คู่มือปฏิบตั ิงาน/มาตรฐานงาน
ของ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
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ชื่ องาน (กระบวนงาน) งานเตรี ยมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม

โครงสร้ างส่ วนประกอบมาตรฐานงานของ สพป./สพม.
สพป./สพม.………กลุ่ม บริ หารงานบุคคล

รหัสเอกสาร : ……………………………..

ตัวชี้วดั ทีส่ ํ าคัญของกระบวนงาน
เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มที่ถูกต้อง สนองต่อความต้องการของหน่วยงานและเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ลําดับที่
1.
2.
3.

4.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลเตรี ยมความพร้ อม
พัฒนาอย่างเข้ม
คณะกรรมการประเมินทุก 3 เดือน ในระยะเวลา 2 ปี
รวม 8 ครั้ง

หากไม่ผา่ นการประเมินตามเกณฑ์
ก.ค.ศ. กําหนด ให้ผมู้ ีอาํ นาจสั่งบรรจุ
ให้ออกจากราชการภายใน 5 วันนับ
จากวันที่ได้รับรายงาน

5.

6.

ผลการประเมินเป็ นไปตามเกณฑ์ ก.ค.
ศ.กําหนด ให้รายงาน อกศจ./กศจ.และ
ออกคําสัง่ แต่งตั้ง รายงาน สพป./สพม.

รายละเอียดงาน
ผอ.สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลเตรี ยม
ความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม

เวลาดําเนินการ
1 วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์

ผู้รับผิดชอบ
โรงเรี ยน

คณะกรรมการประเมินการเตรี ยมความพร้อมทุก 3 เดือน
ในระยะเวลา 2 ปี รวม 8 ครั้ง

2 ปี

ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์

โรงเรี ยน

ผอ.สถานศึกษารับรายงานผลการประเมินในแต่ละครั้งหาก
ผลการประเมินตํ่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ให้
คณะกรรมการพิจารณาทบทวนอีกครั้ง หากทบทวนแล้ว
ยังตํ่ากว่าเกณฑ์ ผอ.สถานศึกษาสัง่ ให้ผนู ้ ้ นั ออกจากราชการ
ภายใน 5 วันทําการ นับแต่วนั ที่ได้รับรายงาน
หากผลการประเมินเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ให้เตรี ยมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้มต่อไปจนครบ 2 ปี

3 เดือน
เป็ นเวลา
2 ปี

ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์

2 ปี

ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์

โรงเรี ยน

หมายเหตุ

โรงเรี ยน

นําผลการประเมินรายงานที่ประชุม อกศจ./กศจ.พิจารณา
อนุมตั ิ ผูม้ ีอาํ นาจสัง่ บรรจุ มีคาํ สัง่ พร้อมส่งคําสัง่ ไปยัง
สพป./สพม.ตรวจสอบความถูกต้อง

1 เดือน

ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์

สพป./สพม./
โรงเรี ยน

ส่งคําสัง่ ให้ สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

15 วัน

ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์

ศธจ.

เอกสารอ้ างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง)
1. ………………………………………………………………………………….. 2. ..................................................................................................................
คําอธิบายสัญลักษณ์ผงั ขั้นตอน

จุดเริ่ มต้นหรื อสิ้นสุ ดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรื อการปฏิบตั ิ

การตัดสิ นใจ

ทิศทางหรื อการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า)

คูมือการปฏิบัติงาน
เรื่อง การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครู
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2561
กลุมงาน สรรหาและบรรจุแตงตั้ง
จัดทําโดย
นางสาวพรรณี จันทรแกว

กลุมบริหารงานบุคคล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1

1. ชื่ อกระบวนงาน
งานแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งซึ่ งมีหน้าที่เป็ นผูส้ อน
ในหน่วยงานการศึกษา ภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้อง
สนองตอบความต้องการของหน่วยงาน และเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
3. ขอบเขตของงาน
การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งซึ่ งมีหน้าที่เป็ นผูส้ อน
ในหน่วยงานการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา เป็ นการแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ดาํ รงตําแหน่งการย้ายสับเปลี่ยน และการย้ายตัดโอนตําแหน่งอัตราเงินเดือน
4. คําจํากัดความ

-

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ผูป้ ระสงค์ขอย้ายยืน่ คําร้องขอย้าย (ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด) ตามระยะเวลา
ที่หลักเกณฑ์กาํ หนดผ่านผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับ
5.2 สถานศึกษา นําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นการย้าย แล้วรวบรวม
ส่ งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาภายในเวลาที่กาํ หนด
5.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
รวบรวมและจัดทําข้อมูลตรวจสอบและดําเนิ นการดังนี้
1) รวบรวมคําร้องขอย้ายของผูย้ า้ ยที่เป็ นข้าราชการในสังกัดและจากต่างสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูย้ า้ ย
3) แยกคําร้องขอย้ายของผูข้ อย้ายภายในเขต/ต่างเขตพื้นที่การศึกษา
4) นําเสนอ คณะกรรมการศึกษาธิ การจังหวัดเพื่ออนุมตั ิและให้ส่งคําร้องขอย้ายไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปลายทางกรณี การขอ
ย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา
5) จัดทําข้อมูลของผูข้ อย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษา และผูท้ ่ีส่งคําร้องขอย้ายมาจาก
ต่างสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

6) ตรวจสอบตําแหน่งว่างและคุณวุฒิวชิ าเอก ตามที่สถานศึกษาต้องการและขาดแคลน
5.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ส่ งข้อมูลของผูป้ ระสงค์จะย้ายขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่รับย้าย
5.5 สถานศึกษาที่ผปู ้ ระสงค์ขอย้ายระบุ ส่ งความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
5.6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จัดทําข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด และรายเอียดตัวชี้วดั ที่ สพฐ. กําหนด เพื่อเสนอ
อนุคณะกรรมการศึกษาธิ การจังหวัดพิจารณา
5.7 คณะกรรมการศึกษาธิ การจังหวัด พิจารณาอนุมตั ิ
5.8 ผูม้ ีอาํ นาจตามมาตรา 53 มีคาํ สั่งย้ายและแต่งตั้ง
5.9 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.10 ส่ งสําเนาคําสั่งให้สาํ นักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.11 กรณี ต่างสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดดําเนินการดังนี้
1) แจ้งคําสั่งให้สถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
2) ผูไ้ ด้รับการพิจารณาย้ายมอบหมายงานในหน้าที่
3) สถานศึกษาส่ งตัวผูไ้ ด้รับการพิจารณาย้ายมาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาต้นสังกัด
4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาต้นสังกัด ส่ งตัวผูไ้ ด้รับการพิจารณาย้าย ไปสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่รับย้าย

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ผูข้ อย้ายยืน่ คําร้องผ่านผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับ
นําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ
กรณีภายในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
สถานศึกษาส่ งคําร้องให้ สพป./สพม. ต้นสังกัด
พิจารณาจัดทําข้อมูลผูข้ อย้ายภายในเขตพื้นที่ฯ
และตรวจสอบตําแหน่งว่าง คุณวุฒิ วิชาเอก
ความต้องการความขาดแคลน
สพป./สพม. ส่ งคําร้องขอย้ายให้โรงเรี ยนที่ระบุ
ขอย้ายเพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา
พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้
สพป./สพม. ทราบ
คณะกรรมการพิจารณานําเสนอ คณะกรรมการ
ศึกษาธิ การจังหวัด พิจารณาอนุมตั ิรับย้าย
ผูม้ ีอาํ นาจตามมาตรา 53 มีคาํ สั่งย้ายและแต่งตั้ง
ส่ งคําสั่งแจ้ง สพป./สพม. ต้นสังกัด ,สพฐ. และ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ทราบ

กรณีต่างเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
สถานศึกษาส่ งคําร้องให้ สพป./สพม. ต้นสังกัด
เสนอ คณะกรรมการศึกษาธิ การจังหวัดพิจารณา
อนุมตั ิ
สพป./สพม. ต้นสังกัดส่ งคําร้องขอย้ายให้
โรงเรี ยนที่ระบุขอย้ายต่างเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา
และแจ้งผลการพิจารณาให้ สพป./สพม. ทราบ
นําเสนอ คณะกรรมการศึกษาธิ การจังหวัด
พิจารณาอนุมตั ิรับย้าย
ผูม้ ีอาํ นาจตามมาตรา 53 มีคาํ สั่งย้ายและแต่งตั้ง
ส่ งคําสั่งแจ้งให้โรงเรี ยน/สพป./สพม. ต้นสังกัด
ทราบ และรายงาน สพฐ. และสํานักงาน ก.ค.ศ.
แจ้งให้ผไู ้ ด้รับการพิจารณาย้ายมอบหมายงาน
ในหน้าที่
สถานศึกษาส่ งตัวผูไ้ ด้รับการพิจารณามา สพป./
สพม.ต้นสังกัดเพื่อรับหนังสื อส่ งตัว
สพป.สพม.ต้นสังกัดทําหนังสื อส่ งตัวไปยัง
สพป.สพม.ที่รับย้าย

7. แบบฟอร์ มทีใ่ ช้
7.1 คําร้องขอย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
7.2 คําสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ตัวอย่างตามภาคผนวก)
8. เอกสาร/หลักฐานอ้ างอิง
8.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 มาตรา 59, 133
8.2 หนังสื อสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/93 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 เรื่ อง ซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.3 หนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ศธ 04009/ว 8021
ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เรื่ อง การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
8.4 หนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ศธ 04009/ว 118
ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 เรื่ อง การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
8.5 หนังสื อสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ ว .24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.6 หนังสื อสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 เรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
8.7 หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที่ สร 0705/ว 15 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2521 เรื่ อง
การสับเปลี่ยนหรื อโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรื อน
8.8 หนังสื อสํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน
2524 เรื่ อง การย้ายและแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งย้อนหลัง
ข้อสังเกตในระดับการปฏิบตั ิ
1. ผูป้ ระสงค์ขอย้ายยืน่ คําร้องขอย้ายสถานศึกษาส่ งคําร้องไม่เป็ นไปตามระยะเวลา
ที่หลักเกณฑ์กาํ หนด
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต่างเขตพื้นที่การศึกษา ส่ งคําร้องขอย้ายไม่ทนั ตามกําหนด

โครงสร้ างส่ วนประกอบมาตรฐานงานของ สพป./สพม.
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กลุ่ม บริ หารงานบุคคล

ชื่ องาน (กระบวนงาน)

รหัสเอกสาร : ……………………………..

ตัวชี้วดั ทีส่ ํ าคัญของกระบวนงาน
เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้องสนองตอบความต้องการของหน่วยงาน และเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ลําดับที่
1.

2.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

สพท.ประชาสัมพันธ์ตําแหน่งว่าง
พร้ อมข้ อมูลอัตรากําลังครู และสาขา
วิชาเอก ลงในเว็บไซด์ สพท.

ข้ าราชการครูยื่นคําร้ องขอย้ าย พร้ อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ผ่านผู้บงั คับบัญชาตามลําดับ

3.
สถานศึกษารวบรวมคําร้องขอย้ายและเอกสาร
ประกอบการพิจารณา

4.

สพท.คัด/แยก คําร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการ
พิจารณา นําเสนอกศจ.เพื่อพิจารณา

รายละเอียดงาน
1.แจ้งสภาพอัตรากําลังข้าราชการครู ขาด/เกิน ตามเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ. กําหนดของสถานศึกษาทุกโรงในสังกัด
2.ตําแหน่งว่างของสถานศึกษา โดยระบุความต้องการครู
ตามความสําคัญและจําเป็ นของสถานศึกษา

เวลาดําเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

ก่อนวันที่
11 มกราคม 2561

ข้อมูลที่แจ้งเป็ นข้อมูลที่
ถูกต้องตามปริ มาณอัตรากําลัง
เป็ นปั จจุบนั

นางมยุรีย ์
เชาวรรณ

1. กรอกคําร้องขอย้ายตามที่ สพท.กําหนด
2. ส่งเอกสารประกอบคําร้องที่รับรองสําเนาถูกต้องทุก
หน้าของผอ.สถานศึกษาและผูย้ นื่ คําร้องขอย้าย

ระหว่างวันที่ 11-31
มกราคม 2561
(15 วันทําการ)

สถานศึกษา ตรวจสอบ
จํานวนคําร้องขอย้ายและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

ผอ.สถานศึกษา

สถานศึกษารวบรวมคําร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/การระบุ
วิชาเอกที่ตอ้ งการทดแทนตามความต้องการจําเป็ นของสถานศึกษา
ส่งไปยัง สพท. ของผูป้ ระสงค์ขอย้าย

ภายในวันที่
2 กุมภาพันธ์ 2561

สถานศึกษา ตรวจสอบ
จํานวนคําร้องขอย้ายและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

ผอ.สถานศึกษา

กรณีขอย้ ายไป สพท.ในจังหวัดเดียวกัน
สพท.ของผูป้ ระสงค์ขอย้าย ตรวจสอบและพิจารณา รวบรวมคําร้อง
ขอย้าย พร้ อมเอกสารประกอบการพิจารณา ส่งไปยัง สพท.ที่รับย้าย
กรณีขอย้ ายไปต่ างจังหวัด
สพท.ของผูป้ ระสงค์ขอย้าย ตรวจสอบและพิจารณา รวบรวมคําร้อง
ขอย้าย พร้ อมเอกสารประกอบการพิจารณา พร้ อมมติ กศจ.ส่ งไปยัง
สพท.ที่รับย้าย

ภายในวันที่
9 กุมภาพันธ์ 2561

สพท. ตรวจสอบ
จํานวนคําร้องขอย้ายและ
เอกสารประกอบการพิจารณา
พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานครบถ้วนตามที่ระบุใน
คําร้อง

นางสาวพรรณี
จันทร์ แก้ว

หมายเหตุ

โครงสร้ างส่ วนประกอบมาตรฐานงานของ สพป./สพม.
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กลุ่ม บริ หารงานบุคคล

ชื่ องาน (กระบวนงาน)

รหัสเอกสาร : ……………………………..

ตัวชี้วดั ทีส่ ํ าคัญของกระบวนงาน
เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้องสนองตอบความต้องการของหน่วยงาน และเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ลําดับที่
5.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

สพท.จัดทําขอมูลตามองคประกอบ
ที่ ก.ค.ศ. กําหนดและตัวชี้วัดที่ สพฐ.
กําหนด เสนอ อกศจ.

6.

