหารการศึกษา มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้ 
1)  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ 
2)  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเช่ียวชาญ 
3)  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเช่ียวชาญ 
4)  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเช่ียวชาญพิเศษ  

ง. ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้ 
1)  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 
2)  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
3)  ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
4)  ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญพิเศษ 
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การประเมินด้านที่ 1 หมายถึง การประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
การประเมินด้านที่ 2 หมายถึง การประเมินด้านความรู้ความสามารถ การประเมินด้านที่ 3 หมายถึง ด้านผลการ
ปฏิบัติงาน 
5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การดําเนินการประเมินให้มีวิทยฐานะชํานาญการ 
ขั้นตอนที่ 1 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย่ืนแบบคําขอและเอกสารต่อ ผู้บังดับบัญชา 

ขั้นด้น และหน่วยงานด้นสังกัดรวบรวมแบบคําขอและเอกสารส่ง สพท. 
ขั้นตอนที่ 2 สพท.ตรวจรับหนังสือคําของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาจากหน่วยงาน 

ต้นสังกัด ลงทะเบียนรับเร่ืองคําขอ ตามลําดับรันที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ส่วนราชการ รับเร่ือง และ
ดําเนินการตามลําดับการรับเร่ือง กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ไห้สง่คําขอคืนต้นสังกัดและผู้ขอ 
 ขั้นตอนที่ 3  สพท.แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐาน ตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 ขั้นตอนที่ 4สพท.แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินฯ โดยความเห็นชอบของ กศจ. เพ่ือประเมินด้านที่ 1 
ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ตามองศ์ประกอบของคณะกรรมการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

ขั้นตอนที่ 5  คณะกรรมการประเมินฯ ประเมินผู้ย่ืนคําขอจากเอกสารหลักฐาน รวมทั้งการ
ปฏิบัติจริง ณ หน่วยงานต้นสังกัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด / สรุปรายงานผลการ ประเมินฯ 
ทั้ง 3 ด้าน แจ้ง สพท. 

ขั้นตอนที่ 6  สพท.ตรวจสอบผลการประเมนิฯ จัดทําแบบสรุปผลการประเมินรายบุคคลเสนอ กศจ.  
เพ่ืออนุมัติผลการประเมิน 

ขั้นตอนที่ 7  กรณีที่ 1 ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.ศ.กําหนด ทั้ง 3 ด้านให้นําผล 
การประเมินเสนอ กศจ. เพ่ืออนุมัติผลการประเมินฯ 
 

----------------------------------- 



คู่มือปฏิบัติงาน 
ของ 

นางเตือนใจ  จุลละครนิทร์  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

--------------------------------- 
 

งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
1.  ชื่องาน 
                  งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
2.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการดําเนินการ เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
3.  ขอบเขตของงาน 

การดําเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตามแนวปฏิบัติที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐานกําหนด ตามท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 
4.  คําจํากัดความ 

เลื่อนเงนิเดือน หมายถึง การเลื่อนเงินเดือนตามที่ ก.ค.ศ.กาํหนดตามผลการประเมินและ การ
ปฏิบัติราชการ 
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  5.1  จัดทําข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เร่ืองการนับมีตัว ณ วันที่ 1 มีนาคม 
และ 1 กันยายน พร้อมจํานวนเงินรวม และวงเงิน 3% ในการเล่ือนเงินเดือนเพ่ือรายงาน สพฐ. 
  5.2  แต่งต้ังคณะกรรมการตามที่กําหนดในแนวปฏิบัติของ สพฐ. 
  5.3  นําวงเงินที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. และที่ได้รับจัดสรร (เพ่ิมเติม) เสนอคณะกรรมการบริหาร
วงเงิน ระดับ สพท. พร้อมทัง้ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินให้ข้าราชการใน สพท.ทราบ 
  5.4  ดําเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในวงเงิน
ที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. 
  5.5  ส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาประกอบการ
พิจารณาของผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน เพ่ือนําเสนอ กศจ.ให้ความเหน็ชอบ 
  5.6  รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ สพฐ.ทราบตาม
แบบฟอร์ที่ สพฐ.กําหนด 

การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจํา 
1.ชื่องาน 

งานเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจํา 
2.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการดําเนินการ เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจําในสถานศึกษา/สํานักงานเขต พ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
3.  ขอบเขตของงาน 

เลือนค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตามแนวปฏิบัติสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กําหนด 
4.  คําจํากัดความ 

ค่าจ้างเป็นไปตามอัตราค่าจ้าง ประเภท ตําแหน่ง ลูกจ้างที่ถือปฏิบัติสําหรับลูกจ้าง 
ส่วนราชการ 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

กําหนดปฏิทินการดําเนินการเลื่อนเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา 
5.2  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

กําหนดปฏิทินการดําเนินการเลื่อนเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําดําเนินการนับตัวลูกจ้างที่ปฏิบัติจริง ณ วันที่ 1 มี.ค. 
หรือ ก.ย.เพ่ือดําเนินการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจําครั้งที่ 1 (1 เม.ย.หรือคร้ังที่ 2 (1 ต.ค.)แล้วแต่กรณี 

5.3  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
แจ้งการจัดสรรโควตาหรือวงเงินเลื่อนค่าจ้างในสถานศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/ สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

5.4  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา / 
สถานศึกษา ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจํา ตามแบบประเมินที่กําหนด 

5.5  คณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนค่าจ้างพนักงาน ผลการประเมินและการเลื่อนค่าจ้าง 
5.6  ผู้บังคับบัญชา/ผู้ได้รับมอบอํานาจ มีคําลั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจํา 

 
งานดําเนินการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

1. ชื่องาน 
งานดําเนินการเพ่ิมค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการดําเนินการ เพ่ิมค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

3. ขอบเขตของงาน 
เมือพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ครบ 12 เดือน ในปีงบประมาณอ่ืน ๆ มีระยะเวลาการ ปฏิบัติงาน

ไม่น้อยกว่า 8 เดือน เมือผ่านการประเม่น มีสิทธิเลื่อนค่าตอบแทนร้อยละ 5%ชองค่าตอบแทนโดยผู้ที่จะ ได้รับการ
เลื่อน 5%ด้องไม่เกิน'โควตา 15% ของที่มีตามจริง 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1  สถานศึกษาประเม่นผลการปฏิบัติงาน ประเม่นทุก ๆ 6 เดือน แต่ให้เลื่อนปีละ 1 ครั้ง 
4.2  สถานศึกษารายงานผลการประเม่น ผลการปฏิบัติงานและเสนอขอเลื่อนค่าตอบแทน 

ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
4.3  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

แจ้งต่อคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3-5% ของค่าตอบแทน'โดยผู้ทีจ่ะได้รับ  
การเลื่อน 5%ด้องไม่เกิน'โควตา 15% ของที่มีตามจริง 

4.3.1  กลุม่ทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน ครูพ่ีเลีย้ง 
4.3.2  กลุม่บริการตําแหน่งลูกจ้าง (ตรวจสอบระเบียบ 

ให้ซัดเจนถึงความแตกต่างทั้ง 2 กลุม่) 
4.4  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

จัดทํารายละเอียด ให้สถานศึกษามีคําสั่ง เลือนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ตามผลการพิจารณา คณะกรรมการ        
ตามข้อ 3แจ้งผู้เก่ียวข้องทราบ 
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งานจัดทาํบัญชีถือจ่ายเงนิเดือนข้าราชการประจําป ี
1.  ชื่องาน 

งานจัดทําบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจําปี 
2.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติงานการจัดทําบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจําปี 
3.  ขอบเขตของงาน 

ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะ เดียวกัน พ.ศ.
2535 การจ่ายเงินเดือนแต่ละปี ให้กระทรวง ทบวง กรม จา่ยตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจําปี ที,กรมบัญชีกลาง
อนุมัติ การจัดทําบัญชีถือจ่ายประจําปีจึงเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินเดือนชอง ข้าราชการและลูกจ้าง 
ประจํา ประจําปีงบประมาณแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษามีการเบิกจ่ายเงินเดือนเงินค่าจ้าง และยังมฐีานในการต้ัง
งบประมาณชอง สพฐ.ในปีงบประมาณต่อไปเท่าใด การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํา บัญชีถือจ่ายประจําปี แยกการ
จัดทําเป็น 2 ประเภท คือ การจัดทําบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการและการ จัดทําบัญชีถือจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจํา 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

จัดทําบัญชีขอถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการประจําปี 
ขั้นตอนที่ 1 

1.  สํารวจข้อมูลการตัดโอนอัตราเงินเดือนจากทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายเงินเดือน  
ประจําปีงบประมาณ ซึ่งได้ปรับแก้ข้อมูลตามคําสั่งต่าง ๆ จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 

2.  จัดทําบัญชีรายละเอียดการตัดโอนอัตราเงินเดือนข้ามหน่วยเบิก 
3.  บัญชีสรุปการตัดโออัตราเงินเดือนข้ามหน่วยเบิก  

ขั้นตอนที่ 2  สรุปยอดอัตราคงเหลือ เมื่อสิน้ปีงบประมาณ พ.ศ.ที่ผ่านมา  
ขั้นตอนที่ 3  ร่างทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจําปี 

1.เอกสารท่ีใชเ้ป็นหลักฐาน 
1.1  คําสั่งเลื่อนช้ันเงินเดือน 
1.2  บัญชีรายซื่อข้าราชการท่ีขอกันเงิน 
1.3  บัญชีรายซื่อข้าราชการท่ีงดเลื่อนข้ันเงินเดือน 
1.4  บัญชีรายละเอียดตําแหน่งที่ยุบเลิก 

2  หลักเกณฑ์ 
2.1  ตําแหน่งที่มีคนครองต้ังเงินถือจ่ายตามหลักฐานข้อ 1.1-1.3 กรณีขา้ราชการได้ เลื่อนข้ัน 

เงินเดือนและได้เลื่อนอันดับ คศ. ให้ต้ังเงินถือจ่ายเฉพาะการเลื่อนช้ันเงินเดือนเท่าน้ัน (สําหรับการ เลือ่นอันดับ คศ. 
และการปรับอัตราเงินเดือนต้องรอดําเนินการในลักษณะถอืจ่ายอัตราเงินเดือนเพ่ิมเติม) 

2.2  ตําแหน่งที่มีคนครองและอาศัยเบิกในอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าให้ปรับลดลงเหลือ 
เท่าที,จ่ายจริง (ยกเว้นกรณีคนเกษียณอายุราชการ และเกษียณก่อนกําหนด) แล้วจึงต้ังวงเงินถือจ่ายตาม หลักฐาน  
ข้อ 1.1 – 1.4หากการอาศัยเบิกเป็นเพราะมีการขอกันเงินสําหรับการเลือนข้ันเงินเดือนใน ปีงบประมาณที่ผ่ารนมา
ไม1ต้องปรับลดเงินลง 

2.3  ตําแหน่งว่าง ต้ังเงินถือจ่ายขั้นเดิม ตําแหน่งว่างเน่ืองจากผู้ครองเดิมเกษียณอายุ ราชการปกติ 
และเกษียณอายุราชการก่อนกําหนด ให้คงต้ังถือจ่ายไว้ก่อน 

2.4  ตําแหน่งที่ต้องยุบเลิก ได้แก่ 
- ตําแหน่งว่างผลจากการเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. ตามท่ีสํานักงาน คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งให้ยุบ 
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- ตําแหน่งที่โอนไปลังกัดองค์กรปกตองส่วนห้องถิ่น 
- ตําแหน่งที่แจ้งให้ยุบเลิกตามมติของคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและ นโยบายกําลังคน

ภาครัฐ(คปร.) ในซ่อง “ถือ'จา่ย1ปีที่แล้ว”ให้ต้ังขั้นเดิมไว้ส่วนในซ่อง “ถอืจ่ายปีน้ี”ไม่ต้องต้ัง เงิน 
2.5  จํานวนเงินปรับลดและเงินเลื่อนข้ันคํานวณตามข้อเท็จจริงสําหรับตําแหน่งที่  

ต้องยุบเลิก ให้ใส่จํานวนเงินที่ยุบเลิกในซ่องเงินปรับลดด้วย 
2.6  ตรวจสอบความถูกต้องของการต้ังเงินถือจ่ายด้วยสมการ 

เงินถือจ่ายปีน้ี = เงินถือจ่ายปีที่แล้ว + เงินเลื่อนข้ัน - เงินปรับลด  
ขั้นตอนที่ 4 พิมพ์ทะเบียนควบคุมบัญชีถือจา่ยตามร่างทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายซึ่งโต้ดําเนินการไว้ ตามข้อ 2 
ขั้นตอนที่ 5 จัดท่าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจําปี บัญชีถือจ่ายเงินเดือน หมายเลข 2 

5.1  นับจํานวนและคํานวณ ดังน้ี 
- จํานวนอัตราจากซ่อง “ถือจ่ายปีที่แล้ว” ของทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายแยกเป็น 

อันดับและขั้นเงินเดือน 
- จํานวนอัตราจากซ่อง “ถือจ่ายปีน้ี” ของทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายแยกเป็นที่ ขอถือ

จ่ายในปีงบประมาณน้ีเป็นรายอันดับและขั้นเงินเดือน 
จํานวนเงินที่ถือจ่ายในซ่อง “ถือจ่ายปีที่แล้ว” คํานวณเต็มปีงบประมาณ 
จํานวนเงินที่ถือจ่ายในซ่อง “ถือจ่ายปีน้ี” คาํนวณเต็มปีงบประมาณ 
จํานวนเงินปรับลด เงินเลื่อนข้ัน คํานวณเต็มปีงบประมาณ 
จํานวนเงินเพ่ิมพิเศษต่าง ๆ ได้แก่ เงิน พ.ส.ร.เงิน “พ.ค.ศ.” คํานวณเต็ม 

ปีงบประมาณ 
5.2  บัญชีรายละเอียดเงิน “พ.ค.ศ.” เงิน พ.ส.ร. คํานวณเต็มปีงบประมาณ พิมพ์ตาม 

แบบที่กําหนด 
5.3  บัญชีขอกันเงินสําหรับเลื่อนข้ันข้าราชการ พิมพ์ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

จัดท่าบัญชีรายละเอียดตําแหน่งข้าราชการที่ยุบเลิก 
ขั้นตอนที่ 6  จัดเอกสารส่ง สพฐ. 

