
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 ๗๒ 

กลุ่มบริหารงานบคุคล 
แนวคิด 

การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาเป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษาปฏบิตังิานเพื่อตอบสนองภารกจิของหน่วยงานโดยยดึหลกัการกระจายอ านาจ ระบบคุณธรรม
และหลกัธรรมาภิบาล  เพื่อให้การบรหิารจดัการมคีวามคล่องตวั เกดิความอสิระในการปฏบิตังิานภายใต้
กฎหมาย ระเบยีบปฏบิตั ิผูป้ฏบิตังิานไดร้บัการพฒันา มคีวามรูค้วามสามารถ มขีวญัก าลงัใจ น าไปสู่การ
บ ริ ก า ร ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม ห ลั ก 
การบรหิารแบบมุ่งผลสมัฤทธิ ์ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศกึษาของผูเ้รยีนต่อไป 

วตัถปุระสงค ์

 ๑.  เพื่อใหก้ารด าเนินงานดา้นการบรหิารงานบุคคล ถูกตอ้ง รวดเรว็ เป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล 
สนองตอบความตอ้งการของหน่วยงานในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 ๒. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจ  
ทีร่บัผดิชอบ  ใหเ้กดิผลส าเรจ็ตามหลกัการบรหิารแบบมุ่งผลสมัฤทธิ ์
 ๓.  เพื่ อส่ ง เสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษ าปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดย 
ยดึมัน่ในระเบยีบวนิยั จรรยาบรรณ อย่างมมีาตรฐานแห่งวชิาชพี 
 ๔. เพื่ อ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับ  
การยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมัน่คงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา  
คุณภาพการศกึษาของผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

ขอบข่าย/ภารกิจ 

 ๑.  งานธุรการ 
 ๒.  กลุ่มงานวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 

  ๒.๑  งานวเิคราะหแ์ละวางแผนอตัราก าลงัคน 
   ๒.๑.๑ การวเิคราะหแ์ละวางแผนอตัราก าลงัคน 
   ๒.๑.๒ การเกลีย่อตัราก าลงั การตดัโอนต าแหน่งและอตัราเงนิเดอืน 
  ๒.๒ งานก าหนดต าแหน่งและวทิยฐานะ 

 
 
 
 



 ๗๓ 

  ๓.  กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ 
  ๓.๑  งานสรรหาและบรรจ ุ
   ๓.๑.๑  การสอบแขง่ขนั การสอบคดัเลอืก การคดัเลอืก 
   ๓.๑.๒ การบรรจุเขา้รบัราชการใหม่ 
  ๓.๒  งานแต่งตัง้ ยา้ย โอนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
   ๓.๒.๑ การแต่งตัง้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
   ๓.๒.๒ การยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
   ๓.๒.๓ การโอนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
   ๓.๒.๔ การบรรจุกลบัเขา้รบัราชการ 
   ๓.๒.๕ การรกัษาราชการแทน 
  ๓.๓ งานออกจากราชการ 
   ๓.๓.๑ การเกษยีณอายุราชการ 
   ๓.๓.๒ การลาออกจากราชการ 
   ๓.๓.๓ การใหอ้อกจากราชการกรณอีื่น ๆ 
      (ขาดคุณสมบตั,ิทุพพลภาพ,หย่อนสมรรถภาพ)  
   ๓.๓.๔  การออกจากราชการกรณถีูกเพกิถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชพี 
 ๔.  กลุ่มงานบ าเหนจ็ความชอบและทะเบยีนประวตั ิ

  ๔.๑  งานบ าเหน็จความชอบ 
  ๔.๒ งานทะเบยีนประวตั ิ
  ๔.๓ งานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ 
  ๔.๔ งานบรกิารบุคลากร 
   ๔.๔.๑  การขอยกเวน้การเกณฑท์หาร 
   ๔.๔.๒ การขอมบีตัรประจ าตวัเจา้หน้าทีข่องรฐั 
   ๔.๔.๓ การขอหนงัสอืรบัรอง 
   ๔.๔.๔ การขออนุญาตใหข้า้ราชการไปต่างประเทศ 
   ๔.๔.๕ การขออนุญาตลาอุปสมบท 

๔.๔.๖ การลาไปประกอบพธิฮีจัย ์
   ๔.๔.๗ การขอพระราชทานเพลงิศพ 

 ๕.  กลุ่มงานพฒันาบคุลากร 
   ๕.๑  งานฝึกอบรมและลาศกึษาตอ่ 
    ๕.๑.๑ การฝึกอบรม 
    ๕.๑.๒ การศกึษาต่อ 
   ๕.๒ งานส่งเสรมิและยกย่องเชดิชเูกยีรต ิ



 ๗๔ 

   ๕.๓ งานพฒันามาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณ 
    ๕.๓.๑ การขอรบัใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตวชิาชพี 
    ๕.๓.๒ การส่งเสรมิความมัน่คง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวชิาชพี 

๕.๔  งานประเมนิคุณภาพการบรหิารงานบุคคล 
  

๑. งานธรุการ 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
  ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม 
ใหส้ามารถด าเนินงานตามภารกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
  ๒.  ศกึษา วเิคราะห์สภาพของกลุ่ม และออกแบบ ระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม  และ
สอดคลอ้งกบัระบบงานสารบรรณของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
  ๓.  ด าเนินการเกีย่วกบัการประชมุภายในกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
  ๔.  ประสานงานกับกลุ่มงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่ เกี่ ยวข้องกับ 
การบรหิารงานของกลุ่ม 

 ๕. ประสานการด าเนินงานประชาสมัพนัธ์ ขอ้มูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ครู  บุคลากร
ทางการศกึษา และประชาชนทัว่ไปทราบ 
  ๖.  จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มงาน 

  ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
  การปฏบิตังิานของบุคลากรในกลุ่มงานเป็นระบบ  สะดวกรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
  ๑. ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
  ๒.  ระเบยีบวา่ดว้ยการรกัษาความปลอดภยัแห่งชาต ิ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
  ๓.  พระราชบญัญตัขิอ้มูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๔. ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ .ศ.  
๒๕๒๙ 
  ๕. ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการใหข้า่วและบรกิารขา่วสารของทางราชการ (ฉบบัที่ ๒ 
) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 ๖.  ระ เบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่ า วราชการ   
พ.ศ. ๒๕๒๕  
 ๗.  ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารว่าด้วยการประชาสมัพนัธ์และการให้ข่าวราชการ (ฉบบัที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๒๗ 



 ๗๕ 

๒. กลุ่มงานวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 

 

 

 
 

 ๒.๑ งานวิเคราะหแ์ละวางแผนอตัราก าลงัคน 

  ๒.๑.๑ การวิเคราะหแ์ละวางแผนอตัราก าลงัคน 

   ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
    ๑. วเิคราะหภ์ารกจิและแผนอตัราก าลงัคน ของครูและบุคลากรทางการศกึษา 
    ๒. ประสานการด า เนินการและประ เมินสภาพความต้องการก าลังคนกับ 
ภารกจิของหน่วยงานและสถานศกึษา 
    ๓. ก าหนดจ านวนอตัราก าลงัของสถานศกึษาตามเกณฑท์ี ่ก.ค.ศ.  ก าหนด 
    ๔. จดัท าแผนอตัราก าลงัของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
    ๕. เสนอแผนอัตราก าลัง เพื่ อขอความเห็นชอบจาก อ .ก .ค .ศ . เขตพื้นที ่
การศกึษา  
    ๖.  ส่งเสรมิใหส้ถานศกึษาจดัท าแผนอตัราก าลงัของสถานศกึษา 
    ๗.  น าแผนสู่การปฏบิตั ิ
    ๘.  ตดิตามและประเมนิผลการใชอ้ตัราก าลงัตามแผน   

   ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
   ๑.   มแีผนอตัราก าลงัในส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
   ๒.  มแีผนอตัราก าลงัของสถานศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

   กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑. แผนอตัราก าลงัครูและบุคลากรทางการศกึษาของ ก.ค.ศ 
 ๒. แนวทางการบรหิารงานบุคคลของ ก.ค.ศ 
 ๓. พระ ร า ชบัญญัติ ร ะ เ บีย บข้ า ร า ช ก า ร ค รู แ ล ะบุ ค ล า ก รท า งก า รศึกษ า  
พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
 ๔. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๕. พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  

กลุ่มงานวางแผน
อตัราก าลงัและ
ก าหนดต าแหน่ง 

งานวเิคราะหแ์ละวางแผนอตัราก าลงัคน 

งานก าหนดต าแหน่งและวทิยฐานะ 



 ๗๖ 

  ๒.๑.๒ การเกล่ียอตัราก าลงั  การตดัโอนต าแหน่งและอตัราเงินเดือน 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
  ๑. ประสานการจดัท าระบบขอ้มูล   
  ๒. การวิ เคราะห์ข้อมู ลครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่ อตรวจสอบการใช้ 
ตามความจ าเป็น ความตอ้งการ ความขาดแคลน เทยีบกบัเกณฑแ์ละแผนอตัราก าลงัสถานศกึษา 
  ๓. เสนอการก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิการเกลี่ยอตัราก าลงัครูและบุคลากร
ทางการศกึษา ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
  ๔. เสนอการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนต่อ  อ .ก .ค .ศ . เขตพื้นที ่
การศกึษาเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

   ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 ๑ เขตพื้นที่การศกึษามีหลกัเกณฑ์และแนวปฏบิตัิด้านการเกลี่ยอตัราก าลงัครูและ
บุคลากรทางการศกึษาทีช่ดัเจน 
 ๒. เขตพืน้ทีก่ารศกึษาสามารถบรหิารอตัราก าลงัทีม่อียู่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงสุด  
 ๓. สถานศกึษามมีาตรฐานดา้นบุคลากรสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความจ าเป็น 

   กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑.   แผนอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาของ ก.ค.ศ. 
 ๒. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตดัโอนต าแหน่งและอตัราเงนิเดอืนขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา 
 ๓. หลักเกณฑ์และวิธี การเกลี่ ยอัตราก าลังข้า ราชการครู และบุ คลากรทาง 
การศกึษาที ่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 ๒.๒ งานก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 
 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. ส่งเสรมิใหส้ถานศกึษาจดัท าภาระงานส าหรบัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
 ๒. น าแผนอัตราก าลังมาก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศกึษาและหน่วยงานการศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 ๓. รบัค าขอปรบัปรุงการก าหนดต าแหน่ง/ขอเลื่อนวทิยฐานะ/ขอเปลีย่นแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/
ขอก าหนดต าแหน่งเพิม่จากสถานศกึษา 
 ๔. ด าเนินการให้มีการประเมินเพื่ อขอเลื่ อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศกึษาตามหลกัเกณฑท์ี ่ก.ค.ศ. ก าหนด 
 ๕. น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษา และหรอื ก.ค.ศ.แลว้แต่กรณ ีพจิารณาอนุมตั ิ



 ๗๗ 

 ๖. ผูม้อี านาจตามกฎหมายมคี าสัง่การปรบัปรุงต าแหน่ง เลื่อนวทิยฐานะ เปลีย่นแปลงเงื่อนไข
ต าแหน่ง ก าหนดต าแหน่งเพิม่ 
 ๗.  เสนอแนะการพฒันาแก่หน่วยงานตามความเหมาะสม 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 ๑.  มกีารก าหนดต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
 ๒. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาได้รบัการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งและวทิย
ฐานะตามกฎหมาย 

 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. มาตรฐานก าหนดต าแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2564 
 ๒. กฎ ก.ค.ศ. พ.ศ.2564 ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๓.   กฎ  ก.ค.ศ พ.ศ. 2564 ว่าด้วยวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
 ๔. ระเบยีบการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง  
 

๓. กลุ่มงานสรรหาและบรรจแุต่งตัง้ 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 ๓.๑ งานสรรหาและบรรจ ุ

  ๓.๑.๑  การสอบแข่งขนั  สอบคดัเลือกและการคดัเลือก 

   ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
    ๑. ส ารวจอตัราวา่งขา้ราชการครูและบุคลากรในสถานศกึษาและหน่วยงานทางการ
ศกึษา 
    ๒. วางแผนจดัท าโครงการและงบประมาณคา่ใชจ้่ายในการสอบแขง่ขนั  
สอบคดัเลอืก การคดัเลอืก 
 ๓. ประสานการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนในการด าเนินการ 

กลุ่มงานสรรหา
และบรรจุแต่งตัง้ 

งานแต่งตัง้ ยา้ย โอนขา้ราชการครูและ 
บุคลากรทางการศกึษา 

งานสรรหาและบรรจ ุ

งานออกจากราชการ 



 ๗๘ 

 ๔.  ขออนุมตัดิ าเนินการเปิดรบัสมคัรสอบแขง่ขนั สอบคดัเลอืก คดัเลอืก  
ต่อ อ.ก.ค.ศ.  เขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 ๕.   ด าเนินการสอบแขง่ขนั สอบคดัเลอืก การคดัเลอืก  
 ๖. ขออนุมตัปิระกาศผลการสอบแขง่ขนัฯ สอบคดัเลอืก การคดัเลอืก และการเรยีก
ตวัฯบรรจุแต่งตัง้หรอืเลื่อนและแต่งตัง้ 

 ๓.๑.๒ การแต่งตัง้หรือเล่ือนและแต่งตัง้จากผูส้อบคดัเลือกหรือผูไ้ด้รบั 
การคดัเลือก 
   ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
   ๑. มหีนงัสอืเรยีกตวัผูส้อบคดัเลอืกหรอืผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกมาเลอืกสถานศกึษา 
   ๒.  ผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา หรอืผูบ้รหิารสถานศกึษาแลว้แต่กรณี 
ลงนามค าสัง่แต่งตัง้ 
   ๓. ส่งตวัผูไ้ดร้บัการแต่งตัง้หรอืเลื่อนและแต่งตัง้ไปรายงานตวัในสถานศกึษาหรอื
หน่วยงานทางการศกึษาทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้หรอืเลื่อนและแต่งตัง้ 
   ๔.  สถานศกึษารายงานตวัเขา้รบัต าแหน่งทีไ่ดร้บัแต่งตัง้หรอืเลื่อนและแต่งตัง้ 

 ๓.๑.๓ การบรรจเุข้ารบัราชการใหม่ 

  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
  ๑.  มหีนงัสอืเรยีกตวัผูส้อบแขง่ขนัไดม้าเลอืกสถานศกึษา 
 ๒.  ส่งตวัผูส้อบแขง่ขนัไดไ้ปรายงานตวัทีส่ถานศกึษา 
 ๓.  สถานศกึษารบัรายงานตวั ปฐมนิเทศ และรายงานส านกังานเขตพืน้ที่ 
การศกึษาทราบ 
 ๔. ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษา พจิารณา
อนุมตั ิ ใหผู้บ้รหิารสถานศกึษาบรรจุและแต่งตัง้และแจง้สถานศกึษาทราบ 
 ๕. ผูบ้รหิารสถานศกึษาออกค าสัง่บรรจุและแต่งตัง้ตามที ่อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษา
อนุมตั ิ 
 ๖.  ผูบ้รหิารสถานศกึษารายงานและส่งค าสัง่ใหส้ านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 ๗. ผูบ้รหิารสถานศกึษาด าเนนิการเตรยีมความพรอ้มและพฒันา หรอืด าเนินการ
ทดลองปฏบิตัริาชการตามหลกัเกณฑท์ี ่ก.ค.ศ. ก าหนดและรายงานผลการด าเนินการต่อ 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

 
 



 ๗๙ 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 ไดข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ทีม่คีวามรูค้วามสามารถ  
เหมาะสมกบัต าแหน่ง  
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๒. พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๓.๒ งานแต่งตัง้  ย้าย  โอนข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา  

  ๓.๒.๑ การแต่งตัง้ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
  ๑.  ศกึษา วเิคราะหก์ฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแต่งตัง้ 
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  
  ๒.  เสนอหลกัเกณฑก์ารแต่งตัง้ ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
  ๓. ส ารวจความตอ้งการและความจ าเป็นในการแตง่ตัง้ ตามทีห่น่วยงาน 
ทางการศกึษาเหน็สมควร รวมทัง้ตรวจสอบต าแหน่งวา่งและอตัราเงนิเดอืนทีใ่ชร้บัยา้ย และ 
รวบรวมขอ้มูลตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูป้ระสงคท์ีจ่ะใหม้กีารแต่งตัง้  
  ๔. จดัท าขอ้มูลรายละเอยีดของผูป้ระสงคแ์ต่งตัง้ ให ้อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ที ่
การศกึษาใหค้วามเหน็ชอบ 

 ๓.๒.๒ การย้ายข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
  (๑) การย้ายผูบ้ริหาร ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาใน 
เขตพืน้ท่ีการศึกษา 
  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
  ๑. ศกึษาวเิคราะหก์ฎหมาย  ระเบยีบ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการยา้ยขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศกึษา 
  ๒.  เสนอหลกัเกณฑก์ารยา้ย ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
  ๓. ส ารวจความตอ้งการและความจ าเป็นในการยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษาหรอืยา้ยตามทีห่น่วยงานทางการศกึษาเหน็สมควร รวมทัง้ตรวจสอบต าแหน่งวา่งและอตัรา
เงนิเดอืนทีใ่ชร้บัยา้ย 
  ๔. เขตพืน้ทีก่ารศกึษารวบรวมขอ้มูล ตรวจสอบคณุสมบตัขิองผูป้ระสงคข์อยา้ย
และจดัท ารายละเอยีดขอ้มูลของผูป้ระสงคข์อยา้ย 



 ๘๐ 

 ๕. จดัท าขอ้มูลรายละเอยีดของผูป้ระสงคแ์ต่งตัง้ ให ้อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ที ่
การศกึษาใหค้วามเหน็ชอบ 
 (๒) การย้ายผูบ้ริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษาต่างเขตพืน้ท่ี 
การศึกษา 
  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
  ๑. ผูบ้รหิาร ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาแจง้ความประสงคแ์ละเหตุผล
ความจ าเป็นในการขอยา้ยไปยงัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีป่ระสงคข์อยา้ย 
  ๒. เขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีร่บัยา้ยตรวจสอบคุณสมบตัขิอ้มูลรายละเอยีด ตรวจสอบ
ต าแหน่งวา่งและอตัราเงนิเดอืนทีใ่ชร้บัยา้ย 
  ๓. เสนอขอ้มูลรายละเอยีด ตอ่ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีร่บัยา้ยพจิารณาอนุมตั ิ
  ๔. แจง้ผลการพจิารณาใหเ้ขตพืน้ทีก่ารศกึษาตน้สงักดัทราบ 
  ๕. ผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีก่ารศกึษาหรอืผูม้อี านาจสัง่บรรจุแล้วแต่กรณลีงนามแต่งตัง้ 
(ยา้ย) 

  ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
  ผูบ้รหิาร ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษามขีวญัและ
ก าลงัใจในการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ และสามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
  ๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ๒. กฎ ก.ค.ศ. พ.ศ. 2564 ว่าด้วยเงินเดือนและเงินวทิยฐานะ  
  ๓.  หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการย้ายครูและบุคลากรทางการศกึษา 

  ๓.๒.๓ การรบัโอนข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
   ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. รวบรวมรายชือ่ ขอ้มูล และรายละเอยีดของผูป้ระสงคข์อโอน 
 ๒. ตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูข้อโอน และตรวจสอบต าแหน่งวา่งและอตัราเงนิเดอืนที่
ใชร้บัโอน 
 ๓. เสนอขอ้มูลรายละเอยีดให ้อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ารศกึษา พจิารณารบัโอนตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด 

 
 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 



 ๘๑ 

 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา มขีวญัและก าลงัใจในการ
ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการสามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๒.  กฎ ก.ค.ศ. พ.ศ.2564 ว่าดว้ยเงนิเดอืนและเงนิวทิยฐานะ  
 ๓. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารว่าดว้ยการยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

 ๓.๒.๔ การบรรจกุลบัเข้ารบัราชการ 

  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑.  ตรวจสอบวเิคราะหก์ฎหมาย ระเบยีบและมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วขอ้ง 
 ๒.  ผูป้ระสงคข์อกลบัเขา้รบัราชการยื่นความประสงคข์อกลบัเขา้รบัราชการ 
 ๓.  ตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูป้ระสงคข์อกลบัเขา้รบัราชการ 
 ๔.  เสนอขอ้มูลรายละเอยีดให ้อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ารศกึษา พจิารณาอนุมตั ิ

  ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา มขีวญัและก าลงัใจในการ
ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการสามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
  ๑.  พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ๒.  กฎ ก.ค.ศ. พ.ศ.2564 ว่าดว้ยเงนิเดอืนและเงนิวทิยฐานะ  
  ๓.  หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารวา่ดว้ยการยา้ยครูและบุคลากรทางการศกึษา 
  ๔.  มตคิณะรฐัมนตรแีละระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ๓.๒.๕  การรกัษาราชการแทน 

  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. ใหส้ถานศกึษาเสนอรองผูอ้ านวยการสถานศกึษาเพื่อแต่งตัง้รองผูอ้ านวยการ
สถานศกึษาคนใดคนหนึ่งเป็นผูร้กัษาราชการแทน 
 ๒. กรณสีถานศกึษาไม่มรีองผูอ้ านวยการสถานศกึษา ใหส้ถานศกึษาเสนอครูหรอื
บุคลากรทางการศกึษาทีม่คีวามเหมาะสมเพื่อแต่งตัง้เป็นผูร้กัษาราชการแทน 
 ๓.  เสนอผูม้อี านาจแต่งตัง้ครูหรอืบุคลากรทางการศกึษาใหร้กัษาราชการแทน 
 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
  ผูไ้ดร้บัการแต่งตัง้ใหร้กัษาราชการแทนผูอ้ านวยการสถานศกึษาปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 



 ๘๒ 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๒. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ.๒๕๔๖ 

 ๓.๓ งานออกจากราชการ 

  ๓.๓.๑  การเกษียณอายรุาชการ 

ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑.  ประสานการด าเนินการตรวจสอบรายชือ่ผูจ้ะเกษยีณอายุราชการในแต่ละปี 
 ๒. ส่งรายชือ่ใหเ้ลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นผูป้ระกาศในเดอืน
มนีาคมของทกุปี 
 ๓. แจ้งประกาศรายชื่อผูเ้กษยีณอายุราชการใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งและเจ้าตวั
ทราบ 

 ๓.๓.๒  การลาออกจากราชการ 

  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
  ๑.  รบัเรื่องการลาออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศกึษา 
  ๒. เสนอผูม้อี านาจสัง่บรรจุแต่งตัง้พจิารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด 

 ๓.๓.๓  การให้ออกจากราชการ 
  ขัน้ตอนและแนวปฏิบติั 
  ๑.  ตรวจสอบขอ้มูลของผูอ้อกจากราชการ 
  ๒.  เสนอผูม้อี านาจพจิารณาออกค าสัง่ 
  ๓.  แจง้สถานศกึษาและผูอ้อกใหล้งนามรบัทราบค าสัง่และแจง้กลุ่มงานบรหิารการเงนิ
และสนิทรพัย ์
  ๔.  สถานศกึษาสง่ค าสัง่ทีร่บัทราบกลบัคนืพรอ้มบตัรประจ าตวัขา้ราชการ 
  ๕.  รายงาน ก.ค.ศ.ใหท้ราบ 

 

 ๓.๓.๔   การออกจากราชการกรณีถกูเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
  ๑.  รบัขอ้มูลการไม่ผา่นการประเมนิต าแหน่งและวทิยฐานะของขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศกึษา ตาม พ.ร.บ.ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 



 ๘๓ 

  ๒.  ตรวจสอบขอ้มูลและเสนอผูม้อี านาจสัง่บรรจุใหม้คี าสัง่ใหอ้อกจากราชการ 
  ๓.  แจง้สถานศกึษาและผูถู้กสัง่ใหอ้อกจากราชการ ลงนามรบัทราบค าสัง่และแจง้กลุ่ม
งานบรหิารการเงนิและสนิทรพัยท์ราบ 

  ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
  ครูและบุคลากรทางการศกึษาทีข่อลาออกจากราชการไดอ้อกจากราชการตามความ
ประสงค ์

  กฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
  ๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ.๒๕๔๖ 
  ๒. พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ๓. พระราชบญัญตัสิภาครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ.๒๕๔๖ 
 

๔. กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวติั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ๔.๑  งานบ าเหน็จความชอบ 
  ๔.๑.๑  การเล่ือนขัน้เงินเดือน/ค่าจ้าง 
   (๑) การเล่ือนขัน้เงินเดือน/ค่าจ้างกรณีปกติ 
    ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 

กลุ่มงานบ าเหนจ็
ความชอบและ
ทะเบยีนประวตั ิ

งานทะเบยีนประวตั ิ

งานบรกิารบุคลากร 

งานบ าเหน็จความชอบ 

งานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ 



 ๘๔ 

  ๑. ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาแต่งตัง้คณะกรรมการศกึษาหลกัเกณฑแ์ละแนว
ปฏบิตัใินการพจิารณาความดคีวามชอบของขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศกึษา ตามที ่ก.ค.ศ.
ก าหนด 
  ๒. คณะกรรมการเสนอหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตักิารพจิารณาความด ี
ความชอบของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ให ้อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ารศกึษาใหค้วามเหน็ชอบ 
  ๓.  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา แจง้หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัใิหส้ถานศกึษา 
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาทราบและถอืปฏบิตัิ 
  ๔. ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา 
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีส่มควรไดร้บัการพจิารณาเลื่อน
ขัน้เงนิเดอืนเสนอขอความเหน็ชอบ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
  (๒) การเล่ือนขัน้เงินเดือน/ค่าจ้างกรณีพิเศษ   ม ี๔ กรณ ีประกอบดว้ย 
   ๑)  กรณกีลบัจากศกึษาตอ่ 
   ๒) กรณบีรรจุใหม ่
   ๓) กรณลีาออกไปสมคัรผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงและกลบัเข้ามาปฏบิตัิ
ราชการ 

    ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. รบัเรื่องจากสถานศกึษา/ตรวจสอบคุณสมบตัแิละเอกสาร 
หลกัฐาน (แบบขอเลื่อนขัน้เงนิเดอืนของผูท้ีข่าดคุณสมบตัพิรอ้มผลการปฏบิตังิานในระดบัดหีรอืดเีด่น/
ค าสัง่ใหไ้ปและกลบัจากศกึษาตอ่/ค าสัง่บรรจุแต่งตัง้ ค าสัง่ลาออกและกลบัเขา้รบัราชการแลว้แต่กรณ ี
รวมทัง้ค าสัง่เลื่อนขัน้เงนิเดอืนครัง้สุดทา้ย) 
  ๒. วเิคราะหแ์ละเสนอความเหน็ผลการปฏบิตังิานตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร 
แลว้เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ารศกึษาอนุมตั ิ
  ๓.  แจง้สถานศกึษาทราบ 
  ๔.  บนัทกึรายการเปลีย่นแปลงในทะเบยีนควบคุมบญัชถีอืจ่ายและทะเบยีน
ประวตั ิ
 
 
 ๔) กรณกีารขอบ าเหน็จความชอบเป็นกรณพีเิศษ เมื่อขา้ราชการถงึแก่ความตาย 
ทุพพลภาพ หรอืพกิาร เนื่องจากการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ 
 ๔.๑) สถานศกึษารายงานมายงัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาตามแบบรายงาน 
เพื่อขอรบับ าเหนจ็ความชอบเป็นกรณพีเิศษ ตามระเบียบส านกันายกรฐัมนตร ี