ศธจ.เสนอ อกศจ./กศจ.
พิจารณาอนุมตั ิการย้ าย

รายละเอียดงาน

สพท.ตรวจสอบและจัดทําขอมูลตามองคประกอบที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และตัวชี้วัดที่ สพฐ.กําหนด อยางละเอียดถี่ถวน และเปนไปตามมติ
ของคณะกรรมการกลั่นกรองการยาย

เวลาดําเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

รอบที่ 1
กรณี ยา้ ยครั้งแรก
ภายในวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2561
กรณี ยา้ ยมากกว่า 1
ครั้ง ระหว่างวันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2561 ถึง
วันที่ 13 มีนาคม 2561

ข้อมูลที่แจ้งเป็ นข้อมูลที่
ถูกต้องคําร้องขอย้ายและ
เอกสารที่ประกอบการ
พิจารณา

นางสาวพรรณี
จันทร์ แก้ว

หมายเหตุ
รอบที่ 2 กรณียายครั้งแรก ภายในวันที่ 12 กันยายน 2561 กรณียา ยมากกวา 1 ครั้ง ระหวางวันที่ 16 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม2561
รอบที่ 1
สถานศึกษา ตรวจสอบ
ศึกษาธิ การ
ศธจ.รวบรวมข้อมูลจากทุกเขตพื้นที่การศึกษา ตาม
ระหว่างวันที่ 15
คําร้องขอย้ายและเอกสาร
จังหวัด
องคประกอบที่ ก.ค.ศ. กําหนด และตัวชี้วัดที่ สพฐ.กําหนด อยาง
ละเอียดถี่ถวน เสนอตออ กศจ./กศจ.พิจารณาอนุมตั ิการย้ าย
กุมภาพันธ์ -15
ประกอบการพิจารณา
มีนาคม 2561
รอบที่ 2
ระหว่างวันที่ 15
กันยายน -15 ตุลาคม
2561

หมายเหตุ

โครงสร้ างส่ วนประกอบมาตรฐานงานของ สพป./สพม.
ชื่ องาน (กระบวนงาน)

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กลุ่ม บริ หารงานบุคคล

รหัสเอกสาร : ……………………………..

ตัวชี้วดั ทีส่ ํ าคัญของกระบวนงาน
เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้องสนองตอบความต้องการของหน่วยงาน และเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ลําดับที่
7.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

ผู้ที่มีอาํ นาจ ตามมาตรา 53 ออก
คําสัง่ ย้ าย ตามมติ กศจ.

คําอธิบายสัญลักษณ์ผงั ขั้นตอน

จุดเริ่ มต้นหรื อสิ้นสุ ดกระบวนงาน

รายละเอียดงาน
ตรวจสอบคําสัง่ ย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็ นไปตามมติ กศจ.และเป็ นไปตามความต้องการ
ของสถานศึกษา

กิจกรรมงานหรื อการปฏิบตั ิ

การตัดสิ นใจ

เวลาดําเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

รอบที่ 1
ภายในวันที่ 21
มีนาคม 2561
รอบที่ 2
ภายในวันที่ 22
ตุลาคม 2561

การย้ายข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตรง
ตามปฏิทินงานที่ สพฐ.
กําหนด และเป็ นไปตามความ
ต้องการของสถานศึกษา

ศึกษาธิ การ
จังหวัด
นางสาวพรรณี
จันทร์ แก้ว

หมายเหตุ

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า)

ทิศทางหรื อการเคลื่อนไหวของงาน

1.ชื่อกระบวนงาน
การขอมีบัตรเหรียญพิทักษเสรีชน/ ราชการชายแดน
2.วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวปฏิบัติการขอมีบัตรเหรียญพิทักษเสรีชน/ ราชการชายแดน
3.ขอบเขตของงาน
เปนงานบริการผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชนหรือเหรียญราชการชายแดน
มีบัตรประจําตัว เพื่อใชแสดงขอรับสิทธิตางๆ ตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ซึ่งจะตองดําเนินการตามระเบียบและประกาศ (หนังสือ มท 0202.5/ว 4163 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2548)
4.คําจํากัดความ
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ผูขอมีบัตรประจําตัวจัดทําคําขอมีบัตรตอหนวยงานตนสังกัด พรอมหลักฐาน
ประกอบการจัดทําบัตร
5.2 สําเนาราชกิจจานุเบกษา
5.3 สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน
5.4 รูปถายขนาด 2.5x3 ซ.ม. ถายไวไมเกิน 6 เดือน ครึ่งตัว หนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาสีเขม
แตงเครื่องแบบปฏิบัติราชการ เครื่องแบบพิธีการหรือเครื่องแบบเจาหนาที่ของรัฐ ของหนวยงานตนสังกัด เวน
แตผูที่ไมมีกฎหมายหรือขอบังคับของราชการกําหนดใหมีเครื่องแบบเฉพาะ ใหแตงกายดวยชุดสากลหรือชุด
ไทยพระราชทาน จํานวน 2 รูป
5.5 หลักฐานอื่น ๆ ตามแตกรณี ดังนี้
5.5.1 บัตรเกา / ใบแจงความบัตรหาย (กรณีเคยทําบัตร)
5.5.2 สําเนาคําสั่งอกจากราชการ (กรณีเคยรับราชการ)
5.5.3 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชั้นยศ ชื่อตัวหรือชื่อสกุล เชน
ใบเปลี่ยนชื่อตัว (แบบ ช.3 ) ใบสําคัญการสมรส (คร.3)เปนตน
5.5.4 กรณีชื่อ-สกุล ผูขอทําบัตร ไมตรงกับประกาศในราชกิจจานุเบกษา
โดยแนบเอกสารเพิ่มเติมตามหัวขอที่ 4 เรื่อง การขอแกไขชื่อ-สกุลในราชกิจจานุเบกษา
5.6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ตรวจสอบความถูกตองและจัดสง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.7 สํานักนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจสอบและรับรองคําขอบัตร
จัดสงกระทรวงมหาดไทย
5.7.1 กองการเจาหนาที่ กระทรวงมหาดไทย ดําเนินการตรวจสอบและเสนอผูมีอํานาจลง
นาม แจงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.7.2 สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานส ง บั ต รให สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
5.7.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จัดทําทะเบียนคุมบัตร

5.7.4 มอบบัตรใหผูที่ขอมีบัตร
6.Flow chart การปฏิบัติ
ผูขอมีบัตรประจําตัวจักทําคําขอมีบัตรตอหนวยงานตน
สังกัด พรอมหลักฐาน
สถานศึกษาสงคําขอมีบัตรพรอมเอกสารหลักฐาน
สพป./สพม. ตรวจสอบความถูกตอง สง สพฐ.
สพฐ. ตรวจสอบเสนอกระทรวงมหาดไทยลงนาม
สพฐ. ตรวจสอบเสนอ
กระทรวงมหาดไทยลงนาม
สพป./สพม. มอบบัตรแกผูขอและจักทําทะเบียนคุมบัตร
7. แบบฟอรมที่ใช
แบบคําขอ 3 (ส.ช.1) (ส.ช.2) และ (ส.ด.1) (ส.ด.2) ตัวอยางตามภาคผนวก
8.เอกสารหลักฐานอางอิง
8.1 ระเบียบวาดวยการขอพระราชทาน การประดับและกรณีที่ใหประดับเหรียญพิทักษ
เสรีชนสิทธิบัตรประจําตัวและการเรียกเหรียญกับบัตรประจําตัวผูไดรับราชทานเหรียญพิทักษเสรีชนคืน (ฉบับ
ที่2) พ.ศ. 2548
8.2 ระเบียบวาดวยบัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน พ.ศ.2548
8.3 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรและคําขอมีบัตรประจําตัวผูไดรับ
พระราชทานเหรียญพิทักษพิทักษเสรีชน
8.4 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรและแบบคําขอมีบัตรประจําตัวผูไดรับ
พระราชทานเหรียญราชการชายแดน
8.5 แนวทางและขนตอนการจัดทําบัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรี
และเหรียญราชการชายแดน
9. สรุปมาตรฐาน

ชื่อกระบวนงาน : การขอมีบัตรเหรียญพิทักษเสรีชน/ ราชการชายแดน
ชื่องาน บําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
สวนราชการ กลุมบริหารงานบุคคล
รหัสเอกสาร
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ :เปนงานบริการผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชนหรือเหรียญราชการชายเดนมีบัตรประจําตัว เพื่อใชแสดงขอรับสิทธิตางๆ ตามกฎหมายและระเบียบ
แบบแผนของทางราชการซึ่งจะตองดําเนินการตามระเบียบและประกาศ (หนังสือ มท 0202.5/ว 4163 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2548)
วัตถุประสงค : เพื่อเปนแนวปฏิบัติการขอมีบัตรเหรียญพิทักษเสรีชน/ ราชการชายแดน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการทํางาน
รายละเอียดงาน
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
ดําเนินการ
งาน
1
ผูขอมีบัตรประจําตัวจักทําคําขอมีบัตรตอหนวยงานตนสังกัด
เอกสารขอมูล
สถานศึกษา
พรอมหลักฐาน
ถูกตองครบถวน
2
สถานศึกษาสงคําขอมีบัตรพรอมเอกสารหลักฐาน
เอกสารขอมูล
สถานศึกษา
ถูกตองครบถวน
3
สพป./สพม. ตรวจสอบความถูกตอง สง สพฐ.
10 นาที
เอกสารขอมูล คณะกรรมการ
ถูกตองตามรูปแบบ
4
สพฐ. ตรวจสอบเสนอกระทรวงมหาดไทยลงนาม
ผูบังคับบัญชา
5

มหาดไทยลงนามสงคืน สพฐ.และสพฐ.สงคืน สพป./สพม.

-

-

6

สพป./สพม. มอบบัตรแกผูขอและจักทําทะเบียนคุมบัตร

5 นาที

บัตรถูกตอง

หมายเหตุ : ระยะเวลาในการดําเนินการตอราย

สพป./สพม.

1. ชื่อกระบวนงาน
งานแต่งตั้งผู้รักษาการในตาแหน่ง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการแต่งตั้งผู้รักษาการในตาแหน่งที่ถูกต้อง สนองตอบความต้องการ
ของหน่วยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
3. ขอบเขตของงาน
การรักษาการในตาแหน่งเป็นการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการ
ในตาแหน่ง กรณีตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาว่างลง หรือผู้ดารงตาแหน่งไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการได้ ซึ่งมิใช่ตาแหน่งที่กาหนดไว้ในมาตรา 53 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
4. คาจากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 หน่วยงาน/สถานศึกษา พิจารณาตัวบุคคล เหตุผลและความจาเป็นแล้วนาเสนอขอ
แต่งตั้งผู้รักษาการในตาแหน่ง
5.2 ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้ง
5.3 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
หน่วยงาน/สถานศึกษาพิจารณา
เสนอขอแต่งตั้งผู้รักษาการในตาแหน่ง
ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้ง
แจ้งคาสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. แบบฟอร์มที่ใช้
คาสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตาแหน่ง (ตัวอย่างตามภาคผนวก)
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
8.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 53, 68
8.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ
การแต่งตั้งผู้รักษาการในตาแหน่งตาม มาตรา 68 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 แตกต่างจากการรักษาราชการแทน
ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 นั้น คือ ตาแหน่งใด
ที่มิได้บัญญัติ ให้รักษาราชการแทนได้ ให้สั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการไปดารงตาแหน่งดังกล่าว เช่น ตาแหน่ง
รองผู้อานวยการโรงเรียนว่าง จึงสั่งให้ข้าราชการครูรักษาการในตาแหน่งรองผู้อานวยการโรงเรียนที่ว่าง
9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน

ชื่องาน (กระบวนงาน) งานแต่งตั้งผู้รักษาการในตาแหน่ง

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพป./สพม.
สพป./สพม.………กลุ่ม บริหารงานบุคคล

รหัสเอกสาร : ……………………………..

ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนงาน
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการแต่งตั้งผู้รักษาการในตาแหน่งที่ถูกต้อง สนองตอบความต้องการของหน่วยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ลาดับที่
1.

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
หน่วยงานพิจารณาตัวบุคคลที่
จะนาเสนอขอแต่งตั้งรักษาการ
ในตาแหน่ง

2.

รายละเอียดงาน
หน่วยงาน/สถานศึกษา พิจารณาตัวบุคคล เหตุผล และ
ความจาเป็น นาเสนอขอแต่งตั้งผูร้ ักษาการในตาแหน่ง

เวลาดาเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งรักษาการในตาแหน่ง

ผู้รับผิดชอบ
สพป./สพม./
โรงเรียน

หมายเหตุ

ศธจ.

ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สัง่
แต่งตั้งรักษาการในตาแหน่ง

3.

แจ้งคาสั่งไปยัง
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

แจ้งคาสั่งแต่งตั้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สพป./สพม./
โรงเรียน

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้อง)
1. ………………………………………………………………………………….. 2. ..................................................................................................................
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า)

1.ชื่อกระบวนงาน
งานขอเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
ใหแกผูทําคุณประโยชนแกประเทศ ศาสนา และประชาชน
2.วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณฯ
3.ขอบเขตของงาน
เปนการขอพระราชทานเพื่อเปนบําเหน็จความดีความชอบใหแกบุคคลซึ่งกระทําความดีความชอบอัน
เปนประโยชนแกประเทศ ศาสนา และประชาชน
4.คําจํากัดความ
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 โรงเรียนรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอขอและตรวจสอบ เสนอ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาดําเนินการ
ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอขอพระราชทานของผูที่มีคุณสมบัติอยูในเกณฑที่จะ
ไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว
ในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณดิเรกคุณาภรณ พ.ศ.2538
5.3 สํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษามั ธยมศึกษาแตงตั้ง
คณะกรรมการเพื่ อ พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ แ ละกลั่ น กรองความดี ค วามชอบของผู ที่ พึ ง ได รั บ การเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ เพื่อพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติ
ประวัติ ความประพฤติ การกระทําความดีความชอบ ตามมาตรา 8 และความเหมาะสมของบุคคลที่พึงไดรับ
การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
5.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
รวบรวมเอกสารประกอบการนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณาดําเนินการ
ตามขั้นตอนที่ระเบียบกําหนดตอไป

6.Flow chart การปฏิบัติงาน
โรงเรี ยน/หน่วยงาน จัดทํา รวบรวมเอกสารหลักฐาน
สพป./สพม. ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐาน
สพป./สพม. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติความ
ประพฤติ การกระทําความดีความชอบ
สพป./สพม. รวบรวมเอกสารประกอบเสนอ สพฐ. เพื่อพิจารณา
ดําเนินการตามขั้นตอนที่ระเบียบกําหนดต่อไป
ขอสังเกตในระดับปฏิบัติ
การรวบรวมเอกสารประกอบจะตองจัดหาเอกสารประกอบเปนจํานวนมาก และเปนการจัดหาเอกสาร
ประกอบยอนหลัง ซึ่งสวนมากจะไมคอยจัดเก็บหลักฐานเอกสารไว ทําใหเกิดความยุงยาก
7.แบบฟอรมที่ใช
7.1 หนังสือรับรอองเอกสรการบริจาคทรัพยสิน
7.2 บัญชีแสดงคุณสมบัติผูกระทําความดีฯ (แบบ นร.3)
7.3 บัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ (แบบ นร.4) (แบบ นร.5)
7.4 บัญชีรายชื่อผูแสดงความดี ความชอบฯ(แบบ นร.6)
ตัวอยางตามภาคผนวก
8.เอกสาร/หลักฐานอาง
8.1 พระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรก
คุณาภรณ พ.ศ.2538 และที่แกไขเพิ่มเติมและแนวปฏิบัติที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนด
8.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยแบบหนังสือรับรองผลงานและแบบหนังสือรับรองแสดง
ราบการบริจาคทรัพยสิน และแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่พึง
ไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ พ.ศ.2538