6.1  บัญชีรายละเอียดการตัดโอนอัตราเงินเดือนข้ามหน่วยเบิก จํานวน 2 ชุด พร้อมคําสั่ง 
6.2  บัญชีสรุปการตัดโอนอัตราเงินเดือน จํานวน 2 ชุด 
6.3  บัญชีถือจา่ยเงินเดือน หมายเลข 2 จํานวน 4 ชุด 
6.4  บัญชีรายละเอียดเงิน “พ.ค.ศ.” จํานวน 4 ชุด 
6.5  บัญชีรายละเอียดเงิน พ.ส.ร. จํานวน 4 ชุด 
6.6  บัญชีรายละเอียดตําแหน่งข้าราชการที่ยุบเลิก จํานวน 4 ชุด 
6.7  บัญชีขออันเงินสําหรับเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ จํานวน 4 ชุด 
6.8  บัญชีสรุปจํานวนเงินและจํานวนผู้ที่ได้รับการเลื่อนข้ันเงินเดือน/คําจ้างประจํา 

จํานวน 1 ชุด 
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งานการจัดทําบัญชีถือจ่ายอตัราคา่จ้างลูกจ้างประจํา ประจําป ี

1. ชื่องาน 
งานการจัดทําบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจํา ประจําปี 

2. วัตถุประสงค ์
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการจัดทําบัญชีถือจ่ายลูกจ้าง ประจําปี 
 

3. ขอบเขตของงาน 
บัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจํา คือ บัญชีที่จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นฐานในการควบคุม การเบิกจ่าย

อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจํา ควบคุมอัตรากําลังของส่วนราชการให้เป็นโปตามกรอบอัตรากําลัง 
4.  คําจํากัดความ 

ลูกจ้าง หมายถึง ลูกจ้างประจํา ตามกรอบอัตราลูกจ้างประจํา 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ขั้นท่ี 1 สํารวจและจัดทําบัญชีรายละเอียดการตัดโอนอัตราข้ามหน่วยเบิก 
1.1  สํารวจข้อมูลการตัดโอนอัตราค่าจ้างประจํา จากทะเบียนคุมบัญชีถอืจ่ายค่าจ้างประจํา 
1.2  จัดทําบัญชีรายละเอียดการตัดโอนอัตราค่าจ้างประจํา  

ขั้นท่ี 2 สรุปยอดอัตราคงเหลือ 
ขั้นท่ี 3 ร่างทะเบียนควบคุมบัญชีถือ จ่ายค่าจ้างประจํา ประจําปี 

3.1  เอกสารทีใ่ช้เป็นหลักฐาน 
3.1.1  คําสั่งเลือ่นข้ึนค่าจ้างลูกจ้างประจํา 
3.1.2  บัญชีรายซื่อลูกจ้างประจําที่ขอลันเงินสําหรับเลื่อนข้ึนค่าจ้าง 
3.1.3  บัญชีรายซื่อลูกจ้างประจําที่งดเลื่อนขึ้นค่าจ้าง 
3.1.4  บัญชีรายละเอียดตําแหน่งที่ยุบเลิก 

3.2  หลกัเกณฑ์ 
      3.2.1  ตําแหน่งที่มีคนครอง ต้ังเงินถือจ่ายตามหลักฐานข้อ 3.1.1-3.1.3 
      3.2.2  ตําแหน่งที่มีคนครองและอาศัยเบิกในอัตราค่าจ้างที่สูงกว่าให้ปรับ ลดเงินลงเหลือ 

เท่าที่เบิกจ่ายจริง แล้วจึงต้ังเงินตามหลักฐานข้อ 3.1.1-3.1.3 
     3.2.3  ตําแหน่งที่ต้องยุบเลิก ได้แก่ ตําแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ 

ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม และอัตราค่าจ้างประจํา (ทุกหมวด) ที่ว่างระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ .ที่แจ้งให้ 
ยุบเลิกตามมติชองคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.)ตําแหน่งว่างระหว่างปี ทุก
ตําแหน่งซึ่งต้องยุบเลิกตามมติคณะรัฐมนตรี 
                                  3.2.4  คํานวณเงินปรับลดและเงินเลื่อนช้ัน คํานวณตามข้อเท็จจริง 

      3.2.5  ตรวจสอบความถูกต้องชองการต้ังเงินถือจ่ายด้วยสมการ คอื เงินถือจ่ายปีน้ี 
= เงินถือจ่ายปีที่แล้ว + เงินเลื่อนช้ัน - เงินปรับลด - เงินยุบเลิก 

ขั้นท่ี 4 สรุปยอดอัตราถือจ่ายคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
สรุปยอดอัตราคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ใสใ่นซ่อง “สรุปยอดอัตราคงเหลือ” ที ่ทา้ย

บัญชีรายละเอียดการตัดโอนคําจ้างประจ่า  
ขั้นท่ี 5 การจัดทําบัญชี 

5.1  บัญชีหมายเลข 2 บัญชีขอถือจ่ายอัตราคําจ้างประจ่า 
5.2  บัญชีหมายเลข 3 บัญชีถอืจ่ายตําแหน่งลูกจ้างประจ่า 
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5.3  บัญชีรายละเอียดเงิน “พ.ค.ศ.” ลูกจ้างประจ่า และ 
5.4  บัญชีรายละเอียดเงิน พ.ส.ร.ลูกจ้างประจ่า 
5.5  บัญชีขอกันเงินสําหรับเลื่อนคําจ้างลูกจ้างประจ่า 
5.6  รายการเงินปรับลดอัตราคําจ้าง 

  5.6.1  สํารวจข้อมูลรายอัตราที่มีเงินปรับลดจากทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่าย 
คําจ้างลูกจ้างประจ่า 

  5.6.2  รวบรวมและจัดทํารายการเงินปรับลด 
5.7  บัญชีรายละเอียดตําแหน่งที่ต้องยุบเลิก 

  5.7.1  สํารวจข้อมูลตําแหน่งที่ต้องยุบเลิก 
          - ตําแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ 
          - ตําแหน่งว่างระหว่างปี ซึ่งต้องยุบเลิกตามมติคณะรัฐมนตร ี
  5.7.2  รวบรวมและจัดทําบัญชีรายละเอียดตําแหน่งลูกจ้างประจ่าที่ยุบเลิก  

ขั้นท่ี 6 ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล 
จํานวนอัตรารวมในซ่อง “ถือจ่ายปีที่แล้ว” ของบัญชีหมายเลข 2 (บัญชีขอถือจ่ายอัตรา คําจ้างประ

จ่า) ที่ดําเนินการในช้ันที่ 5 ขอ้ 5.1 ต้องเท่าลับ “สรุปยอดอัตราคงเหลือวันสิ้นปีงบประมาณ” ที ่ท้ายบัญชี
รายละเอียดการตัดโอนอัตราคําจ้างที่ดําเนินการในช้ันที่ 4 

ขั้นท่ี 7 จัดเอกสารส่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาช้ันพ้ืนฐาน 
7.1  บัญชีรายละเอียดการตัดโอนอัตราคําจ้างข้ามหน่วยเบิก จํานวน 2 ชุด 
7.2  บัญชีหมายเลข 2 (บัญชีขอลือจ่ายอัตราคําจ้างประจ่า) จํานวน 2 ชุด 
7.3  บัญชีหมายเลข 3 (บัญชีขอลือจ่ายตําแหน่งลูกจ้างประจ่า) จํานวน 4 ชุด 
7.4  บัญชีรายละเอียดเงิน “พ.ค.ศ.” ลูกจ้างประจํา จํานวน 4 ชุด (ถ้ามี) 
7.5  บัญชีรายละเอียดเงิน พ.ส.ร.ลูกจ้างประจํา จํานวน 4 ชุด (ถ้ามี) 
7.6  บัญชีรายละเอียดตําแหน่งลูกจ้างประจําที่ยุบเลิก จํานวน 4 ชุด 
7.7  บัญชีขอกันเงินสําหรับเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 4 ชุด (ถ้ามี) 
7.8 บัญชีรายละเอียดเงินพ้ืนที่พิเศษลูกจ้างประจํา จํานวน 4 ชุด ถ้าม ี

งานจัดทาํบัญชีถือจ่ายเงนิวิทยฐานะเพิ่มเติมระหว่างป ี

1.  ชื่องาน 
งานจัดทําบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะเพ่ิมเติมระหว่างปี 

2.  วัตถุประสงค ์
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการจัดทําบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะเพ่ิมเติมระหว่างปี 

3.  ขอบเขตของงาน 
การจัดทําบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผูม้ี อํานาจตาม

มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ม ีคําสั่งให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรอืหน่วยงานทางการศึกษาได้จัดทําแบบ ง.1 แบบ ง.2 ส่งไปยัง
กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ เพ่ือเบิกจ่ายตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน วิทยฐานะและเงิน
ประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550 และส่งให้สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมากที่ ศธ 04009/4520 ลงวันที่ 13 
มีนาคม 2550 กรณีที่มีการได้รับวิทยฐานะเพ่ิมเติมระหว่างปีจะต้องคําเนินการ รายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน 



- 7 – 
 

4.  คําจํากัดความ 
วิทยฐานะ หมายถึง เงินวิทยฐานะและเงินด่าตอบแทนตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1  จัดทําบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะเพ่ิมเติม กรณีข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาได้รับ 

วิทยฐานะ/เปลี่ยนแปลงวิทยฐานะตามคําสั่งเพ่ิมเติมระหว่างปี 
     5.2  จัดทาํแบบ ง.1 แบบ ง.2 แบบ ง.3 แบบ ง.4 
     5.3  ส่งเอกสารท่ีจัดทําไปยังกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และ สพฐ. 

ทุกวันที่ 5 ของเดือน จัดทําบัญชีสรุปการขอถือจ่ายอัตราเงินวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ประจําแต่ละเดือนเพ่ิมเติมส่งให้ สพฐ. (ตามตัวอย่าง) 
 

งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์การขอพระราชทานเคร่ืองอิสริยาภรณ์ไห้แก่ข้าราชการครูและ  
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ 

 
1. ชื่องาน 

งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์การขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ให้แก่ ขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ 
2.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการดําเนินการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
3.  ขอบเขตของงาน 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรยีญจักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจําและพนักงานราชการ ที่มลีิทธ์ิตามระเบียบ 
4.  ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 

4.1  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ขั้นตรา บ.ม./บ.ซ./จ.ม./จ.ซ./ต.ม./ 
ต.ซ./ท.ม./ท.ช. จะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบดังน้ี 

4.1.1  รับคํารอ้งการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ๆ จากโรงเรียน  
พร้อมเอกสารลงทะเบียนรับ และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบดังน้ี 
                                    - ตรวจสอบแบบ ชร. 4/37 (บัญชีแสดงคุณสมบัติขอขา้ราชการซึ่งเสนอขอ 
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี พ.ศ.)ว่าผู้เสนอขอพระราชทานๆกรอกข้อความในใบ 
ชร. 4/37 เซ่น ซื่อ/สกลุ/ระดับช้ัน/วันเดือนปีที่บรรจุ/เงินเดือนบีจจุบัน/เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์/ช้ันที่ได้รับ ก่อน/ครั้ง
น้ีฃอช้ันตราอะไรว่าถูกต้อง/ครบถ้วน/สมบูรณ์ตามแบบๆพร้อมลงรายมือซื่อครบถ้วนเรียบร้อยหรือไม่ หากไม่ถูกต้อง
เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบเพ่ือแกไข้ให้ถูกต้องต่อไป 
                                     - ตรวจสอบประวัติสําเนา ก.พ.7 ว่าผู้เสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชๆ กรอกวัน/
เดือน/ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ/วันเดือนปีเกิด/ระดับช้ัน/ระดับเงินเดือนถูกต้อง/ครบถ้วน/เป็น ปัจจุบัน/ตรงดับ
สําเนาประวัติ ก.พ.7 หรือไมต่รวจสอบสําเนาทะเบียนบ้าน ดูว่าผู้เสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชย์ฯ มีช่ือ/สกุล/เลข
บัตรประจําตัวประซาซน 13 หลัก ตรงตามแบบที่กรอกในแบบ ขร. 4/37 ถูกต้อง/ตรงดันหรือไม่เจ้าหน้าที่
ดําเนินการกรอกข้อมูลลงโปรแกรมเครื่องราช ๆ ให้ถูกต้อง/ครบถ้วน/ตรวจสอบความเรียบร้อยของซื่อ/สกุลให้
ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 

1. นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติฯ พิจารณา 
2. บันทึกเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
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3. บันทึกเสนอผู้อํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ออกเลขที่หนังสือส่ง 
5. จัดส่งเอกสารให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน ของปีที่ขอพระราชทาน ประกอบด้วย 
- แบบ ขร. 2/37 (บัญชีแสดงจํานวนขั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์) จํานวน 1 ชุด 

- บัญชีแสดงคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานขั้นตรา บ.ม./บ.ซ./จ.ม./ จ.ซ./ต.ม./
ต.ซ./ ท.ม./ท.ช. (ขร. 4/37) จํานวน 1 ชุด 

                             - สําเนาประวัติ ก.พ.7 ทะเบียนบ้านผู้เสนอขอ บ.ม./บ.ซ./จ.ม./จ.ซ./ต.ม./ ต.ซ./  
ท.ม./ท.ช. (ขร. 4/37)จํานวน 1 ชุด 

                             - รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ จํานวน 1 ชุด 
- แผ่น Diskettes จํานวน 1 แผ่น 