 ๘๕ 

วา่ดว้ยการใหบ้ าเหน็จความชอบกรณพีเิศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ และตามหลกัเกณฑท์ี ่ก.ค.ศ. ก าหนด พรอ้มทัง้
เอกสารหลกัฐานดงันี้ 
 -  ส าเนาค าสัง่ใหป้ฏบิตัหิน้าทีร่าชการจนเป็นเหตใุหถ้งึแก่ความตาย 
 - บนัทกึรายละเอยีดพฤตกิารณ์ของผูเ้ขา้เกณฑท์ีจ่ะไดร้บั 
การพจิารณาบ าเหน็จความชอบ โดยผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูล้งชือ่รบัรองความถูกตอ้ง 
 - ส าเนารายงานการสอบสวนของพนกังานสอบสวน บนัทกึการตรวจ
สถานทีเ่กดิเหตขุองเจา้หน้าทีต่ ารวจ หรอืผลการสอบสวนของคณะกรรมการทีผู่ม้อี านาจแต่งตัง้ข ึน้เพือ่ท า
การสอบสวนเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้และแผนทีแ่สดงที่เกดิเหตุโดยสงัเขป 
 - ในกรณถีงึแก่ความตาย เนื่องจากไดร้บัการป่วยเจบ็ใหแ้นบ 
รายงานของแพทยท์ีท่างราชการรบัรอง ซึ่งไดต้รวจอาการป่วยของขา้ราชการผูน้ัน้วา่ป่วยเจบ็ถงึตาย
เพราะโรคอะไร และเกีย่วเนื่องจากการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการหรอืไม่ มเีอกสารหลกัฐานดงันี้ 
 -  ส าเนามรณะบตัร 
 -  ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูต้าย 
 -  ส าเนาค าสัง่เลือ่นข ัน้เงนิเดอืนครัง้สดุทา้ย 
 ๔.๒) รวบรวมเอกสารและหลกัฐานประกอบค าขอส่งส านกังาน 
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพื่อด าเนินการต่อไป ดงันี้ 
 - รบัผลการพจิารณา และจดัท าค าสัง่ 
 -  ส่งค าสัง่ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 - บนัทกึรายการเปลีย่นแปลงในทะเบยีนควบคุมบญัชถีอืจ่ายและ
ทะเบยีนประวตั ิ
 - ร่วมกบัสถานศกึษาจดัสวสัดกิารใหแ้ก่ครอบครวัผูถ้งึแก่กรรม อนั
เนื่องมาจากการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด 

     ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 ๑. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในเขตพืน้ที ่
การศกึษามขีวญัและก าลงัใจในการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการมากยิง่ขึน้ 
 ๒. กลุ่มบรหิารงานบุคคลสามารถใหบ้รกิารความรวดเรว็ และมี
ประสทิธภิาพ 
 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔7 
  ๒. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๒๐๔/ว ๖๔ ลงวันท่ี 
๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ 



 ๘๖ 

  ๓. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๒ ลง
วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 
  ๔.  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเล่ือนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  ๕.  กฎ ก.ค.ศ. พ.ศ.2564ว่าด้วยการเล่ือนขั้นเงินเดือนของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๖.  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที ่นร ๐๗๐๘.๑/ว ๑๖ ลงวนัที ่๗ สงิหาคม 
๒๕๔๐ เรื่อง การใชร้ะบบเปิดในการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนขา้ราชการ 
  ๗. ระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเลื่อนขัน้คา่จา้ง 
ลูกจา้งประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
   ๘.  หนงัสอืกรมบญัชกีลาง ที ่กค ๐๕๒๗/.๔/ว ๑๑๑๗๑  
ลงวนัที ่๑๒ มถิุนายน ๒๕๔๔ เรื่อง  การจดัท าบญัชถีอืจ่ายเงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า 
   ๙.  หนงัสอืกระทรวงการคลงั ด่วนทีส่ดุ ที ่กค ๐๕๓๐.๔/ว ๕๓ ลงวนัที ่
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ เรื่อง ระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบกิจ่ายเงนิ 
ตอบแทนพเิศษของขา้ราชการและลูกจา้งประจ าผูไ้ดร้บัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้งถงึข ัน้สูงของอนัดบัหรอื
ต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๔๔ 
   ๑๐. หนงัสอืส านกังาน ก.พ. ที ่สร ๐๗๐๘.๑/ว ๕ ลงวนัที ่  
๒ สงิหาคม ๒๕๔๔ เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิานของ
ขา้ราชการพลเรอืนสามญั 
   ๑๑. พระราชบญัญตัสิงเคราะหข์า้ราชการผูไ้ดร้บัอนัตรายหรอืการ
เจบ็ป่วยเพราะเหตุปฏบิตัริาชการ พ.ศ. ๒๔๙๘ 
  ๑๒. ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการใหบ้ าเหน็จ 
ความชอบกรณพีเิศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

 
 
 
 
 
 

 ๔.๒ งานทะเบยีนประวติั 
 ๔.๒.๑  การควบคมุการเกษียณอายรุาชการ 
  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. เจา้หน้าทีบ่นัทกึวนั เดอืน ปี เกดิ ลงใน 
  ๑.๑  บตัรเกษยีณอายุราชการ 



 ๘๗ 

  ๑.๒  เครื่องคอมพวิเตอร ์
 ๒. ค านวณผูท้ีจ่ะมอีายคุรบ ๖๐ ปีบรบิูรณ์ และตอ้งพน้จากราชการเมื่อ 
สิน้ปีงบประมาณนัน้ 
  ๒.๑ วธิคี านวณ 
   ๒.๑.๑ ผูท้ีเ่กดิระหวา่งวนัที ่๒ ตุลาคม – ๓๑ ธนัวาคม ใหใ้ช ้ ๖๑ บวก พ.ศ. 
เกดิ 
   ๒.๑.๒ ผูท้ีเ่กดิระหวา่งวนัที ่๑ มกราคม – ๑ ตุลาคม ใหใ้ช ้๖๐ บวก พ.ศ. 
เกดิ 
 ๓. แจง้รายชือ่ขา้ราชการดงักล่าวไปส่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ๔. ตรวจสอบและยนืยนัพรอ้มแจง้รายชือ่ผูท้ีจ่ะเกษยีณอายุราชการให้ 
ส่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้งทราบ 
 ๕. ประกาศรายชือ่ผูเ้กษยีณอายุราชการ 
 ๖. ส่งประกาศใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบแลว้ด าเนินการ 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 ผูเ้กษยีณอายุราชการ  และหน่วยงานราชการด าเนินการถูกตอ้งตามระเบยีบ 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑. ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีที ่นร ๐๒๐๕/ว ๔๒ ลงวนัที ่๑๓ มนีาคม ๒๕๓๘ 
 ๒. หนงัสอืกระทรวงการคลงั ที ่กค ๐๕๑๓/๒๒๖๓ ลงวนัที ่๒๔ มกราคม  ๒๕๓๘ 
 ๔.๒.๒ การแก้ไข วนั เดือน ปีเกิด ของข้าราชการคร ูบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง 
  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. ผูม้คีวามประสงคข์อแกไ้ขวนั เดอืน ปีเกดิ ยื่นค าขอตามแบบทีก่ าหนด 
โดยแนบเอกสารต่อผูบ้งัคบับญัชาขัน้ตน้ประกอบดว้ย 
   -  ทะเบยีนราษฎร 
   -  หลกัฐานทางการศกึษา 
   -  หลกัฐานทางราชการ 
   -  หลกัฐานทางราชการแสดงวนั เดอืน ปี เกดิ 
   -  หลกัฐานอืน่ ๆ ของทางราชการทีร่ะบุ วนั เดอืน ปีเกดิ โดยชดัเจน 
  ๒.  เจา้หน้าทีต่รวจสอบความถูกตอ้ง 
  ๓.  น าเสนอผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ถงึผูม้อี านาจ 
  ๔.  ด าเนินการแกไ้ขในทะเบยีนประวตั ิถา้ไดร้บัอนุญาต 
  ๕. แจง้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ด าเนินการแกไ้ข 



 ๘๘ 

  ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
  ทะเบยีนประวตัถิูกตอ้งตามความเป็นจรงิ 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑. ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการแกไ้ข วนั เดอืน ปีเกดิ ในทะเบยีนประวตัิ
ขา้ราชการ 
 ๒. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๔๘๖/๒๕๐๓ ลงวนัที ่๑๘ มนีาคม ๒๕๐๓ 
 ๔.๒.๓ การจดัท า และเกบ็รกัษาทะเบียนประวติัข้าราชการครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจ้าง 

  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. เจา้ของประวตักิรอกรายละเอยีดขอ้มูลเบือ้งตน้เกีย่วกบัประวตัขิองตนเองพรอ้มลง
ลายมอืชือ่ 
 ๒. เจา้หน้าทีต่รวจรายละเอยีดความถกูตอ้ง 
 ๓.  เกบ็รกัษาทะเบยีนประวตัไิวเ้ป็นความลบัในทีป่ลอดภยั 
 ๔.  เปลีย่นแปลง บนัทกึขอ้มูล ลงใน ก.พ. ๗ / สมุดประวตั ิ/ แฟ้มประวตั ิ
 ๕. ซ่อมแซมส่วนทีช่ ารดุเสยีหาย / ท าขึน้ใหม่ตามสภาพ 

  ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
  หน่วยงานมขีอ้มูลส่วนบุคคลทีส่ามารถน าไปใชใ้นการบรหิารบุคคลไดอ้ย่าง 
มปีระสทิธภิาพ 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
  ระเบยีบ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยการจดัท า เกบ็รกัษาทะเบยีนประวตัขิา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา 
 ๔.๒.๔ การจดัท าข้อมูลทะเบียนประวติัข้าราชการครแูละบุคลากรทาง 
การศึกษาและลูกจ้าง 