9. สรุปมาตรฐานงาน ชื่อกระบวนงาน : การขอเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณใหแกผูทําคุณประโยชนแกประเทศ
ศาสนา และประชาชน
ชื่องาน บําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
สวนราชการ กลุมบริหารงานบุคคล
รหัสเอกสาร
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ :กระบวนการในการดําเนินการขอพระราชทานเพื่อเปนบําเหน็จความดีความชอบใหแกบุคคลซึ่งกระทําความดีความชอบอันเปนประโยชนแกประเทศ
ศาสนา และประชาชน
วัตถุประสงค : เพื่อเปนแนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณฯ
เวลา
มาตรฐานคุณภาพ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการทํางาน
รายละเอียดงาน
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
ดําเนินการ
งาน
1
โรงเรียนรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอขอและ
เอกสารถูกตอง
สถานศึกษา
ตรวจสอบ เสนอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ครบถวน
2
สพป./สพม. ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมเอกสาร
15 นาที
เอกสารขอมูล
เจาหนาที่
หลักฐานประกอบการเสนอขอพระราชทาน
หลักฐานครบถวน
ถูกตอง
3
สพป./สพม.แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและ
30 นาที
เอกสารขอมูล คณะกรรมการ
กลั่นกรองความดีความชอบของผูที่พึงไดรับ
หลักฐานครบถวน
ถูกตอง
4
สพป./สพม.นําเสนอสพฐ.เพื่อพิจารณาดําเนินการ
10 วัน
เอกสารขอมูล
เจาหนาที่
หลักฐานครบถวน
ถูกตอง
5
แจงผูเกี่ยวของทราบ
10 นาที
เอกสารขอมูล
สพป./สพม.
หลักฐานครบถวน
ถูกตอง
หมายเหตุ : ระยะเวลาในการดําเนินการตอราย

1. ชื่อกระบวนงาน

งานเครื่องราชอิสริยาภรณการขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณใหแก ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ
2. วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวปฏิบัติการดําเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
3. ขอบเขตของงาน
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญจักรพรรดิมาลาแกขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําและพนักงานราชการ ที่มีสิทธิ์ตามระเบียบ
4. คําจํากัดความ
5. ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ
5.1 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นตรา บ.ม./บ.ช./จ.ม./จ.ช./ต.ม./ต.ช./
ท.ม./ท.ช. จะตองมีเอกสารหลักฐานประกอบดังนี้
5.1.1 รับคํารองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ จากโรงเรียน
พรอมเอกสารลงทะเบียนรับ และตรวจสอบความถูกตองของเอกสารประกอบดังนี้
- ตรวจสอบแบบ ขร. 4/37 (บัญชีแสดงคุณสมบัติขอขาราชการซึ่งเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป พ.ศ.........)วาผูเสนอขอพระราชทานฯกรอกขอความในใบ ขร. 4/37 เชน
ชื่อ/สกุล/ระดับชั้น/วันเดือนปที่บรรจุ/เงินเดือนปจจุบัน/เครื่องราชอิสริยาภรณ/ชั้นที่ไดรับกอน/ครั้งนี้ขอชั้น
ตราอะไรวาถูกตอง/ครบถวน/สมบูรณตามแบบฯพรอมลงรายมือชื่อครบถวนเรียบรอยหรือไมหากไมถูกตอง
เจาหนาที่ตองแจงใหโรงเรียนทราบเพื่อแกไขใหถูกตองตอไป
- ตรวจสอบประวัติสําเนา ก.พ.7 วาผูเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯกรอกวัน/เดือน/
ปที่บรรจุเขารับราชการ/วันเดือนปเกิด/ระดับชั้น/ระดับเงินเดือนถูกตอง/ครบถวน/เปนปจจุบัน/ตรงกับสําเนา
ประวัติ ก.พ.7 หรือไม
- ตรวจสอบสําเนาทะเบียนบาน ดูวาผูเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯมีชื่อ/สกุล/เลข
บัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก ตรงตามแบบทีก่ รอกในแบบ ขร. 4/37 ถูกตอง/ตรงกันหรือไม
- เจ าหน าที่ ดํ าเนิ น การกรอกข อ มู ล ลงโปรแกรมเครื่ องราชฯให ถู กต อง/ครบถ ว น/
ตรวจสอบความเรียบรอยของชื่อ/สกุลใหถูกตองตามขอเท็จจริง
5.1.2 นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติฯพิจารณา
5.1.3 บันทึกเสนอหัวหนากลุมบริหารงานบุคคล
5.1.4 บันทึกเสนอผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
5.1.5 ออกเลขที่หนังสือสง
5.1.6 จัดสงเอกสารใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่
10 มกราคม ของปที่ขอพระราชทาน ประกอบดวย
- แบบ ขร. 2/37 (บัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ)
จํานวน 2 ชุด
- บัญชีแสดงคุณสมบัติผูเสนอขอพระราชทานชั้นตรา บ.ม./บ.ช./จ.ม./
จ.ช./ต.ม./ต.ช./ ท.ม./ท.ช. (ขร. 4/37) จํานวน 2 ชุด

- สําเนาประวัติ ก.พ.7 ทะเบียนบานผูเสนอขอ บ.ม./บ.ช./จ.ม./จ.ช./ต.ม./
ต.ช./ ท.ม./ท.ช. (ขร. 4/37) จํานวน 2 ชุด
- รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ
จํานวน 2 ชุด
- แผน Diskettes จํานวน 2 แผน
5.2 การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) จะตองดําเนินการดังนี้
5.2.1 รับ คํารองการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) จากโรงเรียน
พรอมเอกสารลงทะเบียนรับ และตรวจสอบความถูกตองของเอกสารประกอบดังนี้
- ตรวจสอบแบบประวัติสําหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ประจําป
....) วันที่บรรจุเขารับราชการตองนับใหครบ 25 ป/สถานที่ทํางาน/สถานศึกษาตองกรอกรายละเอียดประวัติ
ตั้งแตบรรจุเขารับราชการจนถึงปจจุบัน/รับราชการดวยความเรียบรองจนครบ 25 ป/เงินเดือนตองลงตั้งแต
วันบรรจุเขารับราชการจนถึงปจจุบัน (1 ต.ค.....) ทั้งนี้ตองดูจาก สําเนาประวัติ ก.พ. 7 เปนเกณฑการกรอก
ขอมูล เพื่อความถูกตอง/สมบูรณ ของเอกสาร
- ตรวจสอบสําเนาประวัติ ก.พ. 7 ใชประกอบในการกรอกขอมูล (แบบประวัติสําหรับ
เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป....) เพื่อความถูกตอง/สมบูรณ ของเอกสาร
- ตรวจสอบสําเนาทะเบียนบานดูวาผูขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลามีชื่อ/สกุล/
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก ตรงตามแบบที่กรอก/ถูกตอง/สมบูรณ ตรงกันหรือไม
5.2.2 เจ าหน าที่ ดํ าเนิ น การกรอกข อ มู ล ลงโปรแกรมเครื่อ งราชฯให ถูก ต อ ง/ครบถ ว น/
ตรวจสอบความเรียบรอยของชื่อ/สกุลใหตรงกัน
5.2.3 นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติฯพิจารณา
5.2.4 บันทึกเสนอหัวหนากลุมบริหารงานบุคคล
5.2.5 บันทึกเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
5.2.6 ออกเลขที่หนังสือสง
5.2.7 จัดสงเอกสารใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย
- แบบ ขร. 5/37 (บัญชีแสดงจํานวนเหรียญจักรพรรดิมาลาซึ่งขอพระราชทานใหแก
ขาราชการ) จํานวน 1 ชุด
- แบบ ขร. 7/37 (บัญชีแสดงคุณสมบัติผูเสนอขอพระราชทานเหรียญ
จักรพรรดิมาลา) จํานวน 1 ชุด
- สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาประวัติ ก.พ.7 ผูเสนอขอพระราชทาน
รายละ1 ชุด
- แบบประวัติสําหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป....จํานวน 3
ชุด
5.2.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ จํานวน 1 ชุด
5.2.9 แผน Diskettes จํานวน 1 แผน

5.3 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.) จะตอง
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
5.3.1 รับคํารองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นประถมาภรณมงกุฎไทย
(ป.ม.) จากโรงเรียนพรอมเอกสารลงทะเบียนรับ และตรวจสอบความถูกตองของเอกสารประกอบดังนี้
- ตรวจสอบแบบ ขร. 4/37 (บัญชีแสดงคุณสมบัติขอขาราชการซึ่งเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป พ.ศ.........) ใหเจาหนาที่ดําเนินการ กรอกขอความในใบ ขร. 4/37 เชน ชื่อ/
สกุล/ระดับชั้น/วันเดือนปเกิด/เงินเดือนปจจุบัน/ตําแหนงปจจุบัน/เครื่องราชอิสริยาภรณ/ชั้นที่ไดรับกอน/ครั้ง
นี้ขอชั้นตราอะไรวาถูกตอง/ครบถวน/สมบูรณตามแบบฯพรอมใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ลงลายมือชื่อ
ใหครบถวน
- ตรวจสอบ ขร 1/37 (บั ญ ชีแสดงจํานวนชั้น ตราครื่องราชอิส ริยาภรณ ) ให เจาหน าที่
ดําเนินการกรอกขอความใบแบบ ฯ ใหถูกตอง/ครบถวน/สมบูรณ/ตรวจสอบความเรียบรอยอีกครั้ง
- ตรวจสอบ แบบ ขร 3/37 (บั ญ ชี ร ายชื่ อ ข า ราชการผู เ สนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ) ใหเจาหนาที่เนินการกรอกขอความใบแบบฯ ใหผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการรับรอง
ความถูกตองให/ครบถวน/สมบูรณ/ตรวจสอบความเรียบรอยอีกครั้ง
- ตรวจสอบสําเนาประวัติ ก.พ7 ใหประกอบในการกรอกขอมูล
(การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิ สริย าภรณ ป ระถมภรณ มงกุฎ ไทย) เพื่ อความถู กตอง/สมบูรณ ของ
เอกสาร
- ตรวจสอบสําเนาทะเบียนบาน ดูวาผูเสนอขอพระราชทาน
เครื่องอิสริยาภรณ ประถมภรณ มงกุฎ ไทย มีชื่อ/สกุล/เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ตรงแบบที่กรอก/
ถูกตอง/สมบูรณตรงกันหรือไม
- ตรวจสอบสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ เชน ชื่อ/สกุล/ตําแหนง/
ชื่อโรงเรียน/ถูกตอง/ตรงกันหรือไม
- หนังสือรับรองความประพฤติ ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการ
ออกหนังสือรับรองใหเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประถมาภรณมงกุฎไทย
5.3.2 นําเขาประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผูเสนอขอ
พระราชทานฯ พิจารณา
5.3.3 บันทึกเสนอหัวหนากลุมบริหารงานบุคคล
5.3.4 บันทึกเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
5.3.5 ออกเลขที่หนังสือ
5.3.6 จัดสงเอกสารใหสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย
- แบบ ขร 4/37 (บัญชีแสดงคุณสมบัติของขาราชการซึ้งเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป พ.ศ……) จํานวน 3 ฉบับ
- แบบ ขร 1/37 (บัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ)
จํานวน 3 ฉบับ
- แบบ ขร 3/37 (บัญชีรายชื่อขาราชการผูขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ) จํานวน 3 ฉบับ
5.3.7 สําเนาประวัติ ก.พ.7 จํานวน 3 ฉบับ

5.3.8 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 3 ฉบับ
5.3.9 หนังสือรับรองความประพฤติ จํานวน 3 ฉบับ
5.3.10 คําสั่งเลื่อนและแตงตั้งใหไดรับเงินเดือนสูงขึ้นในอันดับ คศ.4 (ระดับ 9 เดิม)
5.4 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประถมาภรณชางเผือก (ป.ช.) จะตอง
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
5.4.1 รับ คํารองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประถมาภรณชางเผือก
(ป.ช.) จากโรงเรียนพรอมเอกสารลงทะเบียนรับ และตรวจสอบความถูกตองของเอกสารประกอบดังนี้
- ตรวจสอบแบบ ขร. 4/37 (บัญชีแสดงคุณสมบัติขอขาราชการซึ่งเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป พ.ศ.........) ใหเจาหนาที่ดําเนินการ กรอกขอความในแบบ ขร. 4/37 เชน
ชื่อ/สกุล/ระดับชั้น/วันเดือนปเกิด/เงินเดือนปจจุบัน/ตําแหนงปจจุบัน/เครื่องราชอิสริยาภรณ/ชั้นที่ไดรับกอน/
ครั้ งนี้ ข อชั้ น ตราอะไรว าถู ก ต อ ง/ครบถ ว น/สมบู ร ณ ต ามแบบฯพร อ มให ผู อํ านวยการสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลงลายมือชื่อใหครบถวน
- ตรวจสอบ ขร 1/37 (บัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ)
ใหเจาหนาที่ดําเนินการกรอกขอความใบแบบ ฯ ใหถูกตอง/ครบถวน/สมบูรณ/ตรวจสอบความเรียบรอย
อีกครั้ง
- ตรวจสอบ แบบ ขร 3/37 (บัญชีรายชื่อขาราชการผูเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิ ส ริย าภรณ ) ให เจ า หน าที่เนิน การกรอกขอความใบแบบฯ ถูกตอ งให/ครบถว น/
สมบูรณ/ตรวจสอบความเรียบรอยอีกครั้ง
- ตรวจสอบสําเนาประวัติ ก.พ7 ใชประกอบในการกรอกขอมูล
(การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิ ส ริย าภรณ ป ระถมาภรณ ชางเผือก) เพื่อความถูกตอง/สมบูรณ ของ
เอกสาร
- ตรวจสอบสําเนาทะเบียนบาน ดูวาผูเสนอขอพระราชทานเครื่อง
ราชอิสริยาภรณประถมภรณชางเผือก ชื่อ/สกุล/เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ตรงแบบที่กรอก/ถูกตอง/
สมบูรณตรงกันหรือไม
- ตรวจสอบสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ เชน ชื่อ/สกุล/ตําแหนง/
ชื่อโรงเรียน/ถูกตอง/ตรงกันหรือไม
- หนังสือรับรองความประพฤติ ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการ
ออกหนังสือรับรองใหเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ประถมาภรณชางเผือก
5.4.2 นําเขาประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผูเสนอขอ
พระราชทานฯ พิจารณา
5.4.3 บันทึกเสนอหัวหนากลุมบริหารงานบุคคล
5.4.4 บันทึกเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
5.4.5 ออกเลขที่หนังสือ
5.4.6 จัดสงเอกสารใหสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย
- แบบ ขร 4/37 (บัญชีแสดงคุณสมบัติของขาราชการซึ้งเสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป พ.ศ……) จํานวน 3 ฉบับ
- แบบ ขร 1/37 (บัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ)
จํานวน 3 ฉบับ
- แบบ ขร 3/37 (บัญชีรายชื่อขาราชการผูขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ) จํานวน 3 ฉบับ
5.4.7. สําเนาประวัติ ก.พ. 7 จํานวน 3 ฉบับ
5.4.8 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 3 ฉบับ
5.4.9 สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ จํานวน 3 ฉบับ
5.4.10 หนังสือรับรองความประพฤติ จํานวน 3 ฉบับ
5.4.11 คําสั่งเลื่อนและแตงตั้งใหไดรับเงินเดือนสูงขึ้นในอันดับ คศ.4
(ระดับ 9 เดิม) จํานวน 3 ฉบับ
5.4.12 สําเนาประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณชั้น ป.ม.
หมายเหตุ กรณีการเสนอขอพระราชทานชั้นสายสะพายประจําปเพิ่มเติม ใหสงเอกสาร
ถึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 6 กันยายน ของปที่จะขอพระราชทานหารกรณี
เกษียณอายุราชการใหสงเอกสาร ภายใน 30 กันยายน ของปท่จี ะขอพระราชทาน
ใหเทียบบัญชีคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขอเครื่องราชย ของขาราชการดวย
6. Flow chart แผนภูมิแสดงขั้นตอน
แจงหลักเกณฑและกําหนดการสงคําขอและการใหยื่นคําขอ
ตรวจสอบคุณสมบัติและความสมบูรณเอกสาร
หลักฐานประกอบ ลงโปรแกรม OBEC KR

นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติฯ
บันทึกเสนอผูบังคับบัญชาลงนามหนังสือ
ดําเนินการจัดสงเอกสารให สพฐ.