                         4.2  การเสนอขอพระราชทานเหรยีญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) จะต้องดําเนนิการดังนี ้
                                4.2.1 รับคําร้องการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) จากโรงเรียน
พร้อมเอกสารลงทะเบียนรับ และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบดังน้ี 
                                4.2.2  ตรวจสอบแบบประวัติสําหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิ มาลา 
(ประจําปี....) วันที่บรรจุเข้ารบัราชการต้องนับให้ครบ 25 ปี/สถานที่ทํางาน/สถานศึกษาต้องกรอก รายละเอียด
ประวัติต้ังแต่บรรจุเข้ารับราชการจนถึงปัจจุบัน/รับราชการด้วยความเรียบร้องจนครบ 25 ปี/เงินเดือนต้องลงต้ังแต่
วันบรรจุเข้ารับราชการจนถึงปัจจุบัน (1 ต.ค ) ทั้งน้ีต้องดูจาก สําเนาประวัติ ก.พ. 7เป็นเกณฑ์การกรอกข้อมูล เพ่ือ
ความถูกต้อง/สมบูรณ์ ของเอกสารตรวจสอบสําเนาประวัติ ก.พ. 7 ใช้ประกอบในการกรอกข้อมูล (แบบ ประวัติ
สําหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําปี....) เพ่ือความถูกต้อง/สมบูรณ์ ของ เอกสาร 

            4.2.3   ตรวจสอบสําเนาทะเบียนบ้านดูว่าผู้ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิ มาสามี
ซื่อ/สกุล/เลขบัตรประจําตัวประซาซน 13 หลัก ตรงตามแบบที่กรอก/ถกูต้อง/สมบูรณ์ ตรงดันหรือไม่ 

            4.2.4   เจ้าหน้าทีดํ่าเนินการกรอกข้อมูลลงโปรแกรมเครื่องราชๆให้ถูกต้อง/ ครบถ้วน/
ตรวจสอบความเรียบร้อยของซื่อ/สกุลให้ตรงกัน 

           4.2.5  นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติๆ พิจารณา 
                              4.2.5.1  บันทึกเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

                                        4.2.5.2  บันทึกเสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/ 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา 

                             4.2.5.3   ออกเลขที่หนังสือส่ง 
                                       4.2.5.4   จัดส่งเอกสารให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วย 

                                         - แบบ ชร. 5/37 (บัญชีแสดงจํานวนเหรียญจักรพรรดิมาลาซึ่งขอ 
พระราชทานให้แก1ข้าราชการ) จํานวน 1 ชุด 

                                         - แบบ ชร. 7/37 (บัญชีแสดงคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเหรียญ 
จักรพรรดิมาลา) จํานวน 1 ชุด 
                                                   - สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาประวัติ ก.พ.7 ผู้เสนอขอพระราชทาน      
รายละชุด 
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                                         - แบบประวัติสําหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจกัรพรรดิมาลา 
ประจําปี....จํานวน 3 ชุด 
                                 4.2.5.5  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
จํานวน 1 ชุด 
                                 4.2.5.6  แผ่น Diskettes จํานวน 1 แผ่น 

3. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชัน้ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 
จะต้องดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
                              1.  รับคําร้องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้น ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
(ป.ม.) จากโรงเรียนพร้อมเอกสารลงทะเบียนรับ และตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารประกอบดังน้ี 
                              2.  ตรวจสอบแบบ ชร. 4/37 (บัญชีแสดงคุณสมบัติขอข้าราชการซึ่งเสนอ 
ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี พ.ศ ) ให้เจ้าหน้าทีดํ่าเนินการ กรอกข้อความในใบ 
ชร. 4/37 เซ่น ซื่อ/สกลุ/ระดับขั้น/วันเดือนปีเกิด/เงินเดือนปัจจุบัน/ตําแหน่งบัจจุบัน/เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์/ 
ขั้นที่ได้รับก่อน/ครั้งน้ีขอขั้นตราอะไรว่าถูกต้อง/ครบถ้วน/สมบูรณ์ตามแบบๆพร้อมให้ผู้อํานวยการสํานักงาน เขต
พ้ืนที่ลงลายมือซื่อให้ครบถ้วน 
   3.  ตรวจสอบ ขร 1/37 (บัญชีแสดงจํานวนข้ันตราคร่ืองราชอิสริยาภรณ์) 
ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการกรอกข้อความใบแบบ ๆ ให้ถูกต้อง/ครบถ้วน/สมบูรณ์/ตรวจสอบความเรียบร้อย  
อีกครั้ง 
   4.  ตรวจสอบ แบบ ขร 3/37 (บัญชีรายซื่อข้าราชการผู้เสนอขอ พระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์) ให้เจ้าหน้าที่เนินการกรอกข้อความใบแบบๆ ใหผู้้อํานวยการ/รอง ผู้อํานวยการ
รับรองความถูกต้องให้/ครบถ้วน/สมบูรณ์/ตรวจสอบความเรียบร้อยอิกครั้ง 
   5.  ตรวจสอบสําเนาประวัติ ก.พ/ ให้ประกอบในการกรอกข้อมูล 

งานจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจํา  
และพนักงานราชการ 

1.  ชื่องาน 
งานจัดสรรเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจํา และ

พนักงานราชการ 
2.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการจัดสรรเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
3.  ขอบเขตของงาน 

การจัดสรรเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ ลูกจ้างประจํา 
ดําเนินการเมื่อ ได้รับแจ้งการจัดสรรจาก สพฐ. แล้วนํามาพิจารณาให้กับผู้ที่มีสทิธิรับ ตามความเหมาะสม ความ
จําเป็น ที่ต้องใช้ประดับและจํานวนที่ได้รับ 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เมื่อได้รับการจัดสรรเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผูไ้ด้รับพระราชทาน โดยพิจารณาถึงความจําเป็นใช้ประดับ 
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การจัดทําทะเบียนคุมการรบั- จ่าย ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
1.  ชื่องาน 

การจัดทําทะเบียนคุมการรับ- จ่าย ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการดําเนินงานจัดทําทะเบียน การรับ- จ่าย ตามเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
3.  ขอบเขตของงาน 

การจัดทําทะเบียนคุมการรับ-จ่ายดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชองสํานักงานเชตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ ควบคุม ติดตาม
และอื่นๆ 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1  จัดทําบัญชีรายซื่อผู้ได้รับการจ่าย (แบบ คร.1/ปีที่ได้รับจัดสรร) แยกบุรุษและสตรี 
แยกขั้นตรา 

4.2  ทําบัญชีแบบสรุปบัญชีผู้ได้รับการจ่ายฯ (แบบ คร.2/ปีที่ได้รับจัดสรร)ในแต่ละข้ันตรา 
รายงาน สพฐ. 

งานจัดทาํทะเบียนคุมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
1.  ชื่องาน 

งานจัดทําทะเบียนคุมการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
2.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการดําเนินงานทําทะเบียนคุมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
3.  ขอบเขตของงาน 

การจัดทําทะเบียนคุมการเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของสํานักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพ่ือตรวจสอบกับการประกาศ พระราชฯในราช
กิจจานุเบกษาและตรวจสอบเทียบการขอซ้าํในปีกัดไป 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การจัดทําทะเบียนคุมเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากบัญชีสรปุในโปรแกรมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
(OBEC_KR) ดําเนินการดังน้ี 

1. รวบรวมแบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2. บันทึกลงในโปรแกรมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (OBEC_KR) 

พิมพ์รายงานเป็นแบบสรุปในแต่ละช้ันตรา เพ่ือจัดทําเป็นทะเบียนคุมผู้เสนอ- 
งานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และส่งเงินซดใช้ แทนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

1. ชื่องาน 
  งานคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และส่งเงินชดใช้ แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติการขอคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และส่งใช้เงินซดใช้แทน 
3. ขอบเขตของงาน 

การคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์กรณีช้ันรอง และกรณีวายชนม์เมื่อได้รับเคร่ืองราชๆ ช้ันสูง สูงข้ึนใน
ตระกูลเดียวกัน และกรณีวายชนม์ทายาท ผู้รับมรดกต้องส่งคืนเคร่ืองราชฯ ด้วย 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1  ดําเนินการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก,ผู้ใด ให้เรียกคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ช้ันรอง 
ของตระกูลเดียวกัน ยกเว้นเหรียญจักรพรรดิมาลาไม่ต้องเรียกคืน หรือเมื่อทราบว่าช้าราชการผู้ใด ถงึแก่กรรมให้
เรียกคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์คืนจากทายาท 

4.2  สพท.ตรวจสอบสภาพเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ว่ามีองค์ประกอบครบถ้วนหรือไม่แล้วติด ซื่อ-สกุล 
ของผู้ส่งคืน กาํกับไว้ที่ตัวเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ทุกดวง/สํารับโดยไม่ต้องส่งกล่องคืนไปด้วย 

4.3  สพท.ตรวจสอบและจัดทําเอกสารตามที่กําหนดรวบรวมส่งสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พรอ้มเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ส่งคืน 

กรณีผู้ไต้รับพระราชทานไม่สามารถส่งคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ช้ันตราใดต้องให้ผู้ไต้รับ 
พระราชทานหรือทายาทนําเงินซดใช้แทนราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามราคาที่กําหนด 
 
 

--------------------------------------- 
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5.1.3  จัดทําแผนอัตรากําลังระยะ 1 ปี 3 ปี และ/หรือ 5 ปี โดยมีรายละเอียดแสดง  
ความต้องการท้ังในด้านปริมาณและความสามารถของบุคลากร และวิธีการดําเนินการ 

5.1.4  เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
5.1.5  ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนอัตรากําลังคนในสถานศึกษา 
5.1.6  ดําเนินการปฏิบัติตามแผนอัตรากําลงัโดย 

1) สถานศึกษาจัดหาอัตรากําลังตามอํานาจของสถานศึกษา เซ่น ใช้งบประมาณของ
สถานศึกษาหรอืประสานขอความร่วมมือลับองค์กรอ่ืนเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านการจัดจ้าง บุคลากร 

2) เสนอแผนอัตรากําลังของสถานศึกษาต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ 
พิจารณาดําเนินการในส่วนทีเ่ก่ียวข้องต่อโป 

5.2  การจัดทาํแผนอัตรากําลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.2.1  จัดทําขอ้มูลสารสนเทศด้านอัตรากําลังของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การ 

ศึกษาทั้งด้านปริมาณและคณุภาพเป็นโปตามหลักเกณฑ์และความต้องการ ดังน้ี 
1) ข้อมูล 10 มิ.ย. ด้านบุคลากรและจํานวนนักเรียนของสถานศึกษา 
2) ข้อมูลด้านวุฒิ วิชาเอกและความสามารถด้านบุคลากร 
3) ข้อมูลการเกษยีณอายุราชการหรือเกษียณก่อนกําหนดและแนวโน้มการสูญเสีย 

อัตรากําลัง 
4) จํานวนช่ัวโมงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
5) ข้อมูลพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน 
6) ความต้องการครูเพ่ิมของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรยีนรู้ (เท่าจํานวนครูที่

ขาด) จัดท่าแผนอัตรากําลังระยะ 1 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี โดยมีรายละเอียดความต้องการ ทั้งด้านปริมาณและ
ความสามารถและวิธีการดําเนินการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
งานปรับปรุงตําแหน่ง 

1.  ชื่องาน 
งานปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง 

2.  วัตถุประสงค ์
เพ่ือดําเนินการปรับปรุงตําแหน่งว่างให้สามารถใช้สรรหาบคุคลเข้าดํารงตําแหน่ง 

3.  ขอบเขตของงาน 
การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งจากตําแหน่งหน่ึงให้เป็นอีกตําแหน่งหนึ่ง เพ่ือใช้ในการ บริหาร

อัตรากําลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานทางการศึกษา 
4.  คําจํากัดความ 

การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง หมายถึง การปรับปรุงตําแหน่งช้าราชการครูในสถานศึกษา จาก 
ตําแหน่งครูผู้ช่วยที่ว่าง เป็นตําแหน่งครูเพ่ือใช้บรรจุ, ตําแหน่งครูที่ว่างเป็นตําแหน่ง ครูผู้ช่วยเพ่ือใช้บรรจุตําแหน่ง 
ครูที่ว่างในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑ์ เป็นตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาเดิมโดยเมื่อ
กําหนดตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาแล้ว ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่    
ก.ค.ศ.กําหนด, ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาที่ว่างและสถานศึกษาน้ันไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะกําหนดให้มี     
รองผู้อํานวยการสถานศึกษาได้ เป็นตําแหน่งครู ทั้งน้ี เมื่อปรับปรุงเป็นตําแหน่งครูแล้ว จํานวนอัตรากําลังครูใน
สถานศึกษานัน้ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาํหนด 
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5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1  สถานศึกษาเสนอรายงานปริมาณงานสถานศึกษาที่จะขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง 

ให้ สพท. 
5.2  สพท.ตรวจสอบตําแหน่งว่างที่จะดําเนินการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง 
5.3  เสนอ กศจ. ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ 
5.4  สพท.เสนอผู้มีอํานาจลงนามคําสั่งปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง 

แจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
งานจัดสรรอัตรากําลงัข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

1.  ชื่องาน 
งานจัดสรรอัตรากําลัง ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

2.  วัตถุประสงค ์
เพ่ือดําเนินการจัดสรรอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้หน่วยงานการศึกษาใน

สังกัด 
3.  ขอบเขตของงาน 

การจัดสรรอัตรากําลังข้าราชการครูที่ได้รับจัดสรรคืน จากกรณีตําแหน่งว่างจากการเกษียณอายุ 
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  ตําแหน่งว่างจากกรณีเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ (โครงการ
เกษียณอายุก่อนกําหนด) และตําแหน่งว่างที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมในกรณีอ่ืน ๆ 
4.  คาํจํากัดความ 

4.1  ตําแหน่งว่างการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ (เกษียณปกติ) หมายถึง ตําแหน่ง 
ที่มีคนครองท่ีเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ และตําแหน่งว่างจากเหตุอ่ืนของผู้ครองตําแหน่งที่จะเกษียณอายุ 
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีน้ันๆ 

4.2  ตําแหน่งว่างจากกรณีเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ (ตามโครงการ 
 เกษียณอายุก่อนกําหนด) หมายถึง ตําแหน่งที่มีคนครองที่สมัครเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วน 
ราชการตามโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนดในที่ได้รับจัดสรรในปีน้ันๆ 