  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. เจา้หน้าทีด่ าเนินการ 
  ๑.๑ ใหข้า้ราชการคร ูบุคลากรทางการศกึษา และลกูจา้งกรอก 
รายละเอยีดขอ้มูลต่าง ๆ  
  ๑.๒ เจา้หน้าทีน่ าขอ้มูลที่ได ้
  ๑.๒.๑  เกบ็ไวใ้นแฟ้มปกต ิ
  ๑.๒.๒ เกบ็ไวใ้นเครื่องคอมพวิเตอร ์
 ๒. เจา้หน้าทีด่ าเนินการเปลีย่นแปลงประวตั ิบนัทกึรายการเกีย่วกบัประวตัทิีเ่กดิขึน้ 



 ๘๙ 

 ๓.   เกบ็ขอ้มูลไวเ้ป็นความลบัในทีป่ลอดภยั 
 ๔. น าขอ้มูลไปใชใ้นการบรหิารงานบุคคล  

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 สามารถน าขอ้มูลทีไ่ดม้าบรหิารงานใหม้ปีระสทิธภิาพ 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ระเบยีบ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยการจดัท า เกบ็รกัษาทะเบยีนประวตัขิา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา 
 ๔.๒.๕ การขออนุญาตการลา และเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลาในส่วนท่ีเกิน ๖๐ วนัท า
การ 
 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. ผูม้สีทิธขิออนุญาต เสนอใบลาพรอ้มหลกัฐานตา่ง ๆ ทีใ่ชป้ระกอบ 
การพจิารณาอนุญาต โดยน าใบลาทุกฉบบั (ฉบบัจรงิ) พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ ใบรบัรองแพทย ์น าเสนอ
ผูบ้งัคบับญัชาขัน้ตน้ 
 ๒.  ผูบ้งัคบับญัชาเสนอผูม้อี านาจเหนือขึน้ไป 
 ๓. เจา้หน้าทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
  ๓.๑   ใบลา 
  ๓.๒   ตรวจนบัวนัลา (ภายในปีงบประมาณ) 
  ๓.๓   ใบรบัรองแพทย ์
 ๔. ผูบ้งัคบับญัชาชัน้สูงสุด น าเสนอผูม้อี านาจอนุมตักิารลาและเบกิจ่าย 
ในส่วนทีเ่กนิ ๖๐ วนัท าการ 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 ผูม้สีทิธไิดร้บัอนุญาตการลา และไดร้บัเงนิเดอืนในระหวา่งลา มคีวามพอใจ 
ในการปฏบิตังิาน และไดร้บัความคุม้ครอง 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑. ระเบยีบการลาของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ๒. พระราชกฤษฎกีาวา่ด้วยการจ่ายเงนิเดอืน เงนิบ าเหน็จบ านาญและเงนิอื่น ในลกัษณะ
เดยีวกนั พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ๔.๒.๖ การด าเนินการเก่ียวกบัแฟ้มประวติัของครแูละบุคลากรทางการศึกษาท่ีลาออก
จากราชการและถึงแก่กรรม 

  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 



 ๙๐ 

 ๑. เจา้หน้าทีจ่ดัท าเอกสารขอ้มูลเกีย่วกบัการรองรบัขอ้มูลประวตัขิอง           
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
 ๒. เจา้หน้าทีเ่สนอผูบ้งัคบับญัชาลงนามรบัรองในเอกสารขอ้มูลเกีย่วกบั 
การรบัรองขอ้มูลประวตั ิทะเบยีนประวตัขิองครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
 ๓. เจา้หน้าทีม่อบเอกสารขอ้มูลเกีย่วกบัการรบัรองขอ้มูลประวตัทิะเบยีนประวตัแิละ
แฟ้มประวตัขิองขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาทีผู่บ้งัคบับญัชาลงนามรบัรองขอ้มูลแลว้ ใหส้่วน
ราชการทีเ่กีย่วขอ้งด าเนนิการเรือ่งเงนิบ าเหนจ็บ านาญและเงนิอืน่ ๆ ต่อไป 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 ผูท้ีล่าออกจากราชการและทายาทของผูถ้งึแกก่รรมพอใจในเรื่องการด าเนินการเกีย่วกบั
เรื่องการขอรบัเงนิบ าเหน็จบ านาญและเงนิอื่น ๆ  

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔7  
 ๒.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๔.๒.๗ การบนัทึกวนัลาประจ าปีในแฟ้มประวติัข้าราชการ 

  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. สถานศกึษาและหน่วยงานในสงักดัจดัท าบญัชรีายงานการลาประเภทต่างๆ  ของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  โดยนบัตามปีปฏทินิ (๑ มกราคม - ๓๑ ธนัวาคม) เสนอเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา 
 ๒. สถานศกึษาและหน่วยงานในสงักดัจดัส่งบญัชรีายงานการลาของขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศกึษาตามล าดบัข ัน้ 
 ๓. เจา้หน้าทีต่รวจสอบความถกูตอ้งและรายงานผูบ้งัคบับญัชา 
 ๔. เจา้หน้าทีบ่นัทกึขอ้มูลการลาของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษามาลงปก
แฟ้มประวตัขิา้ราชการของแต่ละคน 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 หน่วยงานมขีอ้มูลส่วนบุคคลทีส่ามารถน าไปใชใ้นการบรหิารบุคคลไดอ้ย่าง 
มปีระสทิธภิาพ 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๒.  ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการลาของขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ๔.๒.๘ การให้บริการส าเนาทะเบียนประวติัและ ก.พ.๗ 

  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 



 ๙๑ 

 ๑. เจา้ของประวตัยิื่นความจ านงในการขอส าเนาทะเบยีนประวตัแิละ ก.พ.๗  ดว้ย
ตนเอง หรอืเจา้ของประวตัมิอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นยื่นเสนอการขอจดัท าส าเนา 
ทะเบยีนประวตัแิละ ก.พ. ๗ โดยเจา้ของประวตัทิ าหนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มแนบบตัรประจ าตวัเจา้หน้าที่
ของรฐัของเจา้ของประวตัแิละผูร้บัมอบฉนัทะดว้ย 
 ๒.  เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบตรวจดูความถูกตอ้ง 
 ๓. เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบท าการจดัท าส าเนาทะเบยีนประวตัแิละ ก.พ. ๗ พรอ้มรบัรอง
ขอ้มูลถกูตอ้ง และสง่มอบใหแ้ก่ผูย้ ื่นความจ านงหรอืผูไ้ดร้บัมอบฉนัทะ 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 เจา้ของประวตัทิีย่ ื่นความจ านงมคีวามพอใจในการไดร้บัการบรกิารส าเนาทะเบยีน
ประวตัแิละ ก.พ.๗ เพือ่น าไปใชไ้ดต้ามประสงค ์

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔7 
 ๒.  พระราชบญัญตัขิอ้มูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๔.๒.๙ การจดัส่งทะเบียนประวติั และ ก.พ.๗ ของข้าราชการคร ูบุคลากร 
ทางการศึกษาท่ีย้ายไปสงักดัเขตพืน้ท่ีการศึกษาอ่ืนหรือส่วนราชการอ่ืน 

  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. เจา้หน้าทีเ่สนอผูบ้งัคบับญัชารบัรองขอ้มูลในทะเบยีนประวตัแิละ ก.พ.๗ และแฟ้ม
ประวตัขิองขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาทีย่า้ยไปสงักดัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอื่นหรอืส่วนราชการอืน่ 
 ๒.  เจา้หน้าทีจ่ดัท าหนงัสอืน าส่งแฟ้มประวตั ิทะเบยีนประวตั ิและ ก.พ.๗ ถงึเขตพืน้ที่
การศกึษาหรอืส่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 

  ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 ผูท้ีย่า้ยไปสงักดัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอืน่หรอืส่วนราชการอื่นมคีวามพงึพอใจ 
ในการไดร้บัเอกสารและหน่วยงานตน้สงักดัใหม่มขีอ้มูลทีจ่ะใชใ้นการบรหิารงานบุคคล 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๒.  หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารวา่ดว้ยการยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทาง 
การศกึษา 
 ๔.๒.๑๐ การเปล่ียนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวติั 

  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑.  ผูท้ีต่อ้งการเปลีย่นแปลงทะเบยีนประวตัเิสนอค ารอ้งตามล าดบัข ัน้ 



 ๙๒ 

 ๒.  ผูบ้งัคบับญัชาเสนอผูม้อี านาจเหนือขึน้ไป 
 ๓.  เจา้หน้าทีต่รวจเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
  -  ทะเบยีนสมรส (คร.๓) 
  -   ทะเบยีนหย่า (คร.๗) 
  -   เอกสารการขอเปลีย่นชือ่ (ทร.๓) 
  -   เอกสารการขอเปลีย่นชือ่สกุล (ท.๔) 
  -   ทะเบยีนบา้น (ทร.๑๔) 
  -   ใบรบัรองคุณวฒุ ิหรอืปรญิญาบตัร 
  ๔. เปลีย่นแปลง บนัทกึขอ้มูลลงใน ก.พ.๗ / สมุดประวตั ิ/ แฟ้มประวตั ิ
  ๕.  แจง้หน่วยงานทีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง 
 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 หน่วยงานมขีอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่ป็นปัจจุบนัทีส่ามารถน าไปใชใ้นการบรหิารบคุคลไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพ 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ระเบยีบ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงขอ้มูลในทะเบยีนประวตัขิา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศกึษา 
 ๔.๒.๑๑ การรายงานบุคลากรทางการศึกษาถึงแก่กรรม 