ขอสังเกตในการปฏิบัติ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จะตองแจง/เตือน
กําหนดการให สถานศึกษาทราบ เพื่ อแจงครูใหดําเนิน การยื่น คําขอใหทันกําหนดระยะเวลาที่ เหมาะสมคื อ
ภายหลังจากการเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาจางเมื่อ 1 ตุลาคม แลว
7. แบบฟอรมที่ใช
8.เอกสารหลักฐานอางอิง
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ
8.1 พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก พุทธศักราช 2484
8.2 พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งมงกุฎไทย พุทธศักราช 2484
8.3 พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลาเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช 2584
8.4 พระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันเปนที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากร พ.ศ.2538 และที่แกไขเพิ่มเติม
8.5 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่ง
ชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ 2536 และที่แกไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑการเสนอขอพระราชการเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลาใหขาราชการ
และลู ก จ า งประจํ า (หมวดฝ มื อ ) ให เ ป น ไปตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก และเครื่องราช อิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
พ.ศ. 2536 แกไขเพิ่มเติม โดยผูมีอํานาจหนาที่เสนอขอพระราชทานจะตองพิจารณาอยางรอบคอบวา
ผู จ ะได รั บ การเสนอขอพระราชทานต อ งได รั บ กระทํ า ความดี ค วามชอบเป น ประโยชน แ ก ร าชการหรื อ
สาธารณชนจนถึงขนาดควรไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ มิใชพิจาณาแตงเพียงตําแหนง ระดับ ชั้น
หรือครบกําหนดระยะเวลาที่ ขอพระราชทานไดเท านั้น เพื่ อให บุคคลที่ไดรับ พระราชทานรูสึกภาคภู มิใจใน
เครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับพระราชทานอยางแทจริงและเพื่อใหเครื่องราชอิสริยาภรณเปนเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติอยางสูงดวย (ขอ8) และบุคคลที่พึงไดรับการพิจารณาเสนออขอตองมีสัญชาติไทย ประพฤติ ดี
ปฏิบัติราชการหรือหนวยงานที่เปนประโยชนตอสาธารณชนดวยความอุตสาหะ ซื่อสัตย และเอาใจใสตอหนาที่
อยางดียิ่ง และไมเปนผูที่เคยมีพระราชานุญาตใหเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณหรือตองรับโทษจําคุก โดยคํา
พิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ (ขอ 10) การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใดชั้นตราใดใหแกขาราชการ ใหเปนไปตาม
บัญชี 7 ทายระเบียนฯ(กําหนดคุณสมบัติของผูที่จะเสนอขอพระราชทานแยกเปนบุคคลประเภทตางๆตาม
หลักเกณฑในบัญชีทายระเบียบรวม 38 บัญชี)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจะเสนอขามชั้นตรามิได จะเสนอเลื่อน
ชั้นตรากอนครบกําหนดระยะเวลาตามที่กําหนดไวในระเบียบมิได และเสนอขอปติดกันมิไดเวนเปนขอตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดในบัญชีทายระเบียบตางบัญชีกัน หรือมีกําหนดไวเปนการเฉพาะวาขอไดทุกป หรือเปน
การขอในกรณี พิเศษ ตามที่มีความดีความชอบดีเดน กลาวคือ ไดปฏิบัติหนาที่ฝาอันตราย หรือปฏิบัติงาน
นอกเหนือหนาที่เพิ่มขึ้นเปนพิเศษซึ่งเปนงานสําคัญยิ่งและเปนผลดีแกราชการ หรือสาธารณชนหรือคิดขนสิ่ง
หรือวิธีการอัน เป นประโยชน ยางยิ่งแกป ระเทศชาติได เปน ผลสําเร็จ โดยให ระบุความดีความชอบ ให เห็ น

เดนชัดวา ไดกระทําความดีความชอบอันเปนประโยชนยิ่งประการใด เมื่อใด และไดผลดีอยางไร ทั้งนี้ จะตอง
ระบุผลงานความดีความชอบอยางชัดเจนเปนการเฉพาะตัว หากมีหลักฐานใดพิเศษจะแนบไปดวยก็ได (ขอ
11, 12,13, )
สํ า หรั บ ข า ราชการที่ ถู ก ลงโทษทางวิ นั ย ในป ใ ด ให เพิ่ ม กํ า หนดระยะเวลาการของ
พระราชทาน อีก 1 ป ยกเวน โทษภาคฑัณฑ ( ขอ 19) และหากกระทําผิดวินัยอยางรายแรงและถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนแลวหรือกระทําผิดทางอาญาและอยูระหวางการสอบสวนหรืออยูระหวางดําเนินคดี สวนราชการที่เกี่ยวของ
ตองแจ งสํ านักเลขานุ การคณะรัฐมนตรี เพื่ อนําเสนอคณะกรรมการพิ จ ารณาฯ(ขอ 20) ในกรณี ที่ส ถานศึกษา/
หนวยงาน/สพป./สพม.ไดเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําปใหแกขาราชการรายใดไปแลว ตอมา
พบวาผูนั้นขาดคุณสมบัติถึงแกกรรม ลาออกกนวันที่ 5 ธันวาคม ของปที่ขอพระราชทาน จะตองแจงไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรายงานกระทรวงศึกษาธิการทราบ ลําเนินการแจงไปยัง
สํานักงานเลขาธารรัฐมนตรี
ขาราชการที่ตองพนจากการปฏิบัติหนาที่เพราะเกษียณอายุในปใด หากเปนผูมีคุณสมบัติ
ที่จะไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานอยูกอนการพนปฏิบัติหนาที่ ใหมีสิทธิไดรับการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทาน ในปที่พนจาการปฏิบัติหนาที่นั้นดวย (ขอ 22)
การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นตราแลกใหแกขาราชการ
จะตองมีระยะเวลาการรับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 5 บริบูรณ นับตั้งแตวันเริ่มเขารับราชการจนถึง
วันกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปที่จะขอพระราชทานไมนอยกวา60 วัน ( คือวันที่ 6 ตุลาคม
ของทุกป) ถือเปนคุณสมบัติเบื้องตน สวนจะเสนอขอ ชั้นตราใด ใหดูตามบัญชี 7 วา ขณะนั้นดํารงตําแหนง
ระดับใด มีเงื่อนไขอยางไร หารขณะนั้นดําลงตําแหนงระดับ 2,3,5,7, จะเสนอชั้น บ.ม (ตระกูลมงกุฎไทย)
และเมือดําลงตําแหนง 2,3,5,7 ครบ 5 ป จะไดเสนอชั้นตราสูงขึ้นในตระกูลชางเผือก คือ บ.ช., จ. ช.,ท.ช.
ตามลําดับ นั้น ไมวาขาราชการดําลงตําแหนงใดก็ตาม หากรับราชการ 5 ป และมีความเหมาะสมก็จะเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณได และเมือเลื่อนระดับสูงขึ้น ก็จะมีโอกาสเลื่อนชั้นตราสูงขึ้นตามบัญชี
7 ทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯพ. ศ.2536 ได
ขาราชการที่ดําลงตําแหนงระดับ 7 และหรือ 8 มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ(นับถึงวันที่
6 ตุลาคม ของปที่ขอ ) หากมีคุณสมบัติครบและเหมาะสมควรไดรับการเสนอขอชั้น ท.ช. เพื่อมิใหเสียสิทธิใน
การเสนอขอชั้นสายสะพาย ป.ม. เมือไดรับแตงตั้งดําลงตําแหนงระดับ 9 แลว
ขาราชการที่ไดรับการเลื่อนระดับ 9 ระดับ 10 ในปที่เกษียณอายุหรือกอนปที่เกษียณอายุ
ขอใหรีบสงแบบ ประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อที่มติ ก.ค.ศ. คําสั่งหรือโปรดเกลาฯ แตงตั้งทันกําหนดเวลาที่
จะเสนอพระราชทาน ฯ ประจํ าป (ควรก อ นวั น ที่ 30 กั น ยายน ของป ที่ ข อพระราชทาน) การเสนอขอ
พระราชทานชั้นสายสะพาย ป.ม ใหขาราชการระดับ 8 ตองเปนไปตามเงื่อนไขทั้ง 4 ขอ ตอไปนี้
1. ตองไดรับเงินเดือนเต็มขั้นของระดับ 8
2. ตองดําลงตํ าแหน งบั งคับ บัญ ชาซึ้ งเป น หั วหน าส วนราชการที่ มีกฎหมายหรือพระราช
กฤษฎี ก าเกี่ ย วกั บ การแบ ง ส ว นราชการกํ า หนดไว ( คื อ ตํ า แหน ง ผู อํ า นวยการกอง
ผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสถาบัน เลขานุการกรม
3. ตองได ท.ช มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ

4. ให ข อได ในป ก น ป ที่ จ ะเกษี ย ณอายุ ร าชการ หรื อ ในป ที่ เกษี ย ณอายุ ร าชการเท า นั้ น
สาระสํ า คั ญ ของพระราชบั ญ ญั ติ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น เป น ที่ เชิ ด ชู ยิ่ งช า งเผื อ ก
พุทธศักราช 2484และพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎ
ไทย พุทธศักราช 2484
มาตรา 4 พระมหากษัตริยทรงเปนประธานของเครื่องราชอิสริยาภรณและทรงไว
ซึ้ งพระราชอํ านาจที่ จ ะพระราชทานและเรี ย กคื น เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น เป น ที่ เชิ ด ชู ยิ่ งช างเผื อ กและ
เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
มาตราที่ 5 เครื่องราชอิ ส ริย าภรณ สํ าหรับ พระราชทานแก ผูทํ าความดี ความชอบเป น
ประโยชนราชการหรือสาธารณชน ตามที่ทรงพระราชดําริเห็นสมควร
มาตราที่ 7 เครื่องราชอิสริยาภรณแตตระกูล แบงเปน 8 ชั้นดังนี้
ชั้น
สูงสุด
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4
ที่ 5
ที่ 6
ที่ 7

ตระกูลมงกุฎไทย
มหาวชิรมงกุฎ***
ประถมาภรณมงกุฎไทย
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
ตริตาภรณมงกุฎไทย
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
เหรียญทองมงกุฎไทย
เหรียญเงินมงกุฎไทย

หมายเหตุ

เครื่องราชอิสริยาภรณ
อักษรยอ ชั้น ตระกูลชางเผือก
ม.ว.ม. สูงสุด มหาปรมาภรณชางเผือก****
ป.ม.
ที่ 1 ประถมมภรณชางเผือก**
ท.ม.
ที่ 2 ทวีติตาภรณชางเผือก
ต.ม.
ที่ 3 ตริตาภรณชางเผือก
จ.ม.
ที่ 4 จัตุรถาภรณชางเผือก
บ.ม.
ที่ 5 เบญจมาภรณชางเผือก
ร.ท.ม. ที่ 6 เหรียญทองชางเผือก
ร.ง.ม.
ที่ 7 เหรียญเงินชางเผือก

อักษรยอ
ม.ป.ช.
ป.ช.
ท.ช.
ต.ช.
จ.ช.
บ.ช.
ร.ท.ช.
ร.ง.ช.

*
ชั้นสายสะพาย สาย 1
**
ชั้นสายสะพาย สาย 2
***
ชั้นสายสะพาย สาย 3
****
ชั้นสายสะพาย สาย 4
มาตรา 9 ผู ซึ่ งได รั บ พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ตั้ งแต ชั้ น ที่ 5 ถึ งขั้ น สู งสุ ด ให มี
ประกาศนียบัตรทรงพระปรมาภิไธยและประทับพระราชลัญฉกร สวนผูที่ไดรับพระราชทานชั้นที่ 6 และ 7 จะ
ไดประกาศนามในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 10 เมื่อผูซึ่งไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณนี้วายชนม ผูรับมรดกจะตองสง
เครื่องราชอิสริยาภรณคือภายใน 30 วันถาสงคืนไมไดประการใดๆ กองมรดกจะตองรับผิดชอบ
มาตรา 11 เมื่อผูซึ่งไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ นี้ไดรับพะราชทานชั้นสูงขึ้น
(ของแตละตระกูล)ผูรับพระราชทานตองสงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นรอง(ของแตละตระกูล)หรือในกรณีที่
ทรงเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณคืนตามความในมาตรา 4 ถาผูรับพระราชทานสงคืนไมไดดวยประการใดๆผูรับ
พระราชทานจะตองชดใชราคาตามที่ทางราชการกําหนด

การขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
เหรี ย ญจั ก รพรรดิ ม าลาเป น เหรี ย ญสํ าหรั บ พระราชทานเป น บํ าเหน็ จ ความชอบในราชการ แก
ขาราชการฝายพลเรือนที่รับราชการมาดวยความเรียบรอยเปนเวลาไมนอยกวา 25 ปบริบูรณ กอนวันพระราช
พิธีเฉลิมพระชมพรรษาของปที่ขอพระราชทาน และไดรับราชการดวยความเรียนรอย ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย
(ทั้งนี้ เวนแตขาราชการวิสามัญหรือพนักงานเทศบาลวิสามัญ)
การพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา พระราชทานเปนกรรมสิทธิ์ เมื่อผูไดรับพระราชทานวาย
ชนม ให ท ายาทโดยชอบธรรมรั ก ษาไว เ ป น ที่ ร ะลึ ก และผู ที่ ได รั บ พระราชทานจะได รั บ พระราชทาน
ประกาศนียบัตร ทรงพระปรมาภิไธยและประทับพระราชลัญฉกรดวย ถาผูไดรับพระราชทานหรือทายาทโดย
ชอบธรรมประพฤติตนไมสมเกียติ อาจทรงเรียกคืนได ถาสงคืนไมไดดวยประการใดๆภายในกําหนด 30 วัน
จะตองใชราคาเหรียญแกทางราชการตามราคาที่กําหนด
การนับเวลาราชการ ให นับโดยคํานวณเวลาราชการทั้ งหมดของผูนั้ นรวมกัน แต ถาผูนั้น เขารับ
ราชการกอนอายุครบ 18 ปบ ริบู รณ ใหนั บตั้งแตอายุ ครบ 18 ป บริบู รณ เป นตน ไป ผูถูกลงโทษทางวินั ย
ถึงแม จ ะล างมลทิ น แล ว ก็ ไม ส ามารถขอพระราชทานเหรีย ญจักรพรรดิม าลาได ถือวาเป น ผูขาดคุณ สมบั ติ
เนื่องจากการลางมลทินตามพระราชบัญญัติลางมลทินดังกลาว เปนการลางเฉพาะโทษที่ไดรับจากการกระทํา
ความผิดเทานั้น หาไดลางการกระทําผิดดวยไมถือวาผูไดรับการลางมลทิน ยังเปนผูเคยกระทําความผิดมากอน
ทําใหขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาไมได
ผูที่ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย แตเปนผูที่เคยไมไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนดวยเหตุที่ลา
หรือมาทํ างานสายเกิน จํานวนครั้งที่ กําหนด ปฏิ บัติห น าที่ไมได ผลตามเปาหมาย และขาดราชการโดยไม มี
เหตุผลอันสมควรนั้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามพระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลาและ
เหรี ย ญจั ก รพรรดิ ม าลา พ.ศ.2484 มาตรา 8 และกฎ ก.พ.ฉบั บ ที่ 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือนขอ 5 คือ การรับราชการ
ดวยความเรียบรอยเปนเวลาไมนอยกวา 25 ป ตามนัย มาตรา 8 ดังกลาวหมายถึง ขาราชการพลเรือนซึ่งได
ปฏิบัติหนาที่ราชการตามที่ไดรับมอบหมายจนบังเกิดผลดีแกราชการเปนอยางยิ่งตลอดระยะเวลาไมนอยกวา
25 ป นอกจากนั้นตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติหนาที่ราชการดังกลาวจะตองเปนผูมีความกระตือรือรนที่จะ
ปฏิ บั ติห น าที่ของตนอยางเต็มกําลังความสามารถ ตลอดจนรักษาวินัยและปฏิบัติตนเหมาะสมกับ การเป น
ขาราชการ ดังนั้น กรณีดังกลาวขางตนเปนกรณีที่ไมอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ตามขอ 5 แหงกฎ ก.พ.ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538)จึงถือไดวาเปนผูรับราชการดวยความไมเรียบรอยและไมอยู
ในเกณฑไดรับการเสนอ ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ตามนัยมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติเหรียญ
จักรพรรดิมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ.2484
ขาราชการที่รับราชการมาตลอดระยะเวลา 25 ป และมีคุณสมบัติครบที่จะขอเหรียญจักรพรรดิ
มาลา แตตองพ นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ หรือลาออกจากราชการในปที่จะขอพระราชทานก็จะ
เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาไดในปที่เกษียณหรือในปที่ลาออก แตตอง
ไมลาออกกอนวันที่มีอายุราชการครบ 25 ป