4.3  ตําแหน่งว่างจากกรณีที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมในกรณีอ่ืน ๆ หมายถึง ตําแหน่งว่างที่ได้รับจัดสรร 
 เพ่ิมเติม จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกกรณี เซน่ ตําแหน่งครู ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 
ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา ตําแหน่งพนักงานราชการ และตําแหน่งอ่ืน เป็นต้น 
5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1  สพฐ. แจ้งสรรจัดอัตราให้ สพท. /สพท.ตรวจสอบอัตรากําลังที่ได้รับจัดสรร 
 5.2  สพท.แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราตามเง่ือนไขตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด 
 5.3  เสนอ กศจ. ให้ความเหน็ชอบ 

 5.4  ออกคําสัง่กําหนดตําแหน่ง กรณีได้รับจัดสรรน้อยกว่าหรือเท่ากับตําแหน่งที่เกษียณอายุ 
ราชการ กรณีได้รับจัดสรรน้อยกว่าอัตราเกษียณหรือไม1ได้รับจัดสรรใหแ้จ้งรายละเอียดอัตราเกษียณ 
พร้อมแบบปริมาณงาน สถานศึกษาไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรณีได้รับจัดสรรมากกว่าที่เกษียณ แจ้งบัญชีรายซื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรจากสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแบบปริมาณงาน ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขออนุมัติ ก.ค.ศ.เมื่อ กศจ. แจ้งอนุมัติแลว้ สพฐ.แจ้ง สพท.ดําเนินการ
ออกคําสั่งและแจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
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งานบริหารอัตรากําลงัครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สพท. 
1. ชื่องาน 

งานบริหารอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     1.1  กรณีเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
     1.2  กรณีเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังชองส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) 
2.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือบริหารอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3.  ขอบเขตของงาน 

การจัดสรรอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับจัดสรรคืน กรณี เกษียณอายุ
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ , กรณีเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังชองส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุ
ก่อนกําหนด) 
4.  คําจํากัดความ 

ตําแหน่งเกษียณอายุราชการ(เกษียณปกติ)หมายถึง ตําแหน่งที่มีคนครองที่เกษียณอายุเมื่อสิ้นปี 
งบประมาณและตําแหน่งว่างจากเหตุอ่ืนชองผู้ครองตําแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณในปีน้ัน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหมายถึง ตําแหน่ง บุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนตามมาตรา 38ค(2) และศกึษานิเทศก ์
5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1  ตรวจสอบความถูกต้องชองตําแหน่งที่เกษียณอายุราชการและเกษียณอายุก่อนกําหนด 
5.2  จัดทําบัญชีรายละเอียดตามแบบฟอร์มแจ้งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาช้ันพ้ืนฐาน 
5.3  ดําเนินการตามแนวปฏิบัติชองสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาช้ันพ้ืนฐานที่แจ้งในแต่ละปี 

ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการศึกษาช้ันพ้ืนฐาน และให้รอผลการพิจารณาจัดสรรอัตรา ดังน้ี 
5.3.1  ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา, รองผู้อํานวยการสํานักงาน  

เขตพ้ืนที่การศึกษา (โครงสร้าง) 
          กรณีเกษียณอายุราชการ หาตําแหน่งยุบเลิกทดแทนตําแหนง่เกษียณอายุราชการ 

- กรณีเกษียณอายุก่อนกําหนด ให้ดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาช้ันพ้ืนฐานที่แจ้งในแต่ละปี 

5.3.2  ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (เง่ือนไข), เจ้าหน้าที่ 
บริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรณีเกษียณอายุราชการ และกรณีเกษียณอายุก่อนกําหนดให้สงวนตําแหน่งไว้พร้อม 
รายงานตําแหน่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตําแหน่งว่างของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค (1) และ (2),กรณีเกินร้อยละ70 ของกรอบให้รายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และสงวนตําแหน่งไว้เพ่ือเกลี่ยให้ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ขาดอัตรากําลังมากกว่าร้อยละ 70 ต่อไป 
                             5.3.3 ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38ค.(2) 

- กรณีเกษียณอายุราชการ ให้แจ้งตําแหน่งยุบเลิกทดแทนตําแหน่ง เกษียณอายุ
ราชการแล้วรอแจ้งผลการจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

-  กรณีเกษียณอายุก่อนกําหนด ให้ดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

หมายเหตุ : กรณีมีอัตราว่างจากการเกษียณ สามารถนําอัตราไปไซได้ แต่ต้องหาอัตราว่างที่มี 
ความสําคัญน้อยกว่ามายุบเลิกแทนตําแหน่ง 
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      5.3.4  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานแจ้งผล การจัดสรร ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นทางเจ้าของตําแหน่งตรวจสอบตําแหน่งและขอ
อนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขต พ้ืนที่การศึกษาอนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนไปกําหนดที่สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปลายทาง ที่ได้รับจัดสรรตําแหน่งตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาที่ ได้รับจัดสรรตําแหน่งให้กาํหนดเป็นตําแหน่งใหม่ในกรอบที่ ก.ค.ศ. กาํหนด และนําเสนอ กศจ. 
พิจารณาอนุมัติและดําเนินการออกคําสั่งตัดโอนตําแหน่งว่างที่ได้รับจัดสรรพร้อมส่งคําสั่งไปสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาต้นทางแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจํา 
1. ชื่องาน 

การเปลี่ยนสายงาน(ซื่อตําแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจํา 
2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือดําเนินการเปลี่ยนสายงาน(ซื่อตําแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจําเป็นไปตามแนว 
ปฏิบัติการบริหารลูกจ้างประจํา 

3. ขอบเขตขงงาน 
ดําเนินการเปลี่ยนสายงาน(ซื่อตําแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจําทั้งตําแหน่ง 

ภายในกลุ่มงานเดียวกันหรือต่างกลุ่มงาน โดยไม,เพ่ิมจํานวนอัตรากําลังลูกจ้างประจําของส่วนราชการ ทั้งน้ี ให้
คํานึงถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะงานรวมถึงความจําเป็นของส่วนราชการ เมื่อเปลี่ยนแลว้ ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ให้ตรงหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1  ลูกจ้างประจําที่ประสงค์ปรับระดับย่ืนดําขอประเมินเพ่ือเปลี่ยนสายงาน (แบบดําขอประเมิน 
 บุคคลและผลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณาเปลี่ยนสายงาน(ซื่อตําแหน่ง) และกลุ่มงานของ 
ลูกจ้างประจํา) 

4.2  สพท.ตรวจสอบคุณสมบัติ 
4.3  สพท.แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน 
4.4  คณะกรรมการประเมินตามแบบประเมินบุคคลและแบบสรุปผลการประเมินบุคคล 
4.5  คณะกรรมการเสนอ ผอ.สพท.มีคําสั่งแต่งต้ัง 

 4.6  รายงานผู้เก่ียวข้องและ สพฐ.(รายงาน สพฐ.ให้ส่งคําสัง่พร้อมแบบ ลปจ.1 ของตําแหน่งเดิม 
 
 
 

---------------------------------- 
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4.4  ทําสญัญาจ้างตามระยะเวลาที่ทางราชการกําหนดโดยผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา/ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือผู้อํานวยการโรงเรียน เป็นผู้    
ลงนามในสญัญาจ้าง กลุ่มบริหารงานบุคคลรวบรวมสัญญาจ้างและคําสั่งจ้างประสานผู้เก่ียวข้อง 

งานสรรหาพนกังานราชการ 
1.  ชื่องาน   
                   งานสรรหาพนักงานราชการ 
2.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการเลือกสรร สรรหาพนักงานราชการให้เป็นไปตามระเบียบ สํานัก
นายกรัฐมนตรว่ีาด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
3.  ขอบเขตของงาน 

การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ต้องดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ.2547 และตามระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย,บรีสุทธิ๙

ยุติธรรม ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
                     4.1  ศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ที่เก่ียวกับการดําเนินการสรรหาพนักงานราชการ ตามที่กําหนดและ
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
                     4.2  วิเคราะห์และตรวจสอบกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่คณะกรรมการ บรหิารพนักงาน
ราชการ (คพร.) อนุมัติเสนอผูอํ้านวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิจารณาดําเนินการ 
                     4.3  ประกาศและรับสมคัรเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกับ      ลักษณะ
งาน ความรับผิดชอบของตําแหน่ง ระยะเวลาจ้าง ค่าตอบแทนท่ีได้ คุณสมบัติของผู้มีสทิธ์ิสมัคร 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและเลือกสรร เกณฑ์การตัดสินและเง่ือนไขการจ้างอ่ืนๆ 
                      4.4  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรไม่น้อยกว่า 3 คน 
                      4.5  ประกาศรายซื่อผู้มสีิทธิ๙เข้ารับการประเม่นสมรรถนะ 
                      4.6  ดําเนินการเลือกสรรด้วยวิธีการประเม่นสมรรถนะ 
                      4.7  คณะกรรมการการดําเนินการสรรหา และเลือกสรร รายงานผลการดําเนินการ 
                      4.8  ประกาศรายซื่อผู้ผา่นการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
                     4.9  สถานศึกษาจัดทําสญัญาจ้าง ตามแบบที่คณะกรรมการการบริหารพนักงาน ราชการกําหนด 
(คพร.) และคําสั่งมอบหมายงาน 

                      4.10 สถานศึกษาประเม่นผลและรายงานผลการดําเนินงานต่อผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

งานดําเนินการจ้างครูซาวต่างชาติสอนในสถานศึกษา 
1.  ชื่องาน 
                  งานดําเนนิการจ้างครูชาวต่างชาติสอนในสถานศึกษา 
2.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการดําเนินการจ้างครูซาวต่างชาติสอนในสถานศึกษา ที่ถูกต้อง สนอง ตอบต่อ
ความต้องการของหน่วยงานและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลขอบเขตของงาน 
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ลูกจ้างซาวต่างประเทศ ตําแหน่งครูสอนซาวต่างประเทศ หมายความว่า บุคคลซึ่งไต้รับ การจ้างตาม
สัญญาจ้างซาวต่างประเทศเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง มกีําหนดระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ตาม หลักเกณฑ์ที,

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด สามารถปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
3.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

มีคุณสมบัติ 
 วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา่ (ขั้นต่ํา) ในสาขาวิชาที่สอนหรือมี ประกาศนียบัตร 

ด้านการสอน 
1) ในกรณีทีส่อนภาษาต่างประเทศ ควรเป็นเจา้ของภาษาโดยตรง 
2) ในกรณีที่ไม่ไต้เป็นเจ้าของภาษา ต้องจบเอกภาษาที่จะปฏิบัติงานสอน และมี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 - อายุไม่เกิน 60 ปี (หากเกิน ให้ดูหลักเกณฑ์ในข้อที่ 5.2.5 และ 5.2.6) 

 - สามารถเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรของครูในหมวดวิชาไต้ 
 - สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนไต้ 

 - เข้าใจในวัฒนธรรมและวิถชีีวิตความเป็นอยู่ไทยพอควร 
 - ต้องทําการสอน / ร่วมกิจกรรมที,โรงเรียนอย่างน้อย 15 คาบ / สัปดาห์ 

หลักเกณฑ์ 
ลูกจ้างชาวต่างประเทศเป็นลูกจ้างซึ่งมีสัญญาจ้าง มีสิทธิและหน้าที่ตามที่ 

กําหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
- สญัญาจ้างซาวต่างประเทศเข้าปฏิบัติงาน ให้จ้างมีกําหนดระยะเวลาไม่เกิน 2ปี 
- การขอแก้ไขร่างสัญญาจ้างซาวต่างประเทศเข้าปฏิบัติงาน ต้องแก้ไขให้เป็น  

ประโยชน์แก่ส่วนราชการ และไม่ผูกพันกับวงเงินงบประมาณเกินไปกว่าก่อนการแก้ไข 
- การจ้างลูกจ้างซาวต่างประเทศทุกระดับ ให้จ้างในอัตราของตําแหน่ง ตามบัญชีที่กําหนด 
- การจ้างลูกจ้างซาวต่างประเทศไม่ควรจ้างบุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ เข้าปฏิบัติงาน   

เว้นแต่กรณีจําเป็นแห้จริงที่ไม่อาจหาจ้างบุคคลอ่ืนเข้าปฏิบัติงานแทนได้ ก็ให้จ้างโดยอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ 
- การจ้างลูกจ้างซาวต่างประเทศที่มีอายุเกิน 65 ปีบริบูรณ์ ให้ยึดหลัก การพิจารณา

เลือกสรรบุคคลมาดํารงตําแหน่ง ดังน้ี 
1)  ผู้น้ันมคีุณสมบัติตรงตามความต้องการของตําแหน่งที่ต้องการ เลือกสรรบุคคล 

มาดํารงตําแหน่ง เซ่น คุณสมบัติต้านความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และสุขภาพ เป็นต้น 
2)  ผู้น้ันเป็นผูม้ีคุณสมบัติดีทีสุ่ด หรือดีกว่าบุคคลอ่ืน ๆ ทีม่ีให้เลือก 
3)  ค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้ผูไ้ต้รับการเลือกสรร มคีวามเหมาะสมกับ  

ความรับผิดขอบและคุณสมบัติของบุคคล 
4)  ผู้น้ันมคีุณสมบัติอ่ืน ๆ ไม่ขัดกับคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ทางราชการกําหนด 
5)  ให้ผู้อํานวยการโรงเรียนหรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเทา่ เป็นผู้มีอํานาจ  

อนุมัติการจ้างและทําสญัญาจ้างครูซาวต่างประเทศ 
ขั้นตอนในการปฏิบัติ 

 1. โรงเรียนจัดหาครูซาวต่างประเทศ พร้อมทั้งจัดทําโครงการและสัญญาจ้าง 
 2. โรงเรียนแจง้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษามัธยมศึกษาเพ่ือทราบและขอความอนุเคราะห์ อํานวยความสะดวกในการขอ / ขอต่ออายุใบอนุญาต  
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ทํางาน และขอต่ออายุ / เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (วีซ่า) ก่อนการตรวจลงตราหนังสือ 
เดินทางจะหมดอายุลงอย่างน้อย 1 เดือน โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะมีหนังสือนําถึงกรมการจัดหางาน/ 
สํานักงานจัดหางานจังหวัด และสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง / ด่านตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือขอ / ขอต่ออายุ 
ใบอนุญาตทํางาน และขอต่ออายุ / เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (วีซ่า) ตามลําดับ 
หมายเหตุ (1) ในกรณีที่การตรวจลงตราหนังสือเดินทางหมดลงแล้ว โรงเรียนจะต้องให้ครู ซาวต่างประเทศ ไป
ต่ออายุการตรวจลงตราหนังสือเดินทางและเสียค่าปรับให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อน แล้วจึงเสนอสํานักงาน
เขตพ้ืนที่ดําเนินการไต้ 
 3.  ในกรณีที่การตรวจลงตราหนังสือเดินทางของครูซาวต่างประเทศ เป็นประเภท 
ท่องเที่ยว (TouristVisa) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีหนังสือถึงสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง / ด่านตรวจคน
เข้าเมือง เพ่ือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหนังสือเดินทางเป็นประเภทคนอยู่ช่ัวคราว (NonimmigrantVisa) 