  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. ส่วนราชการรายงานการถงึแก่กรรมของบุคลากรทางการศกึษาตามล าดบัข ัน้ 
 ๒. เจา้หน้าทีร่ายงานผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัข ัน้ 
 ๓. ตอบรบัทราบหน่วยงานทีร่ายงานการถงึแกก่รรม 
 ๔. ออกหนงัสอืแสดงความเสยีใจตอ่ครอบครวัผูถ้งึแก่กรรม 
 ๕. รายงานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 การบรหิารงานบุคคลมขีอ้มูลอตัราก าลงัทีเ่ป็นปัจจุบนั ครอบครวัผูถ้งึแก่กรรมมขีวญั
และก าลงัใจ 

   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
   ระเบยีบ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยการออกจากราชการของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศกึษา 

 ๔.๓ งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 



 ๙๓ 

  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. ตรวจสอบผูม้คีุณสมบตัคิรบถว้น สมควรไดร้บัการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 
 ๒. ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ และเหรียญจกัรพรรดมิาลาแก่
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในสงักดัตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด 
 ๓.  จดัท าทะเบยีนผูไ้ดร้บัเครื่องราชอสิรยิาภรณ์และเหรยีญจกัรพรรดมิาลา  
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ดเิรกคุณาภรณ์ และผูค้นืเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 
 
 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 ขา้ราชการมคีวามพงึพอใจและเป็นการสรา้งขวญัก าลงัใจในการปฏบิตังิาน  

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชกฤษฏกีาวา่ดว้ยการขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรก
คุณาภรณ์  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 
 ๒.  พระราชบญัญตัเิหรยีญจกัรพรรดมิาลา  พ.ศ.  ๒๔๘๔ 
 ๓.  พระราชบญัญตัเิหรยีญจกัรพรรดมิาลา (ฉบบัที ่๒ ) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
 ๔.  พระราชบญัญตัเิหรยีญจกัรพรรดมิาลา (ฉบบัที ่๓)  พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 ๕. ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ 
อนัเป็นทีเ่ชดิชยูิง่ชา้งเผอืก และเครื่องราชอสิรยิาภรณ์อนัมเีกยีรตยิศยิง่มงกฎไทย พ.ศ  ๒๕๓๖  

  

๔.๔  งานบริการบคุคล 

  ๔.๔.๑ การขอยกเว้นการเกณฑท์หาร 
 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
   ๑. ผูม้สีทิธไิดร้บัการยกเวน้ กรอกรายละเอยีดตามแบบทีก่ าหนดก่อนเดอืนเมษายน
ของปี 
   ๒. แนบเอกสาร 
    -  ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ 
  -  ตารางการสอน/สปัดาห ์
  -  จ านวนนกัเรยีนทีร่บัผดิชอบ 
  -  ส าเนา สด. ๓๕ , สด. ๙ 
 ๓.  เจา้หน้าทีน่ าเสนอหวัหน้าส่วนราชการเพื่อลงนามน าเสนอผูม้อี านาจ 
 ๔.  ผูม้อี านาจออกใบส าคญัยกเวน้  แลว้แจง้ 



 ๙๔ 

  ๔.๑  ทอ้งทีท่ีเ่ป็นภูมลิ าเนาทหารของผูน้ัน้ 
  ๔.๒  แจง้ส่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาไดร้บัการยกเวน้การเกณฑท์หาร  

ไม่เกดิผลเสยีหายตอ่การเรยีนการสอนของเดก็ 
 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 พระราชบญัญตัริบัราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

 ๔.๔.๒ การขอมีบตัรประจ าตวัเจ้าหน้าท่ีของรฐั 

   ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. ผูข้อมบีตัรกรอกรายละเอยีดขอ้มูลส่วนบคุคลตา่ง ๆ โดยมเีอกสาร 
หลกัฐานดงันี้ 
  -  ตดิรูปถ่ายในแบบขอมบีตัร ๓ รูป 
  -  ส าเนาทะเบยีนบา้น ๑ ฉบบั 
  -  ใบรบัรองหมู่โลหติ ๑ ฉบบั 
  -  เสนอผา่นผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั 
 ๒. เจา้หน้าทีต่รวจสอบเอกสารความถูกตอ้ง 
 ๓. เจา้หน้าทีน่ าเสนอผูม้อี านาจลงนามในบตัรประจ าตวั โดยผา่นผูบ้งัคบับญัชา
ตามล าดบั โดยคมุทะเบยีนประวตัไิว ้
 ๔.  ส่งคนืบตัรประจ าตวัถงึสถานศกึษา 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 ผูข้อมบีตัรไดร้บับตัรประจ าตวัเจา้หน้าทีข่องรฐัไวเ้ป็นบตัรประจ าตวั 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 พระราชบญัญตับิตัรประจ าตวัเจา้หน้าทีข่องรฐั พ.ศ.๒๕๔๒ 

 ๔.๔.๓ งานขอหนังสือรบัรอง 

   ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
   ๑. ผูข้อหนงัสอืรบัรองแจง้เหตุผลและความจ าเป็นในการขอหนงัสอื 
 ๒. เสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาขัน้ตน้ 
 ๓.  เจา้หน้าทีต่รวจรายงานเหตุผล ความจ าเป็น 
 ๔.  น าเสนอผูม้อี านาจอนุมตัลิงนามหนงัสอืรบัรอง 
 ๕.  ส่งหนงัสอืรบัรอง 



 ๙๕ 

   ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
   ผูข้อหนงัสอืรบัรองไดร้บัความพอใจและใชส้ทิธใินการเป็นขา้ราชการ 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
   ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ .๒๕๒๖ 

 ๔.๔.๔ งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ 

   ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. ผูม้คีวามประสงคจ์ะเดนิทางไปต่างประเทศ กรอกรายละเอยีดตามแบบทีก่ าหนด 
 ๒. ในกรณทีีเ่ดนิทางอยู่ในระหว่างเปิดภาคเรยีน ตอ้งแนบใบลาทีไ่ดร้บัการอนุญาต 
 ๓. เจา้หน้าทีต่รวจสอบ 
  -  แบบขออนุญาต 
  -  บญัชปีระมาณการค่าใชจ้่าย 
  -  ใบลากจิ หรอืลาพกัผอ่น หนงัสอืเชญิจากองคก์าร หน่วยงาน 
 ๔. น าเสนอผูบ้งัคบับญัชาผูม้อี านาจลงนามน าเสนอผูม้อี านาจ 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 ผูข้ออนุญาตเดนิทางไดร้บัความพอใจ เดนิทางอย่างมคีวามสุข 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑. ระเบยีบการลาของขา้ราชการ  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ๒. แนวปฏบิตักิารเดนิทางไปต่างประเทศ 

 ๔.๔.๕ งานขออนุญาตลาอปุสมบท 

   ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. ผูม้คีวามประสงคจ์ะอุปสมบทกรอกรายละเอยีดตามแผนทีก่ าหนด ผา่น 
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั 
 ๒.  เจา้หน้าทีต่รวจคุณสมบตั ิ
 ๓.  น าเสนอผูม้อี านาจ 
  ๓.๑ อนุญาตการลาอุปสมบท 
  ๓.๒  เสนอพระอุปัชฌาย ์เพือ่ขออนุญาตใหไ้ปอุปสมบท 

   ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
   ผูข้ออนุญาตมศีรทัธาในพระพทุธศาสนา และไดร้บัความพงึพอใจ 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 



 ๙๖ 

   ๑. ระเบยีบการลาของขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   ๒.  พระราชกฤษฎกีารวา่ดว้ยการอนุญาตใหข้า้ราชการลาอุปสมบท 

 ๔.๔.๖  การลาไปประกอบพิธีฮจัย ์

 ๔.๔.๗  งานขอพระราชทานเพลิงศพ 
   ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. เจา้ภาพแจง้วตัถุประสงคข์องการขอพระราชทานเพลงิศพ 
 ๒. เจา้หน้าทีต่รวจสอบ 
  -  หลกัเกณฑ ์คุณสมบตั ิ
  -  วนั เดอืน ปี ทีจ่ะขอพระราชทานเพลงิศพ 
  -  สถานที ่
  -  น าเสนอผูม้อี านาจลงนาม เสนอเลขาธกิารพระราชวงั 
  -  ตดิต่อประสานงาน (เลขาธกิารพระราชวงั   เจา้ภาพ) 
 ๓. ด าเนินการตามขัน้ตอนของส านกัพระราชวงั 

   ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
   เจา้ภาพพอใจทีไ่ดร้บัการอ านวยความสะดวกและไดร้บับรกิารทีร่วดเรว็ 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
   แนวทางการขอพระราชทานเพลงิศพของส านกัพระราชวงั 
 

๕. กลุ่มงานพฒันาบคุลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 ๕.๑ งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ  