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกลูกจางประจํา

หลักเกณฑ
การขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริย าภรณ ให พิ จ ารณาโดยรอบคอบวาผู นั้ น ได ก ระทํ าความชอบเป น
ประโยชนแกประเทศชาติและประชาชนจนถึงขนาดอันควรไดรับบําเหน็จเครื่องราชอิสริยาภรณ โดยมิใชพิจารณาแต
เพียงตําแหนง ระดับ ชั้น ยศ หรือครบกําหนดระยะเวลาที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ไดเทานั้น ทั้งนี้ เพื่อใหบุคคลที่ไดรับพระราชทานรูสึกภาคภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับพระราชทาน
อยางแทจริง และเพื่อใหเครื่องราชอิสริยาภรณเปนเครื่องเชิดชูเกียติยศอยางสูงดวย
บุคคลที่พึงไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ จะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1.เปนผูประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรือปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอสาธารณชนดวย
ความอุตสาหะ ซื่อสัตย และเอาใจใสตอหนาที่อยางดียิ่ง
2.เปนผูไมเคยมีพระบรมราชานุญาตใหเรียกคือเครื่องราชอิสริยาภรณหรือตองรับโทษจําคุก
โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3.ไมเปนผูถูกกลาวหาวากระทําผิดทางวินัยอยางรายแรง และถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือ
กระทําความผิดทางอาญาและอยูระหวางสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรืออยูระหวางดําเนินคดีอาญาใน
ศาลแมคดีไมถึงที่สุด เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว
คุณสมบัติของผูขอพระราชทาน
1. ตองปฏิบัติงานติดตอกันมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 8 ปบริบูรณ นับตั้งแตวันเริ่มจาง
จนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชมพรรษาของปที่จะขอพระราชทานไมนอยกวา 60 วัน
2. ต อ งเป น ลู ก จ า งประจํ า ของส ว นราชการตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว า ด ว ย
ลูกจางประจําของสวนราชการ
3. ต อ งเป น ลู ก จ า งประจํ า ที่ มี ชื่ อ และลั ก ษณะงานเป น ลู ก จ า งโดยตรงหมวดฝ มื อ หรื อ
ลูกจางประจําที่มีชื่อและลักษณะเหมือนขาราชการ
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ลําดับ

ตําแหนง

เริ่มตนขอ

1

ลูกจางประจําซึ่งไดรับเงินคาจาง
ตั้งแตอัตราเงินเดือนขั้นต่ําของ
ขาราชการพลเรือน ระดับ 3 แตไม
ถึงขั้นต่ําของอัตราเงินเดือน
ขาราชการพลเรือน ระดับ 6
ลูกจางประจําซึ่งไดรับเงินคาจาง
ตั้งแตอัตราเงินเดือนขั้นต่ําของ
ขาราชการพลเรือน ระดับ 6 ขึ้นไป

บ.ม.

2

9. สรุปมาตรฐานงาน ชื่องาน

บ.ช.

เลื่อนได
เงื่อนไขและระยะเวลา
ถึง
จ.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
2. ได บ.ม.มาแลวไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ ขอ บ.ช.
3.ได บ.ช.มาแลวไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ ขอ จ.ม.
จ.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช.
2. ได บ.ช.มาแลวไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ ขอ จ.ม.
3.ได จ.ม.มาแลวไมนอยกวา 5 ป
บริบูรณ ขอ จ.ช.

ชื่อกระบวนงาน : งานเครื่องราชอิสริยาภรณการขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา
ชื่องาน บําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
สวนราชการ กลุมบริหารงานบุคคล
รหัสเอกสาร
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ :การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญจักรพรรดิมาลาแกราชการลูกจางประจําที่มีสิทธิ์ตามระเบียบ
วัตถุประสงค : เพื่อเปนแนวปฏิบัติในการสมัครเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจําสวนราชการ
เวลา
มาตรฐานคุณภาพ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการทํางาน
รายละเอียดงาน
ดําเนินการ
งาน
1
ขาราชการและลูกจางประจําเสนอขอพระราชทาน
7 วัน
ขอมูลเอกสาร
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ถูกตองครบถวน
2
สถานศึกษาตรวจสอบรวบรวมสงสํานักงานเขตพื้นที่
7 วัน
ขอมูลเอกสาร
การศึกษา
ถูกตองครบถวน
3
สพป./สพม.ตรวจสอบและลงโปรแกรมลงโปรแกรม OBEC
30 นาที กรอกทุกรายการให
KR
ถูกตองครบถวน
4
นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ
1 ช.ม.
เอกสารขอมูล
พิจารณา
ถูกตอง/ครบถวน
5
จัดสงเอกสารใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1 ช.ม.
ขอมูลเอกสาร
ภายในวันที่ 10 มกราคม ของปที่ขอพระราชทาน
ถูกตองครบถวน
หมายเหตุ : ระยะเวลาในการดําเนินการลําดับที่ 1 – 3 ตอราย ลําดับที่ 4 – 5 ทุกราย

ผูรับผิดชอบ
สถานศึกษา
สถานศึกษา
เจาหนาที่
เจาหนาที่
สพป./สพม.

หมายเหตุ

1, ชื่อกระบวนงาน
งานขอทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
2. วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวปฏิบัติการดําเนินการขอทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
3. ขอบเขตของงาน
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระจํ า ตั ว เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ พ.ศ.2542 และข อ 5 (5.1)แห ง ระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยบัตรประจําตัวลูกจางประจํา พ.ศ.2531 ใหขาราชการขาราชการบํานาญ และ
ลูกจางประจํา มีบัตรประจําตัวได สําหรับพนักงานราชการสามารถมีบัตรประจําตัวไดนับแตสัญญาจางจนถึงวัน
สิ้นสุดสัญญาจาง(คําขอจะตองแนบสัญญาจางเปนหลักฐานเพื่อประกอบดวย)คําจํากัดความ“เจาหนาที่ของรัฐ”
หมายถึง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ขาราชการบํานาญ
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ขาราชการ/ลูกจางประจําและขาราชการบํานาญ และพนักงานราชการ หากประสงค
ขอมีบัตรประจําตัวใหยื่นคําขอมีบัตร ตาม พ.ร.บ. บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.2542 พรอมรูปถาย
ขนาด 2.5x3 ซ.ม. จํานวน 2 รูป จากโรงเรียนตนสังกัด หรือมายื่นคําขอมีบัตร ไดที่ สพท.
2. เจาหนาที่รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานไดแกบัตรเดิม กรณีบัตรหายจะตองแนบใบแจงความ
สําเนาบัตรประชาชน ,สําเนาทะเบียนบาน และจัดทําบัญชีควบคุมการออกบัตรโดยแยกเปน
ขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ 1 ชุด และขาราชการบํานาญ 1 ชุด จัดพิมพบัตรดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร ตรวจสอบ ติดรูป ประทับตรา และมอบบัตรใหยื่นขอมีบัตรตอไป

5. Flow chant การปฏิบัติ
แผนภูมิแสดงขั้นตอน

-

สพท.
- ตรวจสอบเอกสาร
- จัดทําบัญชีควบคุมการ
ออกบัตร
- จัดพิมพ์บตั ร ตรวจสอบ
- ติดรู ป
- ประทับตรา

ข้าราชการ สพท.บํานาญ
ยืนคําขอมีบตั ร ที่ สพท.
รู ปถ่าย ขนาด 2.5x3ซ.ม
จํานวน 2 รู ป

ข้าราชการ/ลูกจ้าง
- ยืน่ คําขอมีบตั ร ที่
สถานศึกษา
- รู ปถ่าย ขนาด 2.5x3
ซ.ม.
จํานวน2รู ป

สถานศึกษา
ออกบัตร
-

ตรวจสอบเอกสาร
จัดทําบัญชีควบคุมการ
ติดรูป

ขอสังเกตในระดับปฏิบัติ
1. ปจจุบันนี้ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดโรงเรียนไมมีระดับหรือซี
แลว มีแตอันดับ ครูผูชวย, คศ.1-คศ.5 เครื่องแบบจึงยังอนุโลมใชเครื่องแบบขาราชการเดิมอยู ทําให
บางรายถายรูปไมถูกตอง ในการมาดําเนินขอมีบัตร
2. บัตรประจําตัวที่ใหมาดําเนินการออกบัตรใหกับขาราชการเปนแบบกระดาษเปน
ทําใหการออกบัตรบางครั้งเมื่อนํามาใชกับเครื่องคอมพิวเตอรแลวตัวหนังสือจะไมติดหรือไมชัด
3. แบบฟอรมที่ใช
แบบดําเนินขอมีบัตร ฯ
4. เอกสารหลักฐานอางอิง
1. พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.2542
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยบัตรปะจําตัวลูกจาง พ.ศ.2531
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2531 ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจํา
ขาราชการ พนักงานสุขาภิบาล และพนักงานองคการของรัฐ พ.ศ.2598
4. กฎกระทรวง ฉบับที6่ พ.ศ.2531 ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประชาชน
พ.ศ.2542

5. หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 01062177 ลงวันที่ 24 มกราคม 2550 เรื่อง
หรือการออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ (พนักงานราชการ)
6. พระราชบัญญัติเครื่องแบบขาราชการฝายพลเรือนพ.ศ.2478 ลงวันที่ 26
ธันวาคม พ.ศ.2478
7. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดวยเครื่องแบบลูกจางประจํา พ.ศ.2527
8. กฎสํานักนายกรัฐรัฐมนตรี ฉบับที่ 71 (พ.ศ.2523)ออกตามความในพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบขาราชการฝายพลเรือน พ.ศ.2478
9. กฎสํานักนายกรัฐรัฐมนตรีฉบับที่ 81 (พ.ศ.2536)ออกตามความในพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบขาราชการฝายพลเรือน พ.ศ.2478

ชื่อกระบวนงาน : การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ/บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ/บัตรประจําตัวลูกจางประจํา
ชื่องาน บําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
สวนราชการ กลุมบริหารงานบุคคล
รหัสเอกสาร
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ : เปนการบริการใชระบบ One Stop Service ใหแกผูรับการบรรจุเขารับราชการใหม หรือผูที่เปนขาราชการอยูแลว และผูที่รับบําเหน็จบํานาญ
วัตถุประสงค :
เพื่อเปนแนวปฏิบัติการปฏิบัติงานขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
เวลา
มาตรฐานคุณภาพ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการทํางาน
รายละเอียดงาน
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
ดําเนินการ
งาน
ผูขอมีบัตรกรอกแบบคําขอมีบัตร พรอมเตรียมเอกสาร
5 นาที
1
ขอมูลเอกสาร
เจาหนาที่และ
หลักฐานถูกตอง
ผูขอมีบัตร
ครบถวน
2
ลงทะเบียนคุมบัตรฯ ละตรวจสอบความถูกตอง
2 นาที
ตามรูปแบบที่
เจาหนาที่
กําหนด
3
ตรวจสอบขอมูล จัดพิมพบัตร และติดรูป
3 นาที
พิมพตามแบบ
เจาหนาที่
4

เจาของบัตรลงลายมือชื่อ ประทับตราหนวยงาน

1 นาที

5

มอบบัตรใหม ใหผูขอมีบัตรพรอมลงชื่อรับบัตร

1 นาที

หมายเหตุ : ระยะเวลาดําเนินการตอราย

ถูกตองตามรูปแบบ เจาหนาที่และ
ผูขอมีบัตร
บัตรถูกตอง
เจาหนาที่

1.ชื่อกระบวนงาน
การขอหนังสือรับรอง
2. วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวปฏิบัติการขอหนังสือรับรอง
3.ขอบเขตของงาน
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 สวนที่ 6 หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้น
หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ ขอ 24 หนังสือรับรอง
4.คําจํากัดความ
การรับรอง หมายถึง การรับรองบุคคล
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ขาราชการ/ลูกจางประจําที่สังกัดโรงเรียน หากประสงคขอหนังสือรับรองใหยื่นขอที่โรงเรียนตน
สังกัด สําหรับขาราชการในสํานักงานยื่นคําขอไดที่ สพท. (กลุมงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวิติ
กลุมบริหารงานบุคคล) (ขาราชการบํานาญยื่นขอหนังสือรับรองไดที่กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย)ซึ่ง
สพฐ. ไดมอบอํานาจตามคําสั่ง สพฐ. ที่ 54/2546 สั่ง ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2546
2. เจ าหน า ที่ รั บ เรื่ อ ง ตรวจสอบเอกสาร จัด ทํ าบั ญ ชี ค วบคุม การออกหนั งสือ จั ดพิ มพ ห นังสือ ด ว ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร ตรวจสอบ เสนอผูมีอํานาจลงนาม ออกเลขหนังสือ และมอบหนังสือใหผูยื่นตอไป
6.Flow Chart การปฏิบัติงาน
แผนภูมิแสดงขั้นตอน
มอบใหผูขอ

มอบใหผูขอ

สพท.ต้ นสังกัด
- ตรวจสอบความถูกต้ อง
- ออกหนังสือรับรอง
เสนอผู้มีอํานาจลงนาม

ข้ าราชการ สพท.บํานาญ
- ยื่นขอหนังสือรับรอง
ต่อ สพท.
ข้ าราชการ/ลูกจ้ าง
- ยื่นหนังสือรับรองต่อ
สถานศึกษา