 4.  ในกรณีที่การตรวจลงตราหนังสือเดินทางของครูซาวต่างประเทศเป็นประเภท ผ.30 
(VisaonArrival) โรงเรียนจะต้องให้ครูซาวต่างประเทศออกไปขอการตรวจลงตราหนังสือเดินทางจาก สถานทูต/ 
สถานกงสุลไทย ณ ต่างประเทศสํานักงานเขตพ้ืนที่ดําเนินการได้ต่อไป 

     5. โรงเรียน / คร ูรับหนังสือนําเพ่ือนําไปกรมการจัดหางาน / สํานักงาน จัดหางาน
จังหวัด และสาํนักงานตรวจคนเข้าเมือง / ด่านตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือขอ / ขอต่ออายุใบอนุญาต ทํางานและขอต่อ
อายุ / เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (วีซ่า) ซึ่งจะต้องติดต่อเป็นราย ๆ ไป 

     6. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา รายงานสถิติการจ้างครูซาวต่างประเทศไปที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุก 6 
เดือน 

 
--------------------------------- 
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5.22.1 แฟ้มประวัติช้าราชการ จํานวน 1 แฟ้ม 
5.22.2 ก.พ.7 จํานวน 2 แฟ้ม 
5.22.3 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอด จํานวน 1 ฉบับ 
5.22.4 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีช้าราชการถึงแก่ 

ความตาย จํานวน 1 ฉบับ 
5.23   เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ อธิบายการกรอบข้อมูลใน ก.พ.7 (ก.ค.ศ.16)  โดยให้ผู้บรรจุเช้ารับ 

ราชการต้องเป็นผู้บันทึกด้วยตนเอง ได้แก่ ซื่อตัว-ซื่อสกุล, วัน เดือน ปี เกิด, ซื่อคู่สมรส (ถ้ามี), ซื่อบิดา มารดา, 
ประวัติ การศึกษา ปีกอบรม และดูงาน และบันทึกซื่อตัว – ช่ือสกุล ระตับที่บรรจุ 

5.24   เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ ตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกข้อมูลในส่วนเจ้าหน้าที่และเก็บ 
                   5.25  เอกสารที่เก่ียวช้องในแฟ้มประวัติช้าราชการ เสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนามใน ก.พ.7  
(ก.ค.ศ.16)  โดยเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน 1 ชุด  

งานจัดทาํข้อมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษา  
ทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลกูจ้างประจํา 

1.  ชื่องาน   
  งานจัดทําข้อมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติ  
ก.พ. 7 (ก.ค.ศ.16) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจํา 
2.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทําข้อมูลทะเบียนประวัติ เมื่อมีคําสั่งข้อมูลทีเ่ปลี่ยนแปลง เก่ียวข้องกับ
เจ้าของประวัติจะต้องนําไปบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจํา 
3.  ขอบเขตของงาน 

เป็นการวัดทําข้อมูลทะเบียนประวัติ เมื่อมีคําสั่งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเก่ียวข้องกับเจ้าของ 
ประวัติจะต้องนําไปบันทึกการเปลี่ยนแปลงและการวัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติ ก.พ.7(ก.ค.ศ.16) ขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจําให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
4.  คําจํากัดความ 

“ทะเบียนประวัติ ก.พ.7” ให้หมายรวมถึง ทะเบียนประวัติ ก.พ. 7 อิเล็กทรอนิกส์หรือ เรียกช่ืออ่ืน
ตามท่ีกฎหมายกําหนดด้วย 
5.  ขั้นตอนการดําเนินการ 

5.1  เมื่อมีคําสัง่ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเก่ียวข้องกับเจ้าของประวัติเจ้าหน้าที่ดําเนินการ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจํา กรอกรายละเอียด  

ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับประวัติของตนเองพร้อมลงลายมือช่ือหรือแจ้งรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกอบ ใน ก.พ.7 
(ก.ค.ศ.16) 

5.2  เจ้าหน้าทีนํ่าข้อมูลที่ไต้ 
  5.2.1  เก็บไวในแฟ้มปกติ 
  5.2.2  เก็บไวในคอมพิวเตอร์ (ระมัดระวังเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลด้วย) 

5.3  เจ้าหน้าทีต่รวจรายละเอียดความถูกต้องหรือดําเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลงใน ก.พ.7 
(ก.ค.ศ.16)/สมดุประวัติ/แฟ้มประวัติ 

 5.4  เก็บรักษาทะเบียนประวัติไว้เป็นความลับในที่ปลอดภัย 
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 5.5  นําข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานบุคคล 
 5.6  ซ่อมแซมส่วนที่ชํารุดเสียหาย/ทําข้ึนใหม่ตามสภาพ 

งานแก้ไขทะเบียนประวัติ 
1. ชื่องาน   
         งานแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.ขอบเขตของงาน 

เป็นการดําเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลวัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาให้ถกูต้องตามหลักฐานของทางราชการ 
4.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

    4.1  ผู้มีความประสงค์ขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ย่ืนดําขอตามแบบที่กําหนดโดยแนบเอกสาร  
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับตรวจสอบ ประกอบด้วย สูติบัตร หรือทะเบียนการเกิดและเอกสารดังน้ี 

 ทะเบียนบ้าน (ทร.14) 
 หลักฐานทางการศึกษา 
 หลักฐานทางการทหาร 
 หลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ปีเกิด 
   หลักฐานอ่ืน ๆ ของทางราชการที่ระบุวัน เดือน ปีเกิดโดยซัดเจน 
 หลักฐานพ่ีน้องร่วมมารดา 

4.2  เจ้าหน้าทีต่รวจสอบความถูกต้อง 
4.3  นําเสนอผูบั้งคับบัญชาตามลําดับช้ันถึงผู้มีอํานาจ 
4.4  ดําเนินการแก้ไขในทะเบียนประวัติ ถ้าได้รับอนุญาต 
4.5  แจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการแก้ไข 

งานเปลี่ยนแปลงซ่ือ – สกุลในทะเบียนประวัติ 

1. ชื่องาน 
งานเปลี่ยนแปลงซื่อ – สกุลในทะเบียนประวัติ 

2. วัตถุประสงค ์
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการดําเนินการเปลี่ยนแปลงซื่อ-สกุล ในทะเบียนประวัติ 

3. ขอบเขตของงาน 
เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลซือ่ - สกุลในทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากร ทาง

การศึกษาแต่ละคนให้ถูกต้องตามหลักฐานของทางราชการ 
4.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1  ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติเสนอคําร้องตามลําดับช้ัน 
4.2  ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นเสนอผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไป 
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4.3  เจ้าหน้าที ่สพท. ตรวจเอกสารที่เก่ียวข้อง 
 4.3.1  ทะเบียนสมรส (คร.3) 
 4.3.2  ทะเบียนหย่า (คร.6) 
 4.3.3  เอกสารการขอเปลี่ยนซื่อตัว (ทร.3) 
 4.3.4  เอกสารการขอเปลี่ยนซื่อสกุล (ทร.4) 
 4.3.5  ทะเบียนบ้าน (ทร.14) 
 4.3.6  ใบรับรองคุณวุฒิหรือปริญญาบัตร 

4.4  เสนอผู้อํานวยการลํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/ผู้อํานวยการลํานักงาน เขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา อนุมัติ 

4.5  เปลี่ยนแปลง บันทึกข้อมูลลงใน ก.พ.? สมุดประวัติ/แฟ้มประวัติ 
4.6  แจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 

การขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ 
 

1. ขื่องาน   
                   การขอเพ่ิมวุฒิในทะเบียนประวัติ 
2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการดําเนินการขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ 
3.  ขอบเขตของงาน 

เป็นการดําเนินการปรับปรุงข้อมูลวุฒิการศึกษาของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้เป็นปัจจุบัน 
4.  คําจํากัดความ 

วุฒิการศึกษา คือ วุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองเป็นคุณวุฒิทางการศึกษา 
6.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

6.1  ข้าราชการท่ีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้น เสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือขอเพ่ิมวุฒิในทะเบียนประวัติ 
6.2  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

ดําเนินการตรวจสอบคุณวุฒิและดําเนินการเพ่ิมวุฒิใน ก.พ.7 (ก.ค.ศ.16) 
6.3  แจ้งผู้ขอเพิ่มคุณวุฒิทราบ 
6.4  รายงาน สํานักงาน ก.ค.ศ.และกลุ่มงานที่เก่ียวข้อง 

งานบนัทึกวันลาประจําปีในแฟ้มประวัติขา้ราชการและลูกจ้างประจํา 
1.  ชื่องาน 

งานบันทึกวันลาประจําปีในแฟ้มประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจํา 
2.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการบันทึกวันลาในแฟ้มประวัติข้าราชการและลูกจ้าง 
3.  ขอบเขตของงาน 

เป็นการตรวจสอบควบคุมและบันทึกข้อมลูการลาของข้าราชการและลูกจ้างประจําลงใน ปกแฟ้ม
ประวัติข้าราชการและสมุดประวัติของแต่ละคน 
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4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
4.1  สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดจัดทําบัญชีรายงานการลาประเภทต่าง ๆ ของ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจํา โดยนับตามปีงบประมาณ (1 ตุลาคม - 30 กันยายน) 
เสนอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4.2  สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดจัดส่งบัญชีรายงานการลาของข้าราชการครูและ บุคลากร 
ทางการศึกษา และลูกจ้างประจําตามลําดับขั้น 

4.3  เจ้าหน้าทีต่รวจสอบความถูกต้องและรายงานผู้บังคับบัญชา 
4.4  เจ้าหน้าทีบั่นทึกข้อมูลการลาของข้าราชการและลูกจ้างประจํามาลงปกแฟ้มประวัติ ข้าราชการ 

และสมุดประวัติของแต่ละคน 
งานดําเนินการเก่ียวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ออกจากราชการทุกกรณี 

1.  ชื่องาน 
    งานดําเนินการเกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ออกจากราชการทุกกรณี 

2.  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการดําเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา

กรณีลาออกจากราชการหรือถึงแก่กรรม 
3.  ขอบเขตของงาน 

ทะเบียนประวัติข้าราชการ หมายถึง เอกสารที่ใช้บันทึกและรวบรวมรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ของ
ข้าราชการ เพ่ือประโยซนไนการบริหารงานบุคคลต้ังแต่ปัจจุบันจนพ้นจากราชการทุกกรณี 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กรณีมีข้าราชการลาออกจากราชการหรือถึงแก่กรรม ดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 
กรณีลาออกจากราชการ 
1.  เมื่อได้รับดําสั่งลาออกจากราชการตรวจสอบความถูกต้อง 
2.  ประสานขอทราบวันลาหยุดราชการท้ังปี ในปีที่ลาออกจากราชการแล้วนํามากรอกวันลา 

ในแฟ้มประวัติ 
3.  กรอกรายละเอียดใน ก.พ.7 รายการข้อ 13. ตําแหน่งและอัตราเงินเดือนต่อจากรายการ 

สุดท้ายโดยเริ่มกรอก วัน เดือน ปี ที,ลาออกจากราชการ ซ่องตําแหน่งและอัตราเงินเดือน กรอกคําว่าลาออก จาก
ราชการตามด้วยเหตุผล แล้วกรอกซ่องเอกสารอ้างอิง จะกรอกข้อมูลตามคําสั่งลาออก 

4.  มอบเอกสารให้กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ไปดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
5.  เก็บที่กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เพ่ือส่งส่งกรมบัญชีกลาง 
6.  สําเนาเรื่องและใบรับรองวันทวีคูณ รวบรวมเก็บไว้  
กรณีถึงแก่กรรม 
1. เมื่อได้รับใบมรณะบัตร 

         2.  ประสานขอทราบวันลาหยุดราชการทั้งปี ในปีที่ถึงแก่กรรมแล้วน่ามากรอกวันลา 
ในแฟ้มประวัติ 

         3.  กรอกรายละเอียดใน ก.พ.7 รายการข้อ 13. ตําแหน่งและอัตราเงินเดือนต่อจากรายการ  
สุดท้าย โดยเริ่มกรอกวัน เดือน ปี ที่ถึงแก่กรรม ช่องตําแหน่งและอัตราเงินเดือน กรอกคําว่าถึงแก่กรรม 

         4.  มอบเอกสารให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ไปดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
         5.  เก็บที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เพ่ือจัดส่งกรมบัญชีกลาง 
         6.  สําเนาเรื่องและใบรับรองวันทวีคูณ 
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                                    งานเข้าเปน็สมาชิกกองทุนบําเหน็จบาํนาญข้าราชการ (กบข.) 

1.  ชื่องาน 
งานเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 

2.  วัตถุประสงค ์
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการดําเนินการเข้าเป็นสมาชิก (กบข) 

3.  ขอบเขตของงาน 
กบข. คือ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ จัดต้ังข้ึนตาม พ.ร.บ.กองทุนบําเหน็จบํานาญ 

ข้าราชการ พ.ศ.2539 เป็นนิติบุคคล ในการกํากับ ควบคุม ดูแลของกระทรวงการคลัง โดยสมาชิกของกองทุน เมื่อ
ออกจากราชการจะมีสิทธิได้รับเงิน คือ เงินบําเหน็จบํานาญตามสูตรใหมจ่ากเงินงบประมาณ และเงินก้อน อีก
จํานวนหน่ึงจากกองทุน 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1  ข้าราชการเขียนใบสมคัรเป็นสมาชิกพร้อมเอกสารหลักฐาน 
4.2  สถานศึกษาตรวจสอบรวบรวมส่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4.3  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
4.4  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงนามรับรอง 
4.5  จัดส่งเอกสารไปยังหน่วยงานและผู้เก่ียวข้อง 

งานรับสมัครสมาซิกกองทุนสํารองเลี้ยงชพีสําหรับลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (กสจ.) 
 