กลุ่มงานพฒันา
บุคลากร 

งานพฒันามาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณ 

งานฝึกอบรมและลาศกึษาตอ่ 

งานส่งเสรมิและยกย่องเชดิชเูกยีรต ิ

งานประเมนิคุณภาพการบรหิารงานบุคคล 



 ๙๗ 

  ๕.๑.๑ การฝึกอบรม  

   ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑.  ส ารวจ ศกึษา วเิคราะห ์วจิยั สภาพความตอ้งการจ าเป็นในการฝึกอบรมพฒันา ( 
Training  needs )  
 ๒. จดัท าแผนงาน/โครงการฝึกอบรมพฒันาบุคลากร 
 ๓. จดัท าและพฒันาหลกัสูตร คูม่อื นวตักรรมและจดัหาเทคโนโลย ี
 ๔. ประสานและส่งเสรมิการด าเนินการฝึกอบรมและพฒันาครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาทุกต าแหน่ง ทัง้กรณีเตรยีมเขา้สู่ต าแหน่ง ( Pre - service  Training ) และพฒันาประสทิธภิาพ
การปฏบิตังิาน ( Inservice  Training) รวมทัง้การอบรมลกูจา้งประจ าและลกูจา้งชัว่คราว กรณเีขา้สู่
ต าแหน่งใหม่และกรณปีระจ าการ 
 ๕.  การประเมนิผลการฝึกอบรม 
 ๖. ด าเนินการวจิยัเพื่อพฒันารูปแบบและกระบวนการฝึกอบรมเพื่อ 
การพฒันาวชิาชพี 
 ๗. ส่งเสรมิสนบัสนุนการพฒันา เสรมิสรา้งขวญัก าลงัใจ ปกป้องคุม้ครองระบบ
คุณธรรมและยกย่องเชดิชูเกยีรตขิา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในหน่วยงานทางการศกึษา  
 ๘. ส่งเสรมิสนบัสนุนใหส้ถานศกึษามกีารอบรมหรอืประสานการฝึกอบรมและพฒันา
เพื่อสรา้งความเขม้แขง็ในวชิาชพี 
 ๙. สรา้งเครอืขา่ยประสานการฝึกอบรมกบัสถาบนัการศกึษาและสถานศกึษา 
 ๑๐. ประสานกบัหน่วยงานทางการศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพื่อใหม้ี    การเทยีบ
โอนประสบการณ์ ในการฝึกอบรมกบัการพฒันาวทิยฐานะของบุคลากรในสถาบนั   อุดมศกึษา 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 ๑.  ครู ผูบ้รหิารและบุคลากรทางการศกึษาถอืวา่เป็นทรพัยากรมนุษยท์ีส่ าคญัยิง่ในการ
ทีจ่ะด าเนนิงานใหป้ระสบผลส าเรจ็ ไดร้บัการพฒันาอย่างต่อเนื่องและทัว่ถงึ 
 ๒. ครู ผูบ้รหิาร และบุคลากรทางการศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่ 
การศกึษาสามารถปฏบิตัหิน้าทีร่าชการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑. ระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมของ 
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 ๒. พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๓. พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๖          



 ๙๘ 

 ๔. กฎ ก.ค. ศ. ฉบบัที ่(พ.ศ. ....) วา่ดว้ยการประเมนิต าแหน่ง และวทิยฐานะ 
ขา้ราชการคร ู

 ๕.๑.๒ การลาศึกษาต่อ 

  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. ศกึษาความจ าเป็นและด าเนินการส่งเสรมิและสนบัสนุนใหข้า้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศกึษา ทีม่วีฒุแิละไม่มวีฒุ ิไดม้โีอกาสศกึษาต่อ ตามความตอ้งการของตนและหน่วยงาน
ทางการศกึษา โดยใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐานหรอืกระทรวงศกึษาธกิารและตามขอ้ตกลงในการส่งไปศกึษาต่อกบัสถาบนัอดุมศกึษา 
 ๒. ด าเนินการวางแผนและส่งเสรมิใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา   ลาศกึษา
ต่อทุกประเภท 
 
 

  ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 ๑. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาไดร้บั    การศกึษา
และพฒันาอยา่งทัว่ถงึและต่อเนื่อง 
 ๒. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสามารถปฏบิตัิ
หน้าทีร่าชการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
  ๓. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษามขีวญัและก าลงัใจใน
การปฏบิตัหิน้าทีร่าชการสูงขึน้ 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑. ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวา่ดว้ยการใหข้า้ราชการไปศกึษาและฝึกอบรม 
ภายในประเทศ  พ.ศ. ๒๕๓๘   
 ๒. ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวา่ดว้ยการใหข้า้ราชการไปศกึษาและฝึกอบรม ณ 
ต่างประเทศ  

 ๕.๒ งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชเูกียรติ 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑.  ประสานการด าเนินการจดัสรรงบประมาณ สนบัสนุน ส่งเสรมิการพฒันาของ 
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในการปฏบิตังิานใหม้คีุณภาพและประสทิธภิาพเป็น 
มอือาชพี  เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาวชิาชพีและคณุภาพการศกึษา 
 ๒. เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีเ่พือ่พจิารณาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร     



 ๙๙ 

ยกยอ่งเชดิชเูกยีรตขิา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาทีม่คีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์มผีลงานดเีด่นเป็นที่
ประจกัษ ์
 ๓. ประกาศแจง้สถานศกึษาด าเนนิการพจิารณาคดัเลอืกขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศกึษา 
 ๔. เขตพืน้ทีก่ารศกึษาตัง้คณะกรรมการพจิารณาและน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. ใหค้วามเหน็ชอบ 
 ๕. ประกาศยกย่องเชดิชเูกยีรตแิละมอบเกยีรตบิตัร โล่รางวลั พรอ้มเผยแพร่ ยกยอ่งอยา่งกวา้ง
ขวา้ง 
 ๖.  ใหน้ าผลงานไปประกอบการพจิารณาความดคีวามชอบเป็นกรณพีเิศษ 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษามขีวญัและก าลงัใจในการปฏบิตัหิน้าทีสู่งขึน้ท าใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลแกท่างราชการ 
 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑.  กฎกระทรวง วา่ดว้ยกองทุนสง่เสรมิครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศกึษา  
 ๒. ระเบยีบ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยการใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาไดร้บัเงนิวทิยพฒัน์ 
 ๓. ระเบยีบคุรุสภาวา่ดว้ยการสรรหาและคดัเลอืกขา้ราชการครูและบุคลากรทาง 
การศกึษาผูม้ผีลการปฏบิตังิานดเีด่น 
 ๔. ระเบยีบคุรุสภาวา่ดว้ยการสรรหาและคดัเลอืกขา้ราชการครูและบุคลากรทาง 
การศกึษาเพื่อรบัรางวลัคุรุสดุด ี

 ๕.๓ งานพฒันามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

  ๕.๓.๑ การขอรบัใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตวิชาชีพ 
   ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. ส่งเสรมิสนบัสนุนใหค้รูและบุคลากรทางการศกึษาไดร้บัการพฒันาและ 
มใีบอนุญาตประกอบวชิาชพี 
 ๒.  เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษาพจิารณาตรวจสอบและน าเสนอตามที่ ผูม้ี
อ านาจหรอืองคก์รวชิาชพีมอบหมาย 
 ๓. จดัท าทะเบยีนควบคมุ ก ากบั ดูแล ผูร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพี  
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานวชิาชพี 
 ๔.  ประสานองคก์รวชิาชพีครูและบุคลากรทางการศกึษา และสถาบนั 
การศกึษาทีท่ าหน้าทีผ่ลติและพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา และพฒันาบุคลากรอย่าง 
ต่อเนื่องเป็นมอือาชพี 



 ๑๐๐ 

 ๕. ส่งเสรมิการด าเนินการพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษาใหป้ระพฤตติาม
ระเบยีบ วนิยั มาตรฐานและจรรยาบรรณของวชิาชพี 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 ๑. ครูและบุคลากรทางการศกึษามใีบอนุญาตประกอบวชิาชพีและสามารถต่อ
ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีได ้
 ๒. ครูและบุคลากรทางการศกึษา ไดร้บัการพฒันามคีวามมัน่คงในการประกอบวชิาชพี 

    กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.๒๕๔๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๒. พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ.๒๕๔๖ 
 ๓.  พระราชบญัญตัสิภาครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ.๒๕๔๖ 

 ๕.๓.๒ การส่งเสริมความมัน่คง ผดงุความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ 

  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑.  วเิคราะหง์านความมัน่คงและความเป็นธรรมในการประกอบวชิาชพี 
 ๒. ก าหนดหลกัเกณฑก์ารสง่เสรมิความมัน่คงและผดุงความเป็นธรรมในการประกอบ
วชิาชพี 
 ๓. วางแผนด าเนนิการสง่เสรมิความมัน่คงและผดุงความเป็นธรรมในการประกอบ
วชิาชพี 
 ๔. ประเมนิผลและรายงาน 

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 ๑. ครูและบุคลากรทางการศกึษามคีวามมัน่คงและไดร้บัความเป็นธรรม 
ในการประกอบวชิาชพี 
 ๒. มกีารปฏบิตังิานใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงสุด 
 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑. พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๒.  พระราชบญัญตัสิภาครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ.๒๕๔๖ 
 ๓. พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๕.๔ งานประเมินคณุภาพการบริหารงานบุคคล 

  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 



 ๑๐๑ 

๑. ศกึษา วเิคราะห ์ วจิยัและก าหนดมาตรฐานการปฏบิตังิานดา้นบรหิารงานบุคคลเกีย่วกบั
การจดัท าและพฒันาฐานขอ้มูลขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในหน่วยงานการศกึษาในเขตพืน้ที่
การศกึษา 

๒. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิปีระเมนิผลการปฏบิตังิานดา้นพฒันาระบบบรหิารงานบุคคล 
๓. พฒันามาตรฐานคุณภาพโดยใหผู้บ้รหิารสถานศกึษาไดใ้หข้า้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษา ก าหนดภาระงานขัน้ต ่าและเกณฑก์ารประเมนิผลงานส าหรบัขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

๔. ส่งเสรมิและจดัท าเครือ่งมอืประเมนิคุณภาพการบรหิารงานบุคคล 
๕. ด าเนินการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
๖. น าผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในส านกังาน 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษา ไปใชป้ระโยชน์ในการบรหิารงานบุคคลอย่างมปีระสทิธภิาพ 
๗.  จดัท ารายงานการบรหิารงานบคุคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษา เพื่อเสนอ ต่อไปยงั 

ก.ค.ศ.  

 ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
 ๑. ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามมีาตรฐานการปฏบิตังิาน ดชันีชีว้ดัผลการปฏบิตังิานและ
เครื่องมอืการประเมนิผลการปฏบิตังิานดา้นพฒันาระบบบรหิารงานบุคคล ท าใหส้ามารถด าเนินการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการครูและบุคลากรได้อยา่งโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ 
 ๒. มกีารจดัท าขอ้มูลมาตรฐานคุณภาพงานและประเมนิคุณภาพการบรหิารงานบุคคลและจดัท า
รายงานการบรหิารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษา เพือ่เสนอ ก.ค.ศ. 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑. พ.ร.บ.ระเบยีบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
 ๒. หนงัสอืส านกังาน ก.พ.ที ่สร ๐๗๐๘.๑/ว ๕ ลงวนัที ่๒ สงิหาคม ๒๕๔๔  เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิานของขา้ราชการพลเรอืนสามญั 
 ๓.  หนงัสอืส านกังานเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีด่วนทีสุ่ด ที ่นร ๐๒๐๔/ว ๖๔ ลงวนัที ่๑๒ 
เมษายน ๒๕๔๔ เรือ่ง การปรบัปรุงประสทิธภิาพและประเมนิผลของงานราชการ 
 ๔. กฎ ก.ค.ศ. ฉบบัที ่……. (พ.ศ……) วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผล 
การปฏบิตังิานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  
 
 
 
 



 ๑๐๒ 

๖. กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๖.๑ งานวินัย 

 ๖.๑.๑ การส่งเสริมวินัยข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑.  ศกึษา วเิคราะห ์วจิยั สาเหตกุารกระท าผดิวนิยั การเสรมิสรา้งวนิยั จรยิธรรม ให้
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษามวีนิยัและจรยิธรรม 
 ๒. ใหค้ าปรกึษา แนะน าเรื่องเสรมิสรา้ง และพฒันาวนิยัขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา 
 ๓. ส่งเสรมิใหส้ถานศกึษามกีารเสรมิสรา้งและพฒันาวนิยัขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา 
 ๔. จดัท าและสนบัสนุนการจดัท าเอกสาร คู่มอื สื่อ เกีย่วกบัการรกัษาวนิยัและการ
ป้องกนัการกระท าผดิวนิยัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
 ๕. ตดิตามประเมนิผลการพฒันาวนิยั จรยิธรรมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศกึษา 

   

๖.๑.๒ การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ   

   (๑) การด าเนินการทางวินัยแก่ผูก้ระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
   ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑.  รบัเรื่องรอ้งเรยีน เสนอแต่งตัง้คณะกรรมการสบืสวนขอ้เทจ็จรงิ  
 ๒. ร่วมเป็นคณะกรรมการสบืสวน/สอบสวนวนิยั ขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษาในสงักดั 

กลุ่มงานวนิยัและ 
นิตกิาร งานอุทธรณ์และรอ้งทุกข ์

งานวินยั 

งานดา้นกฎหมายและการด าเนินคดขีองรฐั 



 ๑๐๓ 

 ๓. ตรวจสอบส านวนการสบืสวน สอบสวนพยานหลกัฐานและเสนอ 
ความเหน็เพื่อใหม้กีารพจิารณาสัง่ลงโทษทางวนิยั หรอืใหค้วามเหน็ในระดบัโทษทางวนิยัที ่
ผูบ้งัคบับญัชาสัง่ลงโทษวนิยัไม่รา้ยแรง    
 ๔. ประสานกบัหน่วยงานหรอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
การด าเนินการทางวนิยัในกรณขีา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษากระท าผดิร่วมกนั 
 ๕. ใหค้ าปรกึษาแนะน า อบรม และพฒันาผูบ้รหิาร ขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา เกีย่วกบักระบวนการด าเนินการทางวนิยั 
 ๖. จดัท าสรุปรวบรวมเอกสารหลกัฐานการด าเนินการทางวนิยั 
ไม่รา้ยแรง ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา เสนอต่อองคค์ณะบุคคลผูม้อี านาจพจิารณาหรอื
หน่วยงานบงัคบับญัชา  
 ๗.  ด าเนินการออกค าสัง่ลงโทษตามอ านาจหน้าทีท่ีก่ฎหมายก าหนด 
 (๒) การด าเนินการทางวินัยแก่ผูก้ระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
  ๑. รบัเรื่องรอ้งเรยีนและสบืสวนขอ้เทจ็จรงิเบือ้งตน้ ตามกรณขีา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศกึษาถูกกลา่วหาวา่กระท าผดิวนิยั 
  ๒. ด าเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวนิยัเมือ่สอบสวน 
ขอ้เทจ็จรงิเบือ้งตน้แลว้ ปรากฏกรณมีมีูลการกระท าผดิวนิยัอย่างรา้ยแรง 
  ๓.  ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนและพจิารณา 
  ๔. ตรวจสอบส านวนการสอบสวนพจิารณาพยานหลกัฐานและเสนอ 
ความเหน็เพือ่ใหม้กีารพจิารณาสัง่ลงโทษทางวนิยั หรอืใหค้วามเหน็ในระดบัโทษทางวนิยัที ่
ผูบ้งัคบับญัชาสัง่ลงโทษวนิยัอย่างรา้ยแรง 
  ๕. ประสานงานกบัหน่วยงานหรอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ด าเนินการทางวนิยั กรณขีา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษากระท าผดิร่วมกนั 
 ๖. จดัท าสรุปรวบรวมเอกสารหลกัฐาน การด าเนินการทางวนิยัอยา่งรา้ยแรง
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาเพื่อเสนอองคค์ณะผูม้อี านาจพจิารณาหรอืหน่วยงานบงัคบับญัชา 
 ๗.  ด าเนินการออกค าสัง่ลงโทษตามอ านาจหน้าทีท่ีก่ฎหมายก าหนด 
 ๖.๑.๓  การสัง่พกัราชการ สัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
  ๑.  เมื่อมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนการกระท าผดิวนิยัอย่างรา้ยแรง และมสีาเหตุ
ใหส้ัง่พกัราชการไวก้่อน 
  ๒.  เมื่อมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนการกระท าผดิวนิยัอย่างรา้ยแรง และมสีาเหตุ
ใหอ้อกจากราชการไวก้่อน 



 ๑๐๔ 

 ๖.๑.๔  การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
  ๑. ผูส้ ัง่แต่งตัง้กรรมการสอบสวน จดัท ารายงานผลการด าเนินการเมื่อม ี
การด าเนินการทางวนิยัและการลงโทษทางวนิยัไม่รา้ยแรงขา้ราชการครูและบุคลากรทาง 
การศกึษาเสนอใหผู้ม้อี านาจตามกฎหมายพจิารณา 
  ๒. จดัท ารายงานผลการด าเนินการเมือ่มกีารด าเนนิการทางวนิยัและ 
การลงโทษทางวนิยัอย่างรา้ยแรง ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา เสนอใหผู้ม้อี านาจตาม
กฎหมายพจิารณา 

 ๖.๒ งานอทุธรณ์และร้องทุกข ์

  ๖.๒.๑ การอทุธรณ์ 

   ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. ศกึษา วเิคราะห ์วจิยั กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ กรณี 
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในเขตพื้นทีก่ารศกึษาอทุธรณ์ค าสัง่ลงโทษ เพือ่ใชเ้ป็นแนวทาง
พฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัระเบยีบและการใชส้ทิธิ
ทางกฎหมายและการรกัษาสทิธ ิ
 ๒. รบัเรื่องอุทธรณ์ค าสัง่ลงโทษทางวนิยัไม่รา้ยแรงของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ตรวจพจิารณาและเสนอใหผู้ม้อี านาจตามกฎหมายพจิารณา 
 ๓. ให้ค าปรกึษา แนะน าสทิธกิารอุทธรณ์ และการฟ้องร้องต่อ 
ศาลปกครองตรวจสอบค าอุทธรณ์ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

 ๖.๒.๒ การร้องทุกข ์

  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑.  ศกึษา วเิคราะห ์วจิยั กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ กรณ ี    ขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา รอ้งทุกข ์เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางพฒันาขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศกึษาใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบัระเบยีบและการใชส้ทิธทิางกฎหมายและรกัษา
สทิธ ิ
 ๒.  ใหค้ าปรกึษา แนะน าการรอ้งทุกข ์และตรวจสอบค ารอ้งทกุขข์อง 
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
 ๓. รบัเรื่องรอ้งทุกขข์องขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ตรวจสอบพจิารณา และเสนอใหผู้ม้อี านาจตามกฎหมายพจิารณา 

   



 ๑๐๕ 

 