สถานศึกษา
- ตรวจสอบความถูกต้ อง
- ออกหนังสือรับรอง

ขอสังเกตในระดับปฏิบัติ
1. เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดโรงเรียนไปยื่นขอหนังสือรับรองแลวบางครั้ง
หนวยงานอื่นไมยอมรับหนังสือรับรองจากโรงเรียน สพท. จึงจําเปนตองออกหนังสือรับรองใหตอไป
2. บางครั้งขาราชการครูในสังกัดโรงเรียนอยูในชวงปดภาคเรียน และโรงเรียนอยูไกล สพท. ก็จะออก
หนังสือรับรองใหได
7.แบบฟอรมที่ใช
8.เอกสาร/หลักฐานอางอิง
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
2. คําสั่งสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐานที่ 454/2546 เรื่อง มอบอํานาจการออก
หนังสือรับรอง สั่ง ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2546

1.ชื่อกระบวนงาน
การขออนุญาตไปตางประเทศโดยใชวันลาหรือระหวางวันหยุดราชการ
2. วัตถุประสงค
เพื่ อ เป น แนวปฏิ บั ติ การดํ า เนิ น การขออนุ ญ าตไปต า งประเทศโดยใช วั น ลาและหรื อ ระหว า ง
วันหยุดราชการ
3.ขอบเขตของงาน
การขออนุญาตไปตางประเทศในกรณีนี้คือ การไปตางประเทศตามระเบียบวาดวยการลาของราชการ
หรือระหวางวันหยุดราชการ โดยไมใชงบประมาณของทางราชการทั้งนี้เปนความประสงคสวนตัวหรือหมูคณะ
ไดแก การขออนุญาตไปทัศนศึกษา ไปศึกษาดูงาน ไปประชุมสัมมนา ไปเยี่ยมญาติหรือปฏิบัติภารกิจสวนตัว
เป น การอนุ เคราะห บุ คลากรและให โอกาสเพื่ อเพิ่ มประสิทธิภ าพไดรับ ความรู ประสบการณ อัน อาจนํ ามา
พัฒนาคุณภาพงานของตนในหนาที่ที่รับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
4.คําจํากัดความ
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติในการขออนุญาตไปตางประเทศ
2. ผูที่ประสงคจะเดินทางไปตางประเทศ กรอกรายละเอียดแบบคํารองอนุญาตไปตางประเทศ สําหรับ
ขาราชการสังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแบบคาใชจายในการไปตางประเทศ ซึ่งจะตอง
ยื่นเรื่องขออนุญาตไมนอยกวา 30 วัน กอนวันออกเดินทาง
3. สงเรื่องตามลําดับขั้นตามสายงาน
4. เจาหนาที่เมื่อไดรับเรื่องแลว ตรวจสอบขอมูล สง สพท. จํานวน 2 ชุด ดังนี้
4.1 แบบขออนุญาต
4.2 บัญชีประมาณการคาใชจาย
4.3 สถานที่พักสามารถติดตอไดในตางประเทศ (กรณีขอไปเยี่ยมญาติ)
4.4 กรณี ขอ เดิ น ทางไปต างประเทศลาชากวากําหนด เรื่องกระชั้น ชิดกับ วัน เดิน ทาง ใหชี้แจง
เหตุผลความจําเปน (บันทึกขอความ)
4.5 การไปศึกษาดูงาน เอกสารประกอบ ไดแก สําเนาโครงการ สําเนากําหนดการ สําเนาหนังสือ
เชิญจากองคการ สมาคม หรือสถาบันในตางประเทศ รายชื่อผูไปศึกษาดูงาน สําเนาบั ตรนักศึกษา (กรณี ผู
ศึกษาในสถาบันฯ)
กรณีเดินทางชวงเปดภาคเรียนตองมีหนังสือมอบหมายงาน ลงลายมือชื่อผูมอบ ผูรับ และผูบริหาร
สถานศึกษาลงนามรับรองประกอบการพิจารณาดวย
4.6 การไปทัศนศึกษา (หมูคณะ) เอกสารประกอบ ไดแก โครงการทัศนศึกษา (ถามี) บัญชีรายชื่อ
กําหนดการ
สํ า หรั บ ข า ราชการที่ ป ฏิ บั ติ งานในสถานศึ ก ษา สํ านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
อนุญาตเฉพาะชวงปดภาคเรียน (ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแตวันที่ 11 – 31 ตุลาคม ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1
เมษายน – 15 พฤษภาคม หากสถานศึกษาไดปดภาคเรียนไมตรงตามประกาศที่กระทรวงศึกษาธิการ กําหนด
จะตองจัดทําเปนประกาศของสถานศึกษาอยางเปนทางการดวย สําหรับขาราชการที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน
จะตองใชวันเวลาพักผอนประจําป

4.7 การไปเยี่ยมญาติใชเวลาตามระเบียบวาดวยการลาของขาราชการหรือระหวางวันหยุดราชการ
เชน ใชวันลากิจ วันลาพักผอนประจําป หรือชวงปดภาคเรียนเปนตน หลักฐานแสดงความเปนญาติ (สําเนา
ทะเบียนบาน สําเนาทะเบียนสมรส หนังสือเชิญขอญาติ)
5. ทํ าบั น ทึ ก หนั งสื อ ส ง สํ านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน เสนอขออนุญ าตนํ าเสนอ
ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจลงนาม
6. เสนอขออนุญาตสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาอนุญาต
8. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุญาตเจาหนาที่อนุญาตเสนอผูบังคับบัญชาผูมี
อํานาจลงนาม
9. แจงผูที่เกี่ยวของและผูขออนุญาตทราบ
6.Flow Chart การปฏิบัติงาน

แผนภูมิแสดงขั้นตอน
ผู้ขออนุญาตศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์

ผู้ขออนุญาตดําเนินการกรอกรวบรวม
เอกสารหลักฐานประกอบ
สถานศึกษาตรวจสอบ รวบรวมหลักฐาน

สพท.ตรวจสอบจัดส่ง สพฐ.

สพฐ.ตรวจสอบพิจารณาอนุญาตและแจ้ ง
ผู้เกี่ยวข้ อง

ขอสังเกตในระดับปฏิบัติ
ผูประสงคเดินทางไปตางประเทศ มักไมศึกษาระเบียบหลักเกณฑและแนวปฏิบัติที่ทําใหเกิดปญหา
เกี่ยวกับการจัดสงเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา
7.แบบฟอรมที่ใช
แบบขอลาไปตางประเทศ
8.เอกสาร/หลักฐานอางอิง
ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.2535 หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการขออนุญาตเดินทางไป
ตางประเทศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/14186 ลงวันที่ 20
ธันวาคม 2549 ,สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด
ที่ ศธ 04009/294 ลงวันที่ 16 มกราคม 2522

1.ชื่อกระบวนงาน

งานจัดทําขอมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษา
ทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางประจํา
2.วัตถุประสงค
เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําขอมูลทะเบียนประวัติ เมื่อมีคําสั่งขอมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวของกับ
เจาของประวัติจะตองนําไปบันทึกการเปลี่ยนแปลงขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจางประจํา
3.ขอบเขตของงาน
เป น การจัดทํ าขอมูล ทะเบี ย นประวัติ เมื่ อมีคําสั่งขอมู ลที่เปลี่ ยนแปลงเกี่ย วของกับ เจาของประวัติ
จะตองนําไปบันทึกการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจางประจําใหถูกตองเปนปจจุบัน

4.คําจํากัดความ

“ทะเบียนประวัติ ก.พ.7” ใหหมายรวมถึง ทะเบียนประวัติ ก.พ. 7 อิเล็กทรอนิกสหรือ
เรียกชื่ออื่นตามที่กฎหมายกําหนดดวย
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เมื่อมีคําสั่งขอมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวของกับเจาของประวัติเจาหนาที่ดําเนินการ
5.1.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางประจํา กรอกรายละเอียด
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับประวัติของตนเองพรอมลงลายมือชื่อหรือแจงรายการเปลี่ยนแปลงขอมูลประกอบ ใน ก.พ.7
5.2 เจาหนาที่นําขอมูลที่ได
5.2.1
เก็บไวในแฟมปกติ
5.2.2
เก็บไวในคอมพิวเตอร (ระมัดระวังเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลดวย)
5.3 เจาหนาที่ตรวจรายละเอียดความถูกตองหรือดําเนินการเปลี่ยนแปลงขอมูลลงใน
ก.พ.7/สมุดประวัติ/แฟมประวัติ
5.4 เก็บรักษาทะเบียนประวัติไวเปนความลับในที่ปลอดภัย
5.5 นําขอมูลไปใชในการบริหารงานบุคคล
5.6 ซอมแซมสวนที่ชํารุดเสียหาย/ทําขึ้นใหมตามสภาพ

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
เมื่อมีคําสั่งขอมูลที่เปลี่ยนแปลงเกีย่ วของกับเจาของประวัติ

เจาหนาที่นําขอมูลที่ไดรับหรือคําสั่งไปกรอกเปลี่ยนแปลงในแฟมประวัติ

เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองเก็บไวในแฟมปกติ/คอมพิวเตอร

เก็บรักษาทะเบียนประวัติไวเปนความลับในที่ปลอดภัย
นําขอมูลไปใชในการบริหารงานบุคคลและซอมแซมสวนที่ชํารุดเสียหาย/
ทําขึ้นใหม

ขอสังเกตในระดับปฏิบัติ
ก.พ.7และแฟมประวัติขาราชการเปนเอกสารของทางราชการ ตองถือเปนเอกสารสําคัญ
มิใหมีการขูดลบขีดฆา หากจําเปนใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบลงลายมือชื่อกํากับไวที่จุดแกไขและไมใหเจาของ
ประวัติหรือผูที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของนําเอกสารนี้ออกจากหนวยงานที่เก็บรักษาแมจะเปนเจาของประวัติเอง เวน
แตไดรับ อนุญาตจากหัวหนาหนวยงานนั้น เมื่อไดรับเอกสารคืนมาตองตรวจดูความเรียบรอย และเอกสาร
ขอมูลในทะเบียนประวัติใหถูกตองครบถวนเหมือนเดิมทุกประการ
7.แบบฟอรมที่ใช
8.เอกสาร/หลักฐานที่อางอิง
8.1 พระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
8.2 ระเบียบวาดวยการเก็บรักษา ก.พ.7 พ.ศ.2522
9. สรุปมาตรฐานงาน

ชื่อกระบวนงาน : การจัดทําขอมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจางประจํา
ชื่องาน บําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
สวนราชการ กลุมบริหารงานบุคคล
รหัสเอกสาร
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ :เปนการจัดทําขอมูลทะเบียนประวัติ เมื่อมีคําสั่งขอมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวของกับเจาของประวัติจะตองนําไปบันทึกการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษา
ทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางประจําใหถูกตองเปนปจจุบัน
วัตถุประสงค : เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําขอมูลทะเบียนประวัติ เมื่อมีคําสั่งขอมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวของกับเจาของประวัติจะตองนําไปบันทึกการเปลี่ยนแปลงขอมูล
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา
เวลา
มาตรฐานคุณภาพ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการทํางาน
รายละเอียดงาน
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
ดําเนินการ
งาน
เมื่อมีคําสั่งขอมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวของกับเจาของประวัติ
5 นาที
1
ขอมูลถูกตอง
สถานศึกษา
ครบถวน
2
เจาหนาที่นําขอมูลที่ไดรับหรือคําสั่งไปกรอกเปลี่ยนแปลงใน
5 นาที
ขอมูลถูกตอง
เจาหนาที่
แฟมประวัติ
3
เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองเก็บไวในแฟมปกติ/
5 นาที
กรอกทุกรายการ
เจาหนาที่
คอมพิวเตอร
4

เก็บรักษาทะเบียนประวัติไวเปนความลับในที่ปลอดภัย

5 นาที

ตามระบบ

เจาหนาที่

5

นําขอมูลไปใชในการบริหารงานบุคคลและซอมแซมสวนที่
ชํารุดเสียหาย/ทําขึ้นใหม

10 นาที

ตามรูปแบบ

สพป./สพม.

หมายเหตุ : ระยะเวลาดําเนินการตอราย

1.ชื่อกระบวนงาน
การขอยกเวนการเขารับราชการทหาร
2. วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวปฏิบัติการดําเนินการขออนุญาตขอยกเวนการเขารับราชการทหาร
3.ขอบเขตของงาน
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ขาราชการครูที่มิสิทธิยกเวนการเขารับราชการทหาร
ตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. เปนครูประจําการทําการสอบนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาไมนอยกวาสิบหาคนเปนปกติ และใน
จํานวนนักเรียนนิสิต หรือนักศึกษาไมนอยกวาสิบหาคนนี้ยกเวนครูไดคนเดียว หรือเปนครูสอนประจําเฉพาะ
วิชาซึ่งทํางานสอนนักเรียนนิสิต หรือนักศึกษาไมนอยกวาสิบหาคน เปนปกติและในจํานวนนักเรียนนิสิต หรือ
นักศึกษาไมนอยกวาสิบหาคนนี้ยกเวนครู ไดคนเดียวเชนเดียวกัน
2. มีเวลาสอนสัปดาหละไมนอยกวาสิบแปดชั่วโมง สําหรับครูซึ่งทําการสอนในสถานศึกษาตั้งแต
ระดับมัธยมศึกษาลงมา หรือไมนอยกวาสิบหาชั่วโมง สําหรับครูประจําการสอนในสถานศึกษาระดับสูงกวา
มัธยมศึกษา
4.คําจํากัดความ
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1 .ขาราชการครูที่ขอยกเวนการเกณฑทหาร ยื่นหลักฐานประกอบการขอยกเวนฯจํานวน 2 ชุด ที่
โรงเรียนตนสังกัดของตน ประกอบดวย
1.1 สําเนาคําสั่งบรรจุและแตงตั้ง
1.2 สําเนาทะเบียนบาน
1.3 สําเนาแบบ สด. 9 (ใบสําคัญ)
1.4 สําเนาแบบ สด. 35 (หมายเรียกเขารับราชการทหาร)
1.5 สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ
2. โรงเรียนตนสังกัดตรวจสอบเอกสาร และจัดทําบัญชีราชชื่อขาราชการทหารครูขอยกเวนการเขา
รับราชการทหาร ตามแบบที่กําหนด และหนังสือรับรองวาไดทําการสอนที่โรงเรียนนี้สอนระดับชั้นไหน และมี
จํานวนกี่คน สอนกี่ชั่วโมง เปนไปตาม พ.ร.บ.การยกเวนหรือไม และรวบรวมเอกสารทั้งหมด จัดสงใหสวน
ราชการตนสังกัด (สพท.) เพื่อดําเนินการเสนอขอยกเวนการเขารับราชการทหาร ไปยังผูวาราชการจังหวัด
(สัสดีจังหวัด) นั้นตอไป
3.ผูวาราชการจังหวัด (สัสดีจังหวัด) ดําเนินการออกใบสําคัญยกเวนครู (แบบ สด. 37) สงกลับมาให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทําหนังสือแจงใหโรงเรียนตนสังกัดของขาราชการครูที่ขอยกเวนการเขา
รับราชการทหาร เพื่อแจงใหขาราชการครูในสังกัดทราบตอไป

6.Flow Chart การปฏิบัติงาน

-

-

สัสดีจงั หวัด
ตรวจสอบหลักฐานการขอ
ออกใบสําคัญการยกเว้ นทหาร
(สด.37)

ครู
รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้ อง
จํานวน 2 ชุด
ยื่นคําขอต่อผู้บงั คับบัญชา
(ผอ.รร.ที่ต้นสังกัด)