1. ชื่องาน 
งานรับสมัครสมาซิกกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (กสจ.) 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการสมัครเป็นสมาซิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจ้างประจําส่วน 

ราชการ 
3. ขอบเขตของงาน 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2539 ให้กระทรวงการคลังดําเนินการจัดต้ัง กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจําชองส่วนราชการ (กสจ.) ขึ้น และได้ดําเนินการจดทะเบียนจัดต้ัง กองทุนเมื่อ
วันที่ 27 มีนาคม 2540 แล้วเพ่ือเป็นการจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง ให้มีเงินไว้ใช้เมื่อออกจากราชการ หรือเมื่อพ้นวัย
ทํางาน และเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันตีระหว่างรัฐและลกูจ้างประจํา (ลูกจ้างสะสม 3% รฐั สมทบให้ 3%) 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1  การย่ืนใบสมัคร ลูกจ้างประจําชองส่วนราชการ (โรงเรียนในสังกัด) (ที่เบิกจ่ายเงินในหมวด 
ค่าจ้างประจํารหัสหมวดรายจ่าย 210 เท่าน้ัน ) ผู้ที่ประสงค์จะสมัครฯ ย่ืนใบสมัครสมาชิกกองทุนฯ พร้อมแบบแสดง
เจตนาระบุตัว ผู้รับประโยชน์ (แบบ กลจ.006) ผ่านหัวหน้าส่วนราชการ (ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดชองตน) 
จํานวน 3 ชุด ส่งให้ส่วนราชการผู้เบิก (สพป./สพม.) และได้ลงทะเบียนรับก่อนวันที่ 15 ชอง เดือนใด สิทธิในสมาชิก
ภาพจะเริ่มต้ังแต่วันที่ 1 ชองเดือนน้ัน หากลงทะเบียนรับต้ังแต่วันที่ 15 ชองเดือน สิทธิ ในสมาชิกภาพจะเร่ิมต้ังแต่
วันที่ 1 ชองเดือนสัดไป 

4.2  การจัดทาํทะเบียน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
มัธยมศึกษา โดยกลุ่มงานบริหารบุคคล จัดทําทะเบียนรับ (แบบ กลจ.001/1 และ 001/2) จํานวน 3 ชุด และนําส่ง
ใบสมัครเพ่ือควบคุมการรับและส่งใบสมคัรสมาชิกไว้เป็นหลักฐาน และตรวจสอบรับรองความ ถูกต้องชองรายการ 
ในใบสมัครสมาชิกให้ตรงตามหลักฐานชองทางราชการ และรวบรวมส่งใบสมัครพร้อมแบบ เจตนาระบุตัวผู้รับ 
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ประโยชน์ (แบบ กลจ.006) และทะเบียนรับ (แบบ กลจ.001/1และ 001/2)ตัวจริง จํานวน 2 ชุด ไปให้บริษัทไทย
ประกันชีวิต จํากัด กรุงเทพฯ โดยทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) พร้อมสง่ลําเนาทะเบียนรับ (แบบ กลจ.001/1 
และ 001/2) และนําส่งใบสมคัร จํานวน 1 ชุด คืนให้ส่วนราชการเจ้า สังกัด (โรงเรียน) ทราบ พร้อมสาํเนาส่งให้ 
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์เพ่ือดําเนินการในส่วนที่เก่ียวช้องต่อไป 

งานขออนุญาตลา และเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างระหว่างลาในส่วนทีล่าเกิน 60 วันทาํการ 
1.ชื่องาน 

งานขออนุญาตลา และเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างระหว่างลาในส่วนที่ลาเกนิ 60 วันทําการ 
2.วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ การดําเนินการขออนุญาตลา และเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างระหว่าง ลาใน
ส่วนที่ลาเกิน 60 วันทําการ 
3.ขอบเขตของงาน 

ลักษณะงานเป็นงานที่จะต้องบันทึกประวัติการดําเนินการที่เก่ียวข้องกับกฎระเบียบ ดําสั่ง 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างระหว่าลา ซึ่งจะต้องถือปีงบประมาณในการตรวจสอบ โดยที่การ ลาป่วย 
(ยกเว้นผู้ป่วยที่ไต้รับอันตรายหรือบาดเจ็บเพราะปฏิบัติราชการ) ในส่วนที่เกิน 60วันทําการจะต้อง เสนอผู้มีอํานาจ
พิจารณาอนุมุติการเบิกเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างระหว่าลา 
4.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  4.1  ให้ผู้ลาเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับข้ัน จนถืงผู้มีอํานาจอนุญาตการลาตามแบบ
ใบลาตาม ระเบียบว่าด้วยการลาข้องข้าราชการ พ.ศ. 2535 และดําเนินการดังน้ี 

 4.2  กรณีการลาของครูผู้สอนในสถานศึกษาและลูกจ้างประจํา รองผู้อํานวยการโรงเรียน  
ให้ผู้อํานวยการโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

          4.3  กรณีผู้อํานวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจํา 
ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุญาต ส่วน 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาอนุญาต 

          4.4  กรณีผู้ขอลาไมส่ามารถลงลายมือซื่อในใบลาไต้ให้ดําเนินการดังน้ี 
                4.4.1  ให้ผูข้อลาพิมพ์ลายน้ิวมือแทนโดยมีผู้รบัรองจํานวน 2 คน ว่าเป็นลายพิมพ์น้ิว มือของ 

ผู้ลาจริง และผูร้ับรองต้องลงลายมือซื่อพร้อมเขียนซื่อ-สกลุ กํากับ'ไวให้ซัดเจน หรือ 
                           4.4.2  มอบให้ผู้อ่ืนลงซื่อลาแทนแลว้หมายเหตุว่าลาแทนเมื่อผู้ป่วยสามารถลงซื่อได้ 
แล้วต้องรีบส่งทันท ี
                          4.4.3  ใบลามีรอยแก้ไข ต้องให้ผู้ขอลาลงซื่อกํากับตรงที่มีรอยลบแก้ไข 
                          4.4.4  หลักฐานการลาต่างๆท่ีสําเนาส่งต้องมีผู้รับรองตามระเบียบงานสารบรรณ 

                4.4.5  การลาป่วยต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ ที่แพทย์ลงความเห็นให้  
พักรักษาตัวครบตามจํานวนวันลาแนบไปด้วยโดยให้แพทย์ลงลายมือซื่อพร้อมกับเขียนช่ือ-สกุล กํากับให้ ชัดเจนทุก
ครั้ง และถ้ามีรอยลบแก้ไขต้องให้แพทย์ลงซือ่กํากับไว้ด้วย 
                           4.4.6  การลาป่วยติดต่อกันต้ังแต่ก่อนปิดภาคเรียนจนถึงเปิดภาคเรียนที่ยังลาป่วยต่อ อีกด้วย
เหตุเดียวกันต้องแนบใบลาและใบรับรองแพทย์ครบตามจํานวนเวลา (รวมช่วงปิดภาคเรียน) 
ประกอบการพิจารณา 
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         4.5  ผูม้ีสิทธิที่ขออนุญาตเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างในระหว่างลาในกรณีผู้ลาป่วย ลาเกิน 60 วันทํา
การ มีสิทธิเสนอขออนุญาตและดําเนินการ ดังน้ี 

      4.5.1  จดัทําเรื่องขอเบิกเสนอผู้บังคับบัญชา (ผอ.โรงเรียน/ผอ.สพท.) 
     4.5.1.1  บันทึกข้อความ 
     4.5.1.2  ใบลาทุกฉบับ 
     4.5.1.3  ใบรับรองแพทย์ที่ระบุจํานวนวันให้ลาทุกฉบับ ต้ังแต่เร่ิมต้นลา 

ในปีงบประมาณน้ันๆด้วย 
      4.5.1.4  เอกสารประกอบอ่ืน 

4.6  โรงเรียนตรวจสอบและรับรอง จัดทําเรื่องเสนอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสําหรับ 
ลูกจ้างประจําให้ผู้อํานวยการโรงเรียนพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าจ้างในระหว่างลาป่วยในปีหน่ึงเกิน 60 วัน ทํา
การ 

      4.6.1  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบ (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ตรวจสอบและเสนอเร่ือง 
      4.6.2  ผูอํ้านวยการสํานักเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเดือนในระหว่างลา 

 ป่วยในปีหน่ึงเกิน 60 วันทําการ 
4.7  แจ้งผลอนุมัติแก่ผู้ขอเบิกโรงเรียนและผู้ที่มีหน้าทีข่อเบิกเงือนเดือนในระหว่างการลา 

 
งานขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร 

1.  ชื่องาน 
งานขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร 

2.วัตถุประสงค ์
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการดําเนินการขออนุญาตขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร 

3.  ขอบเขตของงาน 
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ข้าราชการครูที่มิสทิธิยกเว้นการเข้ารับราชการทหารต้อง มี

คุณสมบัติดังนี้ 
1.  เป็นครูประจําการทําการสอบนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าคนเป็นปกติ  

และในจํานวนนักเรียนนิสิต หรือนักศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าคนน้ียกเว้นครูไต้คนเดียว หรือเป็นครูสอนประจํา
เฉพาะ วิชาซึ่งทํางานสอนนักเรียนนิสิต หรือนักศึกษาไม1น้อยกว่าสิบห้าคน เป็นปกติและในจํานวนนักเรียนนิสิต 
หรือ นักศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าคนน้ียกเว้นครู ได้คนเดียวเซ่นเดียวกัน 

2.  มีเวลาสอนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่าสิบแปดช่ัวโมง สําหรับครูซึ่งทําการสอนในสถานศึกษาต้ังแต่ 
ระดับมัธยมศึกษาลงมา หรือไม1น้อยกว่าสิบห้าช่ัวโมง สําหรับครูประจําการสอนในสถานศึกษาระดับสูงกว่า 
มัธยมศึกษา 
4.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1  ข้าราชการครูที่ขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ย่ืนหลักฐานประกอบการขอยกเว้นๆจํานวน 2 ชุด ที่
โรงเรียนต้นสังกัดของตน ประกอบด้วย 

 4.1.1  สําเนาคําสั่งบรรจุและแต่งต้ัง 
 4.1.2  สําเนาทะเบียนบ้าน 
 4.1.3  สําเนาแบบ สด. 9 (ใบสําคัญ) 
 4.1.4  สําเนาแบบ สด. 35 (หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร) 
 4.1.5  สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ 
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     4.2  โ,รงเรียนต้นสังกัดตรวจสอบเอกสาร และจัดทําบัญชีราชซื่อข้าราชการทหารครูขอยกเว้นการเข้า
รับราชการทหาร ตามแบบทีก่ําหนด และหนังสือรับรองว่าไต้ทําการสอนท่ีโรงเรียนน้ีสอนระดับช้ันไหน และม ี
จํานวนก่ีคน สอนก่ีช่ัวโมง เป็นไปตาม พ.ร.บ.การยกเว้นหรือไม่ และรวบรวมเอกสารท้ังหมด จัดส่งให้ส่วน ราชการ
ต้นสังกัด (สพท.) เพ่ือดําเนินการเสนอขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด (สัสดีจังหวัด) น้ัน
ต่อไป 

 4.3  ผู้ว่าราชการจังหวัด (สัสดีจังหวัด) ดําเนินการออกใบสําคัญยกเว้นครู (แบบ สด. 37) ส่งกลับมาให ้
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 4.4  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทําหนังสือแจ้งให้โรงเรียนต้นสังกัดของข้าราชการครูที่ขอยกเว้น 
การเข้า รับราชการทหาร เพ่ือแจ้งให้ข้าราชการครูในสังกดัทราบต่อไป 

งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
1.ชื่องาน 
           งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง สนองต่อความต้องการของหน่วยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
3.ขอบเขตของงาน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มอีายุครบหกสิบปีบริบูรณ์พ้นจากราชการตามกฎหมายว่า ด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ หน่วยงานต้องควบคุมทะเบียนประวัติราชการ 
4.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1  สําราจรายซื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 
 ปัจจุบันและปีงบประมาณถัดไปจากข้อมูล P-OBEC 

4.2  แจ้งสถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดต้องการแกไข้ให้ตรงกับข้อมูล 
 ของราชการกรณีการขอแกไขวันเดือนปีเกิดให้จัดส่งเอกสารประกอบเสนอ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ ครู
และบุคลากรทางกาศึกษา (ก.ค.ศ.) พิจารณา (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว,ด้วยการแกไข วัน เดือน ปีเกิด ใน
ทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ. 2548) 

กรณีไม,มีสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด ให้วัดส่งเอกสารหลกัฐานดังน้ี 
1.  ทะเบียนสาํมะโนครัวหรือสําเนาทะเบียนบ้าน 
2.  หลักฐานการศึกษาที่แสดง วัน เดือน ปีเกิด 
3.  หลักฐานทางทหาร 
4.  หลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ปีเกิด 
5.  หลักฐานอ่ืนของทางราชการ 

4.3  รายงานข้อมูลที่ถูกต้องให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 
4.4  กระทรวงศึกษาธิการประกาศรายซื่อผู้เกษียณอายุราชการ 
4.5  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งประกาศ ฯ ให้สถานศึกษาแจ้งผู้เกษียณอายุราชการ 

 
------------------------------------ 
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4.  คําจํากัดความ 
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ผูอํ้านวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อํานวยการสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา 
และผู้อํานวยการกลุ่ม เอกสารที่ไม,สามารถเปิดเผยได้ เอกสาร พัสดุไปรษณีย์ และระบบ e-Filing 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 .               1.  เจ้าหน้าที่รบัผิดชอบเรื่อง นําหนังสือส่ง ส่งงานธุรการกลุ่ม พร้อมรายละเอียดที่จะนําส่งพร้อม 
หนังสือ ข้อมูลสถานที่ปลายทางที่รับ 