แผนภูมิแสดงขั้นตอน
สพท.ต้ นสังกัด
- ตรวจสอบคุณสมบัติและ
หลักฐานการขอยกเว้ น
- รวบรวมหลักฐานส่งผู้วา่
ราชการจังหวัด (สัสดี)

สถานศึกษา
- ตรวจสอบคําขอ/คุณสมบัตแิ ละ
หลักฐานประกอบการขอยกเว้ น
- ทําหนังสือรับรองชัว่ โมงการสอน
และนักเรี ยนที่สอน ตามแบบ
- รวบรวมหลักฐานส่ง สพท.ต้ น
สังกัด

ขอสังเกตในการปฏิบัติ
ครูยื่นความประสงคตองยื่นคําขอกอน 30 วัน (ประมาณเดือนกุมภาพันธ)
7.แบบฟอรมที่ใช
หนังสือรับรองการเปนครู
8.เอกสาร/หลักฐานอางอิง
1. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
2. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

1. ชื่องาน
งานวิเคราะห์วางแผนอัตรากาลังคน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นข้อมูลหลักในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
2.2 เพื่อวางแผนอัตรากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาและหน่วยงาน
ทางการศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ทั้งในด้านปริมาณและความสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ
3. ขอบเขตของงาน
งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภารกิจ
และแผนอัตรากาลังคนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา ประสานการดาเนินการ
และประเมินสภาพความต้องการอัตรากาลั งคนกับภารกิจของหน่วยงานและสถานศึกษา
กาหนดจานวน
อัตรากาลังของสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด จัดทาแผนอัตรากาลังของเขตพื้นที่การศึกษา เสนอแผน
อัต รากาลั ง เพื่อ ขอความเห็ น ชอบจาก คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานศึ กษา จั ดท าแผน
อัตรากาลั งของสถานศึกษา น าแผนที่จั ดทาแล้ ว สู่การปฏิบัติ ติดตามประเมินผลการใช้อัตรากาลังอย่างคุ้มค่า
เหมาะสมและเสนอเกลี่ยอัตรากาลัง การตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนต่อ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
4. คาจากัดความ
4.1 อัตรากาลังคน หมายถึง จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจา/
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา
4.2 ผู้ช่วยผู้บริหาร ตามหลักเกณฑ์ หมายถึง รองผู้บริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การจัดทาแผนอัตรากาลังในสถานศึกษา
5.1.1 จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทาแผน ประกอบด้วย
1) การจัดทาข้อมูลนักเรียนและการจัดชั้นเรียน (10 มิ.ย.)
2) ข้อมูลการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณก่อนกาหนดและแนวโน้ม
การสูญเสียของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(รวมครูช่วยราชการและพนักงานราชการ
อัตราจ้างชั่วคราว)
3) ข้อมูลวุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก และความสามารถของบุคลากร
4) จานวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา
5) ความต้องการครูเพิ่มของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (เท่าจานวนครู
ที่ขาดตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด)
6) ข้อมูลพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินงบประมาณและ
เงินรายได้สถานศึกษา

5.1.2 สถานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลครูและบุคลากรทั้งด้านปริมาณและความสามารถตาม
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด โดยศึกษาแนวโน้มการเพิ่มหรือลดของจานวนบุคลากรและประชากรวัยเรียน รวมทั้ง
วิเคราะห์หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาประกอบการพิจารณา
5.1.3 จัดทาแผนอัตรากาลังระยะ 1 ปี 3 ปี และ/หรือ 5 ปี โดยมีรายละเอียดแสดงความ
ต้องการทั้งในด้านปริมาณและความสามารถของบุคลากร และวิธีการดาเนินการ
5.1.4 เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ
5.1.5 ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนอัตรากาลังคนในสถานศึกษา
5.1.6 ดาเนินการปฏิบัติตามแผนอัตรากาลังโดย
1) สถานศึกษาจัดหาอัตรากาลังตามอานาจของสถานศึกษา เช่น ใช้งบประมาณ
ของสถานศึกษาหรือประสานขอความร่วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านการจัดจ้าง
บุคลากร
2) เสนอแผนอัตรากาลังของสถานศึกษาต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
พิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
5.2 การจัดทาแผนอัตรากาลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5.2.1 จัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านอัตรากาลังของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์และความต้องการ ดังนี้
1) ข้อมูล 10 มิ.ย. ด้านบุคลากรและจานวนนักเรียนของสถานศึกษา
2) ข้อมูลด้านวุฒิ วิชาเอกและความสามารถด้านบุคลากร
3) ข้อมูลการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณก่อนกาหนดและแนวโน้มการสูญเสีย
4) จานวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา
5) ข้อมูลพนักงานราชการ ตาแหน่งครูผู้สอน
6) ความต้องการครูเพิ่มของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (เท่าจานวนครูที่ขาด)
5.2.2 จัดทาแผนอัตรากาลังระยะ 1 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี โดยมีรายละเอียดความต้องการ
ทัง้ ด้านปริมาณและความสามารถและวิธีการดาเนินการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2.3 เสนอแผนต่อ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ
5.2.4 การวางแผนอัตรากาลังคนใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
5.2.5 ดาเนินการตามแผนอัตรากาลังโดย
1) ดาเนินการในส่วนที่เป็นอานาจของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เช่น
การเกลี่ยอัตรากาลัง การจัดสรรอัตรากาลังครู การย้าย การบรรจุแต่งตั้ง การรับโอน และการพัฒนาบุคลากร การ
ของบประมาณการจ้างครู
2) การเสนอความต้องการไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
สถานศึกษาจัดทาข้อมูลอัตรากาลังฯ/แผนพัฒนา
อัตรากาลังฯ โดยใช้ข้อมูล 10 มิถุนายน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน ให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาอัตรากาลังฯ

สถานศึกษารายงานข้อมูลอัตรากาลัง สพท.

สพท. ดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลัง

สพท.ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลฯ
เสนอ กศจ.
ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาฯ

สพท. ดาเนินการรายงานแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อ สพฐ.
สพฐ.จัดทาแผนอัตรากาลังคนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบกรอกข้อมูลความต้องการครู (ข้อมูล 10 มิ.ย.) ประกอบด้วย
7.1 แบบความต้องการครู
7.2 แบบสาระครู
ซึ่งแบบที่ 1 และแบบที่ 2 จาแนกประเภทโรงเรียนออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. ประถมศึกษา รหัสที่ใช้ คือ ป.
2. ขยายโอกาส รหัสที่ใช้ คือ ข.
3. มัธยมศึกษา รหัสที่ใช้ คือ ม.
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทาข้อมูลในไฟล์แบบความต้องการครูให้ถูกต้อง แล้วจัดเรียง
ข้อมูลตามลาดับจากน้อยมาหามาก เมื่อเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว จึงดาเนินการจัด ทาข้อมูล ในไฟล์แบบสาระครู
ต่อไป (ขอให้คัดลอกลาดับโรงเรียน, ชื่อโรงเรียน, ข้อมูลครูฯ จ.18 (กระจายครูตามกลุ่มสาระแล้วจะต้องเท่ากับ
ข้อมูลในไฟล์ความต้องการครู) ,ข้อมูลครูฯตามเกณฑ์ ก.ค.ศ., ความขาด/เกิน ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ข้อควรระวังคือ
จานวนความต้องการครูตามกลุ่มสาระจะต้องเท่ากับความขาดครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 เอกสารความต้องการอัตรากาลังครู ของสถานศึกษา ประกอบด้วย
8.1.1 งบหน้า/งบหน้า(สาระ)
8.1.2 สรุป ป./ สรุป ข. และ สรุป ป.(สาระ)/ สรุป ข.(สาระ)
8.1.3 แบบ ป / แบบ ข แบบ ป (สาระ) / แบบ ข (สาระ)
8.2 เกณฑ์การคานวณอัตรากาลังข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา
8.2.1 แบบ 1 โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 120 คน ลงมาและจัดการเรียนการสอน
อ.1- ป.6 หรือ ป.1 - ป.6
- นักเรียน 1 -20 คน
มีผู้บริหารได้ 1 คน
มีครูผู้สอนได้ 1 คน
- นักเรียน 21 -40 คน มีผู้บริหารได้ 1 คน
มีครูผู้สอนได้ 2 คน
- นักเรียน 41 -60 คน มีผู้บริหารได้ 1 คน
มีครูผู้สอนได้ 3 คน
- นักเรียน 61 -80 คน มีผู้บริหารได้ 1 คน
มีครูผู้สอนได้ 4 คน
- นักเรียน 81 -100 คน มีผู้บริหารได้ 1 คน มีครูผู้สอนได้ 5 คน
- นักเรียน 101 -120 คน มีผู้บริหารได้ 1 คน
มีครูผู้สอนได้ 6 คน
8.2.2 แบบ 2 โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป และจัดการเรียนการสอน
อ.1 - ป.6 หรือ ป.1 - ป.6
อัตราส่วน (อนุบาล) ครู : นักเรียน
=
1 : 25
จานวนนักเรียน : ห้อง
= 30 : 1
อัตราส่วน (ประถม) ครู : นักเรียน
=
1 : 25
จานวนนักเรียน : ห้อง
=
40 : 1
จานวนครูปฏิบัติการสอน (ป) รวม = จานวนครู(ป) อนุบาล + จานวนครู (ป) ประถมครู (ป) รวม
ครู(ป)รวม =

[(ห้องอนุบาล x 1.2) + (นักเรียนอนุบาล/25)]
2

หรือ ครู (ป) รวม =

+ [(ห้องประถม x 1.6) + (นักเรียนประถม/25)]
2

[(ห้องอนุบาล x 30 + นักเรียนอนุบาล + (ห้องประถม x 40 + นักเรียนประถม)
50
50
จานวนบุคลากรสายบริหาร
- นักเรียน 121 - 359 คน
มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง
- นักเรียน 360 - 719 คน
มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง
- นักเรียน 720 - 1,079 คน
มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้ 2 ตาแหน่ง
- นักเรียน 1,080 - 1,679 คน มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้ 3 ตาแหน่ง
- นักเรียน 1,680 คนขึ้นไป
มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้ 4 ตาแหน่ง
เงื่อนไข - การคิดจานวนห้องเรียน (โดยใช้จานวนนักเรียน : ห้อง หารจานวนนักเรียน) แต่ละชั้น
หากมีเศษตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ให้เพิ่มอีก 1 ห้อง
- การคิดจานวนครูให้ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์ (0.5ขึ้นไปปัดเป็น 1 , ไม่ถึง 0.5 ปัดทิ้ง)

8.2.3 แบบ 3 โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป และจัดการเรียนการสอน
อ.1-ม.3 หรือ ป.1-ม.3 ดังนี้
อัตราส่วน (อนุบาล) ครู : นักเรียน
= 1 : 25
จานวนนักเรียน : ห้อง = 30 : 1
อัตราส่วน (ประถม) ครู : นักเรียน
= 1 : 25
จานวนนักเรียน : ห้อง = 40 : 1
อัตราส่วน (มัธยม) ครู : นักเรียน
= 1 : 20
จานวนนักเรียน : ห้อง = 40 : 1
จานวนครูปฏิบัติการสอน (ป) รวม = จานวนครู (ป)อนุบาล + จานวนครู(ป)ประถม + จานวนครู(ป) มัธยม
ครู(ป) รวม =

[(ห้องอนุบาล x 1.2) + (นักเรียนอนุบาล/25)] + [(ห้องประถม x 1.6) + (นักเรียนประถม/25)] + (ห้องมัธยม x 2)
2
2

หรือ ครู(ป) รวม =

[(ห้องอนุบาล x 30 + นักเรียนอนุบาล + (ห้องประถม x 40 + นักเรียนประถม + (ห้องมัธยม x 2)
50
50

จานวนบุคลากรสายบริหาร
- นักเรียน 121 - 359 คน
- นักเรียน 360 - 719 คน
- นักเรียน 720 - 1,079 คน
- นักเรียน 1,080 - 1,679 คน
- นักเรียน 1,680 คนขึ้นไป

มีผู้บริหารได้
มีผู้บริหารได้
มีผู้บริหารได้
มีผู้บริหารได้
มีผู้บริหารได้

1 ตาแหน่ง
1 ตาแหน่ง มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้
1 ตาแหน่ง มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้
1 ตาแหน่ง มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้
1 ตาแหน่ง มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้

1 ตาแหน่ง
2 ตาแหน่ง
3 ตาแหน่ง
4 ตาแหน่ง

เงื่อนไข - การคิดจานวนห้องเรียน (โดยใช้จานวนนักเรียน : ห้อง หารจานวนนักเรียน) แต่ละชั้น
หากมีเศษตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ให้เพิ่มอีก 1 ห้อง
- การคิดจานวนครูให้ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์ (0.5ขึ้นไปปัดเป็น 1 , ไม่ถึง 0.5 ปัดทิ้ง)

8.2.4 แบบ 4 โรงเรียนมัธยมศึกษา
อัตราส่วน (มัธยม) ครู : นักเรียน
จานวนนักเรียน : ห้อง

= 1 : 20
= 40 : 1

จานวนครูปฏิบัติการสอน = จานวนห้องเรียน x (จานวนนักเรียน : ห้อง) / จานวนครู : นักเรียน
จานวนครูปฏิบัติการสอน = จานวนห้องเรียน x (จานวนนักเรียน : ห้อง) / จานวนครู : นักเรียน
= จานวนห้องเรียน x 2
จานวนบุคลากรสายบริหาร
- นักเรียน 121 - 359 คน
มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง
- นักเรียน 360 - 719 คน
มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง
- นักเรียน 720 - 1,079 คน
มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง
- นักเรียน 1,080 - 1,679 คน มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง
- นักเรียน 1,680 คนขึ้นไป
มีผู้บริหารได้ 1 ตาแหน่ง

มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้
มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้
มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้
มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้

1 ตาแหน่ง
2 ตาแหน่ง
3 ตาแหน่ง
4 ตาแหน่ง

เงื่อนไข - การคิดจานวนห้องเรียน (โดยใช้จานวนนักเรียน : ห้อง หารจานวนนักเรียน) แต่ละชั้น
หากมีเศษตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ให้เพิ่มอีก 1 ห้อง
- การคิดจานวนครูให้ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์ (0.5ขึ้นไปปัดเป็น 1 , ไม่ถึง 0.5 ปัดทิ้ง)
8.2.5 แบบ 5 การคานวณอัตรากาลังข้าราชการครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
อัตราส่วน ครู : นักเรียน
=
1 : 12
จานวนนักเรียน : ห้อง
= 35 : 1
จานวนครูรวม
= (35 x จานวนห้องเรียน) / 12
จานวนครูปฏิบัติการสอน = จานวนครูรวม – จานวนบุคลากรสายบริหาร
จานวนบุคลากรสายบริหาร
จานวน 1 - 2 ห้องเรียน
มีผู้บริหารได้ 1 คน
จานวน 3 - 6 ห้องเรียน
มีผู้บริหารได้ 1 คน มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้ 1 คน
จานวน 7 - 14 ห้องเรียน
มีผู้บริหารได้ 1 คน มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้ 2 คน
จานวน 15 - 23 ห้องเรียน มีผู้บริหารได้ 1 คน มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้ 3 คน
จานวน 24 ห้องเรียนขึ้นไป มีผู้บริหารได้ 1 คน มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้ 4 คน
เงื่อนไข ในการคานวณตามสูตรหากมีเศษตั้งแต่ 0.1 ขึ้นไปให้ปัดเป็น 1