 2.  เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ประเภทหนังสือ ช้ันความเร็วของหนังสือ  
ราชการที่จะส่ง 
                 3.  กรณีเป็นหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ประเภท หนังสือ 
ช้ันความเร็วของหนังสือราชการท่ีจะส่ง 

 4.  เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม ประทับตรา ประเภทหนังสือ ช้ันความเร็ว ลงทะเบียนส่ง บรรจุซอง ห่อ 
หนังสือราชการท่ีจะส่ง 
                 5.  กรณีเป็นหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ประเภท หนังสือ 
ช้ันความเร็วของหนังสือราชการท่ีจะส่ง ลงทะเบียนส่งหนังสือ 

 6.  เจ้าหน้าที่ธุรการนําหนังสือส่ง ส่งสารบรรณกลุ่มอํานวยการ 
     7.  เจ้าหน้าที่ธุรการสารบรรณกลุ่มอํานวยการ ดําเนินการส่งเร่ืองออกตามที่กลุ่มทํารายละเอียด 

งานการจัดทําหนังสือราชการ 
1.  ชื่องาน 
   การจัดทําหนังสือราชการ 
2.  วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานธุรการกลุ่ม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีมาตรฐาน และ
ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
3.  ขอบเขตของงาน 

 ครอบคลุมการดําเนินงานต้ังแต่ การรับเรื่องปฏิบัติจากธุรการกลุ่ม การบันทึกเสนอการจัดทํา 
หนังสือ การส่งหนังสือส่งให้ธุรการกลุ่ม การเก็บรักษา การยืม และการทาํลายหนังสือราชการของกลุ่ม 
4.  คําจํากัดความ 

 1.  เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ 
 2.  สํานักงาน หมายถึง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
 3.  ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อํานวยการสํานักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษา และผู้อํานวยการกลุ่ม 
 4.  เอกสารลับ หมายถึง เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ 
 5.  เอกสาร หมายถึง เอกสาร พัสดุไปรษณีย์ และระบบ e-Filing, e-offices 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  1.  ผูร้ับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ดําเนินการร่างหนังสือและจัดพิมพ์ตามรูปแบบหนังสือเสนอตาม 
รูปแบบหนังสือในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยการ นํา
ระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดพิมพ์หนังสือ 
 2.  จัดพิมพ์หนังสือตามรูปแบบที่ระเบียบกําหนดไว้ จํานวน 3 ฉบับ เพ่ือจัดเก็บสําเนาไว้ที่ เจ้าของ
เร่ือง  1 ฉบับ สารบรรณกลาง 1 ฉบับ ต้นฉบับจัดส่งออกไปยังหน่วยงาน/ผู้ที่เก่ียวช้อง 
 3.  ผูร้ับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ของเร่ืองรับงานที่พิมพ์เสร็จเรยีบร้อยแล้วเพ่ือตรวจสอบ ความถูกต้อง 
เสนอเพ่ือพิจารณาตามลําดับขั้น 

 4.  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงนาม/สั่งการหนังสือราชการท่ีนําเสนอ 
 5.  สารบรรณกลางทําการออกเลขท่ีหนังสอืส่ง/เลขที่คําสัง่ แล้วแต่กรณีและส่งเรื่องคืน 

ผู้รับผิดซอบทราบการส่ังการ ตรวจสอบหนังสือพร้อมสิ่งที่ส่งพร้อมหนังสือให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณก์่อนส่ง 
ธุรการกลุ่มดําเนินการส่งต่อไป 

 6.  กรณีเป็นหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับ เป็นผู้ออกเลขที่หนังสือส่ง/เลขที่คําสั่ง แล้วแต่ 
กรณีและส่งเรื่องคืนผู้รับผิดซอบทราบการส่ังการ ตรวจสอบหนังสือพร้อมสิ่งที่ส่งพร้อมหนังสือให้ถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ก่อนสง่ธุรการกลุ่มดําเนินการส่งต่อไป 
                     7.  เก็บเร่ืองที่ดําเนินการแล้ว เข้าแฟ้ม เพ่ือการตรวจสอบเก็บรักษา การยืม การทาํลาย (ขั้นตอน
การจัดเก็บรักษา ให้เป็นไปตามข้อตกลงอาจจะเจ้าของเรื่องเก็บรักษาหรือธุรการกลุ่ม แต่ต้องมี ทะเบียนการจัดเก็บ
เพ่ือทําลายตามระเบียบสารบรรณ) 

งานขอทําบัตรประจําตัวเจ้าหนา้ท่ีของรัฐ 
1.  ชื่องาน 

งานขอทําบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
2.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการดําเนินการขอทําบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
3.  ขอบเขตของงาน 

ตามพระราชบัญญัติประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 และข้อ 5 (5.1) แห่งระเบียบ 
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยบัตรประจําตัวลูกจ้างประจํา พ.ศ. 2531 ให้ข้าราชการ ข้าราชการบํานาญ และ 
ลูกจ้างประจํา มีบัตรประจําตัวได้ สําหรับพนักงานราชการสามารถมีบัตรประจําตัวได้นับแต่สัญญาจา้งจนถึงวัน 
สิ้นสุดสญัญาจา้ง 
4.  คําจํากัดความ 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
ราชการ ข้าราชการบํานาญ 
5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 5.1  ข้าราชการ/ลูกจ้างประจําและข้าราชการบํานาญ และพนักงานราชการ หากประสงค์ 
ขอมีบัตรประจําตัวให้ย่ืนคําขอมีบัตร ตาม พ.ร.บ. บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 พร้อมรปูถ่าย ขนาด 
2.5x3 ซ.ม. จํานวน 2 รูป จากโรงเรียนด้นสังกัด หรือมายื่นคําขอมีบัตร ได้ที่ สพท. 

 5.2  เจ้าหน้าทีร่ับเรื่อง ตรวจสอบเกสาร จัดทําบัญชีควบคุมการออกบัตรโดยแยกเป็น 
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา/พนักงานราชการ 1 ชุด และขา้ราชการบํานาญ 1 ชุด จัดพิมพ์บัตรด้วย โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ ติดรูป ประทับตรา และมอบบัตรให้ย่ืนขอมีบัตรต่อไป 
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งานขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานดิน  
การขอพระราชหานหีบศพ 

1.  ชื่องาน 
งานขอพระราชทานนํ้าหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานดิน การขอ

พระราชหานหีบศพ 
2.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ การดําเนินการ ขอพระราชทานนํ้าหลวงอาบศพ การขอพระราชทาน เพลิงศพ 
การขอพระราชทานดิน การขอพระราชทานหีบศพ 
3.  ขอบเขตของงาน 

1. การขอพระราชทานเพลิงศพกรณีปกติ (ข้าราชการเสียชีวิต) 
2. การขอพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ 

2.1 บิดาหรือมารดาของข้าราชการเสียชีวิต 
2.2 กรณีข้าราชการบํานาญที่ได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ “บ.ม.”ขึ้นไป 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้สรุปแนวปฏิบัติการขอพระราชทานนํ้าหลวงอาบศพ การขอ

พระราชทานเพลงศพและหีบศพ 
         1.  เจ้าภาพ (ญาติ บุตรธิดา สามี ภรรยา) นํารายละเอียดผู้เสียชีวิต พร้อมหลักฐานใบมรณะบัตร 

 หลักฐานการมีสิทธิขอรับพระราชทาน เซ่นประกาศเคร่ืองราชๆสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ สําเนาบัตร ประ
ซาซน สําเนาทะเบียนบ้านของญาติ และผู้เสียชีวิต กําหนดการฌาปนกิจ วัน เวลา สถานที่ สุสาน 
                  2.  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัตรผู้มีสิทธิพร้อมเอกสารหลักฐาน 
                  3.  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดําเนินการรวบรวมและส่งหลักฐานตามข้อ 1 ถึงเลขาธิการ
พระราชวัง 
                  4.  เจ้าภาพนําหนังสือติดต่อสํานักพระราชวัง โดยประสานงานที่กองพระราชพิธีราชวังเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานครกรณีเจ้าภาพไม่สามารถไปรับหีบเพลิง,ดิน,นํ้าอาบพระราชทานด้วยตนเองจะมอบให้ผู้อ่ืนไปรับแทน 
ก็ได้โดยนําต้นเร่ือง หนังสือมอบฉันทะและสําเนาบัตรประจําตัวผู้แทนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี สํานัก
พระราชวัง 

        5.  เจ้าภาพหรือผู้แทนควรไปรับก่อนวันพระราชทาน อย่างน้อย 3 วันผู้มารับควรแต่งกายสุภาพ  
นําไปไว้ที่โต๊ะหมู่หน้าพระบรมฉายาลักษณ ์
 

--------------------------------- 
 



 
 
 

ภาคผนวก 



 
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑ 
ที่  ๑๙/๒๕๖๔ 

เรื่อง  ปรับปรุงค ำสั่งมอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
--------------------------- 

  ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ที่ ๒๘๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ 
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ รับผิดชอบและถือปฏิบัติ นั้น เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มบริหารงานบุคคล เพ่ือให้การปฏิบัติงาน        
ตามภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงปรับปรุงค าสั่งดังกล่าว 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ จึงมอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา        
และกลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

     สั่ง ณ วันที่  ๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(นายฉลาด  สาโยธา) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 

 



รายละเอียดการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ 
แนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 

ที ่ ๑๙/๒๕๖๔ 
สั่ง  ณ  วันที ่ ๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

--------------------- 
 

(๕) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 ๑. นางสาวสุธัญญา  วาดเขียน  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  ต าแหน่ง      
เลขที่ อ ๑๗ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รับผิดชอบในการด าเนินการบริหาร   
งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ ในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  โดยมีหน้าที่
รับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑)  วางแผน ควบคุม ก ากับ การให้ค าปรึกษาและดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา    
ในกลุ่มงาน ดังนี้   
 ๑.๑)  งานธุรการ 
 ๑.๒)  กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง 
 ๑.๓)  กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 ๑.๔)  กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
ให้การด าเนินการให้บริการ การบริหารจัดการมีความคล่องตัว ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย    
แนวปฏิบัติ หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคลน าไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 
 ๒)  การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และพิจารณา กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ เพื่อจัดท าเอกสาร คู่มือ    
ในการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล หรือพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล เพ่ือน าเสนอ อกศจ.สระบุรี
และ กศจ.สระบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้หน่วยงานทางการศึกษาน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ๓)  ประสาน  ส่งเสริม และสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดใช้ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารงานบุคคลให้ถูกต้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๔)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒. จ่าเอกวิชา  รอดแดง  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ อ ๑๘ 
ปฏิบัติและรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
 ๑)  ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง 
การย้าย  การช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว   
เพ่ือก าหนดเป็นคู่มือแนวปฏิบัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
 ๒)  ศึกษา วิเคราะห์ ส ารวจความจ าเป็น และความต้องการของหน่วยงาน สถานศึกษาในเรื่อง     
การแต่งตั้งต าแหน่งว่างของข้าราชการครู 
 ๓)  ด าเนินการสรรหาข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุกต าแหน่ง 
 

/ ๔) ประสานการตรวจสอบ ... 



๒ 
 

 ๔)  ประสานการตรวจสอบวุฒิทางการศึกษา การตรวจสอบประวัติ ความประพฤติของผู้รับการ
บรรจุและแต่งตั้ง 
 ๕)  ด าเนินการแต่งตั้ง (ย้าย) และการช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตามมาตรา ๓๘ ค (๑) และ (๒) 
 ๖)  ด าเนินการแต่งตั้ง (โอน) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ ค (๑)  
และ (๒) 
 ๗)  ด าเนินการเรื่องการออกจากราชการและการบรรจุกลับเข้ารับราชการของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
 ๘)  ด าเนินการแต่งตั้ง (ย้าย) ลูกจ้างประจ า 
 ๙)  ด าเนินการเก่ียวกับการรักษาราชการแทน/การรักษาการในต าแหน่ง 
 ๑๐)  ด าเนินการเก่ียวกับการบรรจุกลับเข้ารับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑๑)  ด าเนินการเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และการทดลองปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 ๑๒)  ด าเนินการเก่ียวกับการจ้างครูชาวต่างชาติ 
 ๑๓)  ด าเนินการเกี่ยวกับการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
  ๑๔)  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ ๑ 
 ๑๕)  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางอุรุชา  แจ้งศรี กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
เฉพาะข้อ ๑ – ข้อ ๑๒) 
 ๑๖)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓. นางสุณี  พึ่งแก้ว  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ อ ๑๙ 
ปฏิบัติและรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
 ๑)  การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังข้าราชการ 
 ๑.๑)  วิเคราะห์ภารกิจและแผนอัตราก าลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑.๒)  ประสานการด าเนินการและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของ
หน่วยงานและสถานศึกษา 
 ๑.๓)  ก าหนดจ านวนอัตราก าลังของสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 ๑.๔)  จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑.๕)  เสนอแผนอัตราก าลังเพ่ือขอความเห็นชอบจาก อกศจ.สระบุรี และ กศจ.สระบุรี 
 ๑.๖)  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาและน าแผน 
สู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการใช้อัตราก าลัง 
                ๒)  จัดท าข้อมูลความต้องการครู ประจ าปีการศึกษา 
                ๓)  การเกลี่ยอัตราก าลังโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
 ๓.๑)  ประสานการจัดท าระบบข้อมูล 
 ๓.๒)  ส ารวจความต้องการอัตราก าลังครูตามความขาดแคลนอัตราก าลังของสถานศึกษา 
 ๓.๓)  วิเคราะห์ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์   
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 
 

/ ๓.๔) เสนอการก าหนดหลักเกณฑ์ ... 



๓ 
 

 ๓.๔)  เสนอการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเกลี่ยอัตราก าลังครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต่อ อกศจ.สระบุรี และ กศจ.สระบุรี 
 ๓.๕)  เสนอการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต่อ อกศจ.สระบุรี  และ กศจ.สระบุรี   
 ๓.๖)  ส ารวจอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
               ๔)  การด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา ๓๘ ค (๑), (๒) 
               ๕)  การด าเนินการก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน        
ตามมาตรา ๓๘ ค (๑) (ศึกษานิเทศก์ และ ๓๘ ค (๒) (ส านักงาน)  
               ๖)  การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค (๒)     
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
      ๗)  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรได้รับเงินเพ่ิม 
ส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
               ๘)  ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบการปฏิบัติ หลักเกณฑ์เก่ียวกับเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
               ๙)  ด าเนินการเก่ียวกับการเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชครูและบุคลากร         
ทางการศึกษา ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ขอให้มีการประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ
ช านาญการและวิทยฐานะเชี่ยวชาญของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  
             ๑๐)  ปฏิบัติหน้าทีแ่ทนผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ ๒ 
             ๑๑)  ปฏิบัติหน้าทีแ่ทน นางสาวมณฑกานต์  อุ่มน้อย กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
             ๑๒)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๔. นางสาวมณฑกานต์  อุ่มน้อย  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ ๒๑ 
ปฏิบัติและรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
 ๑)  การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังข้าราชการ 
 ๑.๑)  วิเคราะห์ภารกิจและแผนอัตราก าลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑.๒)  ประสานการด าเนินการและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของ
หน่วยงานและสถานศึกษา 
 ๑.๓)  ก าหนดจ านวนอัตราก าลังของสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 ๑.๔)  จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑.๕)  เสนอแผนอัตราก าลังเพ่ือขอความเห็นชอบจาก อกศจ.สระบุรี และ กศจ.สระบุรี 
 ๑.๖)  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาและน าแผน 
สู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการใช้อัตราก าลัง 
                ๒)  จัดท าข้อมูลความต้องการครู ประจ าปีการศึกษา 
                ๓)  การจัดท าข้อมูลปริมาณงานของสถานศึกษา 
 
 
 

/ ๔) การเกลี่ยอัตราก าลัง ... 



๔ 
 

                ๔)  การเกลี่ยอัตราก าลังโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
 ๔.๑)  ประสานการจัดท าระบบข้อมูล 
 ๔.๒)  ส ารวจความต้องการอัตราก าลังครูตามความขาดแคลนอัตราก าลังของสถานศึกษา 
 ๔.๓)  วิเคราะห์ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 ๔.๔)  เสนอการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเกลี่ยอัตราก าลังครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต่อ อกศจ.สระบุรี และ กศจ.สระบุรี 
 ๔.๕)  เสนอการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต่อ อกศจ.สระบุรี  และ กศจ.สระบุรี   
 ๔.๖)  ส ารวจอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
                ๕)  การจัดสรรอัตราคืนจากผลการเกษียณอายุราชการประจ าปี 
 ๖)  การด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา ๓๘ ค (๑), (๒) 
                ๗)  การด าเนินการก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน          
ตามมาตรา ๓๘ ค (๑) (ศึกษานิเทศก์ และ ๓๘ ค (๒) (ส านักงาน)  
       ๘)  การบริหารงานอัตราก าลังลูกจ้างประจ า  
 ๘.๑)  การปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจ า 
 ๘.๒)  การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจ้าง 
 ๘.๓)  การตัดโอนอัตราก าลัง/การสับเปลี่ยนตัวบุคคลของลูกจ้างประจ า 
      ๙)  ด าเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติการเดินทางไปราชการ 

     ๑๐)  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสุณี  พึ่งแก้ว ในกรณีที่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
      ๑๑)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๕. นางเตือนใจ  จุลละครินทร์ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ต าแหน่งเลขที่ อ ๒๓  
ปฏิบัติและรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 ๑)  ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ 
 ๒)  การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และค่าตอบแทนพิเศษ 
 ๓)  การเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจ าและค่าตอบแทนพิเศษ 
 ๔)  การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ และปรับค่าตอบแทนตามมติ ค.ร.ม. 
 ๕)  การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างลูกจ้างประจ ากรณีพิเศษ 
 ๕.๑)  กรณีกลับจากลาศึกษาต่อ 
 ๕.๒)  กรณีบรรจุกลับ 
 ๕.๓)  กรณีลาออกไปสมัครผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 ๕.๔)  ด าเนินการขอบ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ เมื่อข้าราชการถึงแก่ความตาย        
ทุพพลภาพ หรือพิการ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 
 

/ ๖) การด าเนินการเกี่ยวกับ ... 



๕ 
 

 ๖) การด าเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ  ข้าราชการตามมาตรา ๓๘ ค (๒) 
และค่าจ้างลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ และเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ 
  ๗)  บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงในทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
               ๘)  การด าเนินการเก่ียวกับบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ และเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ 
               ๙)   การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
              ๑๐)  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
และค่าตอบแทนพิเศษ 
 ๑๑)  การปรับเงินเดือนตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับเงินเดือนสูงกว่า หรือต่ ากว่าขั้นขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕) 
              ๑๒)  การบันทึกข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าของกรมบัญชีกลาง ในส่วน
ระบบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
              ๑๓)  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับค่าครองชีพ 
 ๑๔)  การขอรับเงินรางวัลประจ าปีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า 
 ๑๕)  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์/เหรียญจักรพรรดิมาลา 
       ๑๕.๑)  ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบการปฏิบัติ หลักเกณฑ์ที่เก่ียวกับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  
                      ๑๕.๒)  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจ าปี  
                      ๑๕.๓)  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 
ให้แก่ผู้กระท าความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนาและประชาชน   
                      ๑๕.๔)  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและป้อนข้อมูลลงในโปรแกรมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
                      ๑๕.๕)  การจ่ายและการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
                      ๑๕.๖)  ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานในประกาศราชกิจจานุเบกษาจาก
อินเตอร์เน็ตเพ่ือแจ้งผู้ได้รับทราบ 
                      ๑๕.๗)  จัดท าทะเบียนคุมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เป็นปัจจุบัน 
                      ๑๕.๘)  จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ผู้ได้รับพระราชทานตามรายชื่อ 
              ๑๖)  ให้ค าปรึกษา แนะน าและชี้แจงแก่ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับ 
หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  
 ๑๗)  การให้บริการส าเนาทะเบียนประวัติ และ ก.พ.๗ 
 ๑๘)  ปฏิบัติหน้าที่แทน  นางชนินทร์  พันธุ์หล้า ในกรณีท่ีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 ๑๙)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

          ๖. นางอุรุชา  แจ้งศรี  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ ๒๔ ปฏิบัติและ
รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  ๑)  ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง 
การย้าย  การช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว   
เพ่ือก าหนดเป็นคู่มือแนวปฏิบัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
  ๒)  ศึกษา วิเคราะห์ ส ารวจความจ าเป็น และความต้องการของหน่วยงาน สถานศึกษาในเรื่อง     
การแต่งตั้งต าแหน่งว่างของข้าราชการครู 

/ ๓) ด าเนินการสรรหา ... 



๖ 
 

                 ๓)  ด าเนินการสรรหาข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุกต าแหน่ง 
                 ๔)  ประสานการตรวจสอบวุฒิทางการศึกษา การตรวจสอบประวัติ ความประพฤติของผู้รับ   
การบรรจุและแต่งตั้ง 
                 ๕)  ด าเนินการแต่งตั้ง (ย้าย) และการช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตามมาตรา ๓๘ค (๑) และ (๒) 
                 ๖)  ด าเนินการแต่งตั้ง (โอน) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ ค (๑)  
และ (๒) 
                 ๗)  ด าเนินการเรื่องการออกจากราชการและการบรรจุกลับเข้ารับราชการของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
  ๘)  ด าเนินการแต่งตั้ง (ย้าย) ลูกจ้างประจ า 
  ๙)  ด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาราชการแทน/การรักษาการในต าแหน่ง 
  ๑๐)  ด าเนินการเก่ียวกับการบรรจุกลับเข้ารับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๑๑)  ด าเนินการเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และการทดลองปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 ๑๒)  ปฏิบัติหน้าที่แทน จ่าเอกวิชา  รอดแดง กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 ๑๓)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๗. นางสาวโชติกา  เปิ่นก๋ง  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ  ต าแหน่งเลขที่ อ ๒๗   
ปฏิบัติและรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
        ๑)  วิเคราะห์หนังสือเข้าและออก เพ่ือแยกและน าส่งกลุ่มงานที่รับผิดชอบรับไปด าเนินการ 
        ๒)  ดูแลและจัดท าเว็บไซต์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล  การด าเนินการจัดส่งหนังสือทาง
อิเล็กทรอนิกส์  การจัดเก็บระเบียบ ค าสั่งของกลุ่มเพ่ือการให้บริการในการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ 
  ๓)  ด าเนินการจัดส่งหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บระเบียบค าสั่งของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
เพ่ือการให้บริการในการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ 
  ๔)  ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับทราบทางระบบไอซีที 
  ๕)  ด าเนินการเบิกจ่ายพัสดุ ดูแลตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคลให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้ หากช ารุดเสียหายให้รายงานเพื่อด าเนินการซ่อมแซม 
                 ๖)  ด าเนินการในการจัดประชุมภายในกลุ่ม และประสานงานในการประชุม และพัฒนางาน
ร่วมกับกลุ่มอ่ืนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
        ๗)  ด าเนินการให้บริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว (One Stop Service) 
       ๗.๑) การขอมีบัตรและเหรียญพิทักษ์เสรีชน 
                          ๗.๒) การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร  
       ๗.๓) การขอหนังสือรับรอง 
      ๗.๔) การขอพระราชทานเพลิงศพ 
   ๘)  การอนุญาตการลาทุกประเภทของผู้บริหารสถานศึกษาและลูกจ้างชั่วคราว 
                  ๙)  ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงานเสนอแนะแนวทางการขออนุญาตไปต่างประเทศทุกกรณี 
   ๑๐)  การลาอุปสมบท/การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

/ ๑๑) เบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลา ... 



๗ 
 

   ๑๑)  เบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลาในส่วนที่เกิน ๖๐ วันท าการ 
   ๑๒)  ด าเนินการเก่ียวกับการจ้างครูชาวต่างชาติ 
 ๑๓)  ปฏิบัติงานแทน นางชนินทร  พันธุ์หล้า  ในกรณีที่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ 
                  ๑๔)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๗. นางชนินทร  พันธุ์หล้า  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  ต าแหน่งเลขที่ อ ๒๘   
ปฏิบัติและรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
        ๑)  วิเคราะห์หนังสือเข้าและออก เพ่ือแยกและน าส่งกลุ่มงานที่รับผิดชอบรับไปด าเนินการ 
        ๒)  ช่วยดูแลและจัดท าเว็บไซต์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล  การด าเนินการจัดส่งหนังสือทาง
อิเล็กทรอนิกส์  การจัดเก็บระเบียบ ค าสั่งของกลุ่มเพ่ือการให้บริการในการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ 
  ๓)  ด าเนินการจัดส่งหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บระเบียบค าสั่งของกลุ่มบริหารงาน
บุคคล เพ่ือการให้บริการในการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ 
  ๔)  ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับทราบทางระบบไอซีที 
  ๕)  ด าเนินการเบิกจ่ายพัสดุ ดูแลตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคลให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้ หากช ารุดเสียหายให้รายงานเพื่อด าเนินการซ่อมแซม 
  ๖)  การปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
  ๗)  ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๘)  การจัดท าและการจัดเก็บรักษาสมุดประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในกรณีบรรจุใหม่ 
                  ๙)  การสมัครสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 

๑๐)  การรับ–ส่งแฟ้มประวัติ และ ก.พ.๗ ของข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้าย/โอนสังกัด 
๑๑) การเพ่ิมวุฒิข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
๑๒) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติของข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า 
๑๓) การรายงานข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าถึงแก่กรรม 

                   ๑๔) การจัดท าการจัดเก็บรักษาและบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนประวัติ และแฟ้มประวัติ  
   ๑๔.๑) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
   ๑๔.๒) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ ข และมาตรา ๓๘ ค (๑) (๒) 

๑๔.๓) การให้บริการส าเนาทะเบียนประวัติ และ ก.พ. ๗ 
๑๔.๔) การให้บริการส าเนาทะเบียนประวัติแก่ลูกจ้างประจ า 

                  ๑๕) งานข้อมูลบริหารงานบุคคลโดยโปรแกรม P-obec 
 ๑๕.๑)  ด าเนินการจัดท า/ปรับปรุงดูแลข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ส่วนของข้อมูลวัน เดือน ปีเกิด/วุฒิการศึกษา/เปลี่ยนแปลงประวัติให้เป็นปัจจุบัน 
 ๑๕.๒)  บริการข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ     
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   ๑๕.๓)  บริการสืบค้นข้อมูลให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 
 

/ ๑๖) ปฏิบัติหน้าที่ .... 



๘ 
 

 ๑๖) ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนสวัสดิการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 
   ๑๖.๑)  ด าเนินการเพ่ิมเติมปรับปรุงฐานข้อมูลประวัติของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว      
ในระบบสวัสดิการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 
   ๑๖.๒)  ด าเนินการรับ–ส่ง โอนย้ายฐานข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจ า ในระบบ
สวัสดิการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 
   ๑๖.๓)  ด าเนินการเปลี่ยนสถานะข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจ าเพ่ือค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
                  ๑๗) การส ารวจและบันทึกวันลาประจ าปีลงในแฟ้มประวัติ และสมุดประวัติ 
                        ๑๗.๑) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
                        ๑๗.๒) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) 
                        ๑๗.๓) ลกูจ้างประจ า 

       ๑๘)  การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 
  ๑๙)  การควบคุมการเกษียณอายุราชการ ส ารวจ/รายงาน 
  ๒๐) จัดท าเอกสารรับรองสมุดประวัติและเวลาราชการทวีคูณ 
        ๒๐.๑) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        ๒๐.๒) ลูกจ้างประจ า 
 ๒๑)  การแก้ไขวัน/เดือน/ปีเกิด ของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
   ๒๒)  การบันทึกข้อมูล การบรรจุและแต่งตั้ง การแต่งตั้ง (ย้าย) การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
เกษียณอายุราชการ การตาย และการลาออกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโปรแกรม
บริหารงานบุคคล (P-obec) 
 ๒๓)  ด าเนินการเกี่ยวกับการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
                ๒๔)  ปฏิบัติงานแทน นางเตือนใจ  จุลละครินทร์  ในกรณีที่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
                ๒๕)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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