8.3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
8.4 หนังสือสานักงาน ก.ค. ที่ 1305/466 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2545
ข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
8.5 หนังสือสานักงาน ก.ค. ที่ 1305/467 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2545
ข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญ
8.6 หนังสือสานักงาน ก.ค. ที่ 1305/822 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2545
ข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญ
8.7 หนังสือสานักงาน ก.ค. ที่ 1305/824 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2545
ข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญ
9. แบบสรุปมาตรฐานงาน

เรื่อง เกณฑ์อัตรากาลัง
เรื่อง เกณฑ์อัตรากาลัง
เรื่อง เกณฑ์อัตรากาลัง
เรื่อง เกณฑ์อัตรากาลัง

9. สรุปมาตรฐานงาน งานวิเคราะห์วางแผนอัตรากาลังคน
ชื่องาน งานวิเคราะห์วางแผนอัตรากาลังคน
ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
รหัสเอกสาร
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ : การวิเคราะห์อัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจา เป็นการวิเคราะห์สภาพงาน ปริมาณ หน้าที่คามรับผิดชอบเพื่อ
ไปสู่การจัดทาแผนอัตรากาลัง
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเป็นข้อมูลหลักในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
2. เพื่อวางแผนกาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาและเป็นไปตามเกณฑ์ทั้งในด้านปริมาณและความสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของ
สถานศึกษา
มาตรฐานคุณภาพ
หมาย
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการทางาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
งาน
เหตุ
1
แจ้งสถานศึกษาจัดทาแผนอัตรากาลัง
พ.ค.-มิ.ย.
สถานศึกษา
สถานศึกษาจัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครู
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
และบุคลากรทางการศึกษา
ศึกษา
ไม่เห็นชอบ
2
สถานศึกษาจัดทาแผนอัตรากาลัง
10 มิ.ย.
- รูปแบบเป็นไป
สถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ความเห็นชอบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามที่ สพฐ.กาหนด
- ถูกต้องตามเกณฑ์
สถานศึกษารายงานข้อมูลอัตรากาลัง สพป.,สพม.
ก.ค.ศ.กาหนด
3
สถานศึกษารายงานข้อมูลอัตรากาลัง
ภายใน 15 มิ.ย.
สถานศึกษา
สพป.,สพม. ดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลัง
สพป.,สพม.
ไม่เห็นชอบ

4

เสนอ กศจ.
ให้ความเห็นชอบ
สพป.,สพม. ดาเนินการรายงานแผนอัตรากาลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อ สพฐ.

5
สพฐ.จัดทาแผนอัตรากาลังคนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

สพป.,สพม. ดาเนินการจัดทาแผน
อัตรากาลัง
สพป.,สพม. ดาเนินการรายงานแผน
อัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต่อ สพฐ.

ภายใน 30 มิ.ย. -ตรวจสอบความถูก
ต้องของอัตรากาลัง

กลุ่มฯบุคคล
สพป.,สพม.

ภายใน 15 ก.ค.

กลุ่มฯบุคคล
สพป.,สพม.

1. ชื่อกระบวนงาน
งานลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ถูกต้อง สนองตอบความต้องการของหน่วยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
3. ขอบเขตของงาน
การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ้นจากตาแหน่งหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทาการศึกษา พ.ศ.2547 ได้กาหนดเหตุที่ออกจากราชการไว้หลายกรณี การลาออกจาก
ราชการเป็นวิธีการหนึ่งของการลาออกจากราชการ ซึ่งเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้นๆ ซึ่งในการ
ดาเนินการมีระเบียบ/หลักเกณฑ์/วิธีการกาหนดไว้
4. คาจากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ผู้ประสงค์ขอลาออกจากราชการ ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ (ตามแบบที่ ก.ค.ศ.
กาหนด) ต่อผู้บังคับบัญชา โดยให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน กรณียื่นล่วงหน้าน้อยกว่า
30 วัน หากผู้มีอานาจอนุญาตการลาออกเห็นว่ามีเหตุผลและความจาเป็น จะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการน้อยกว่า 30 วันก็ได้
5.2 หน่วยงาน/สถานศึกษา รับเรื่องการขอลาออกจากราชการ
5.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
รับเรื่องการขอลาออกจากราชการ ตรวจสอบหนังสือขอลาออกจากราชการ ยื่นล่วงหน้าก่อนวันลาออก
ตามเกณฑ์น้อยกว่า 30 วัน หรือไม่
5.4 เจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลประกอบการนาเสนอผู้มีอานาจ
1) กรณีดาเนินการทางวินัย
2) กรณีการลาศึกษาต่อ/การชดใช้ทุน
3) การเป็น/ไม่เป็นสมาชิก กบข.
5.5 เสนอผู้มีอานาจตามมาตรา 53 พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาตให้ลาออกจากราชการ
1) กรณีอนุญาตให้ลาออก ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 มีคาสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการ

2) กรณียับยั้งการอนุญาตให้ลาออก ผู้มีอานาจการลาออกมีคาสั่งยับยั้งการอนุญาตให้
ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จสิ้นก่อนวันขอลาออก
5.6 แจ้งให้ผู้ขอลาออกจากราชการทราบก่อนวันขอลาออกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ผู้ประสงค์ขอลาออก ยื่นหนังสือ ต่อผู้บังคับบัญชา

หน่วยงาน/สถานศึกษา รับเรื่อง

การตรวจสอบข้อมูลประกอบการนาเสนอ
ผู้มีอานาจพิจารณา

ผู้มีอานาจตามม. 53 อนุมัติให้ลาออก/
ยับยั้งเป็นลายลักษณ์อักษร

แจ้งผู้ลาออกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. แบบฟอร์มที่ใช้
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
8.1 พระราชบัญญัติบาเหน็จข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.2 พระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มาตรา 53 มาตรา 107 มาตรา 108 มาตรา 133
8.4 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2548

ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ
1. ผู้ประสงค์ขอลาออก ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
2. ผู้ประสงค์ขอลาออก ไม่ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการตามแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
3. เป็นการลาออกเพื่อไปดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือสมัครรับเลือกตั้ง
9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพป./สพม.
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากร
สพป./สพม.………กลุ่ม บริหารงานบุคคล
ทางการศึกษา

รหัสเอกสาร : ……………………………..

ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนงาน
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้อง สนองตอบความต้องการของหน่วยงานและเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
ลาดับที่
1.

2.

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
ผู้ประสงค์ขอลาออกยื่นหนังสือ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
สพป./สพม./สถานศึกษา รับเรื่อง ตรวจสอบ
ความถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์

3.
เจ้าหน้าที่นาเสนอผู้มีอานาจ

4.
5.

ผู้มีอานาจพิจารณา
อนุญาต/ไม่อนุญาต

แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

6.

รายละเอียดงาน
ผู้ประสงค์ขอลาออกยื่นหนังสือขอลาออกตามแบบที่ ก.ค.
ศ. กาหนด ต่อผูบ้ ังคับบัญชา ล่วงหน้าก่อนวันลาออกไม่
น้อยกว่า 30 วัน
สพป./สพม./สถานศึกษารับเรื่องการขอลาออกจากราชการ
ตรวจสอบหนังสือถูกต้องตามเกณฑ์

เวลาดาเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
ผู้ประสงค์
ของลาออก

หมายเหตุ

สพป./สพม./
โรงเรียน

เดิม : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเสนอผู้มีอานาจ
ใหม่ : สพป./สพม. ส่งเรื่องไปสนง.ศึกษาธิการจังหวัด
ผู้มีอานาจพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาตให้ลาออกจาก
ราชการ
- ผู้มีอานาจมีคาสั่งให้ออกจากราชการ
- หากมีการยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกให้ผู้มีอานาจมีคาสั่ง
ยับยั้งการลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จสิ้นก่อนวัน
ลาออก แจ้งให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออก

สพป./สพม./
ศธจ.
ศธจ.

แจ้งผู้ขอลาออกทราบ/แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สพป./สพม./ร.ร.

ศธจ.

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้อง)
1. ………………………………………………………………………………….. 2. ..................................................................................................................
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า)

1.ชื่ อกระบวนงาน
งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจํา
2.วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวปฏิ บตั ิการดําเนิ นการ เลื่ อนเงินเดื อนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจําใน
สถานศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
3.ขอบเขตของงาน
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจําตามแนวปฏิบตั ิสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
4.คําจํากัดความ
ค่าจ้าง เป็ นไปตามอัตราค่าจ้าง ประเภท ตําแหน่ ง ลู กจ้างที่ ถือปฏิ บ ตั ิ สําหรับลู กจ้างส่ วน
ราชการ
เงิ นเดื อน เป็ นไปตามกฎหมายเงิ นเดื อนข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาที่ ก.ค.ศ.
กําหนด
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สํ านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา กําหนดปฏิ ทิ น การดําเนิ น การเลื่ อนเงิ น
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําหนดปฏิทินการดําเนินการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการและค่ าจ้างลู ก จ้างประจําดําเนิ น การนับ ตัวลู ก จ้างที่ ป ฏิ บ ัติ จริ ง ณ วัน ที่ 1 มี .ค.หรื อ 1ก.ย.เพื่ อ
ดําเนิ นการเลื่ อนเงินเดื อนข้าราชการและค่าจ้างลู กจ้างประจําครั้งที่ 1 (1 เม.ย)หรื อครั้งที่ 2 (1 ต.ค.)แล้วแต่
กรณี
5.3 สํ านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาแจ้งการจัดสรรโควตาหรื อวงเงิ น เลื่ อ น
เงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างในสถานศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

5.4 สํานัก งานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา/สถานศึ กษา ดําเนิ น การประเมิ นผลการ
ปฏิบตั ิงานข้าราชการและลูกจ้างประจํา ตามแบบประเมินที่กาํ หนด
5.5 คณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่ อนเงิ นเดื อนและค่ าจ้าง ผลการประเมินตามที่ สพฐ.
กําหนด
5.6 ผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชา/ผู ้ ไ ด้ รั บ มอบอํ า นาจ มี ค ํ า สั่ ง เลื่ อ นเงิ น เดื อ นข้ า ราชการ/ค่ า จ้ า ง
ลูกจ้างประจํา

6.Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
การนับตัวลูกจางที่ปฏิบัติจริง
ในสถานศึกษา/สพป.

สพป.แจงจัดสรรโควตา/วงเงิน
เลื่อนคาจางใหสถานศึกษา

สถานศึกษา/สพป.ประเมินงาน
การปฏิบัติงานเสนอเลื่อน

ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ/ผู
ไดรับมอบอํานาจ มีคําสั่งเลื่อน
เงินเดือน/คาจาง

7.แบบฟอร์ มทีใ่ ช้
- เป็ นไปตามแบบที่ สพฐ.กําหนด
8.เอกสาร/หลักฐานอ้ างอิง
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2344 ลงวันที่ 4
มีนาคม 2551 สงประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
หนังสื อสํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้น ฐานวนที่ สุ ด ที่ ศธ 04009/1696 ลงวัน ที่ 17
มีนาคม 2553 แจงแนวปฏิบัติการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2
)9. สรุปมาตรฐานงาน -

ชื่ อกระบวนงาน (กระบวนงาน) : การเลื่อนเงินเดือนข้ าราชการ/ค่ าจ้ างลูกจ้ างประจํา
ชื่องาน บําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานบุคคล

รหัสเอกสาร

ตัวชี้วดั ทีส่ ํ าคัญของกระบวนการ :เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตามแนวปฏิบตั ิสาํ นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิการดําเนินการ เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจําในสถานศึกษา/สพป.
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการทํางาน

รายละเอียดงาน

เวลา

มาตรฐานคุณภาพ

ดําเนินการ

งาน

ผูร้ ับผิดชอบ

1

สพป.กําหนดปฏิทินการดําเนิ นการเลื่อนเงินค่าจ้าง

สพป.

2

สพป.ดําเนินการนับตัวลูกจ้างที่ปฏิบตั ิจริ ง ณ วันที่ 1 มี.ค.

สพป.

หรื อ 1ก.ย.
3

สพป.แจ้งการจัดสรรโควตาหรื อวงเงินเลื่อนค่าจ้าง

สพป.

4

ผูบ้ งั คับบัญชาดําเนินการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

ผูบ้ งั คับบัญชา

ลูกจ้างประจํา
5

คณะกรรมการกลัน่ กรองการเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง ผล

คณะกรรมการ

การประเมิน

อกศจ.

-คณะกรรมการกลัน่ กรองระดับสํานักงานเขต/สถานศึกษา
-คณะกรรมการกลัน่ กรองระดับเขตพื้นที่การศึกษา

-

และกศจ.

เสนอ อกศจ./กศจ.พิจารณา
6

ผูม้ ีอาํ นาจหรื อผูไ้ ด้รับมอบอํานาจ มีคาํ สั่งเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

สพป.

หมายเหตุ

1.ชื่ อกระบวนงาน
งานดําเนินการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2.วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิการดําเนินการ เพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ
3.ขอบเขตของงาน
เมื่ อพนัก งานราชการปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ครบ 12 เดื อน ในปี งบประมาณนั้นๆมี ระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 8 เดือน เมื่อผ่านการประเมิน มีสิทธิ์ เลื่อนค่าตอบแทนไม่เกิน 6%ของค่าตอบแทนโดย
ผูท้ ี่จะได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนต้องวงเงินไม่เกินวงเงิน 4%ของค่าตอบแทนรวม
4.คําจํากัดความ
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ประเมินทุก ๆ 6 เดือน แต่ให้เลื่อนปี ละ 1 ครั้ง
5.2 สถานศึกษารายงานผลการประเมิน ผลการปฏิบตั ิงานและเสนอขอเลื่อนค่าตอบแทนให้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
5.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแจ้งต่อคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ เมื่อผ่านการประเมิน มีสิทธิ์ เลื่อนค่าตอบแทนไม่เกิน 6%ของค่าตอบแทนโดยผูท้ ี่จะได้รับการเลื่อน
ค่าตอบแทนต้องวงเงินไม่เกินวงเงิน 4%ของค่าตอบแทนรวม
5.3.1 กลุ่มทัว่ ไป ตําแหน่งครู ผสู ้ อน ครู พี่เลี้ยง
5.3.2 กลุ่มบริ การตําแหน่งลูกจ้าง
(ตรวจสอบระเบียบให้ชดั เจนถึงความแตกต่างทั้ง 2 กลุ่ม)

5.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดทํารายละเอียด ให้สถานศึกษามีคาํ สั่ง เลื่อน
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ตามผลการพิจารณา คณะกรรมการตามข้อ 3
5.5 แจ้งผูเ้ กี่ยวข้องทราบ
6.Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
หนวยงานการศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

หนวยงานการศึกษารายงานผลการประเมินและเสนอ เลื่อน

สพป. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา

สพป. แจงผลการพิจารณาให

ผูมีอํานาจของสวนราชการ มีคําสั่งเลื่อนคาตอบแทน

แจงผูเกี่ยวของทราบ
7.แบบฟอร์ มทีใ่ ช้

-

8.เอกสาร/หลักฐานอ้ างอิง
ประกาศคณะกรรมการการบริ หารพนักงานราชการ
9. สรุ ปมาตรฐานงาน

-

ชื่อกระบวนงาน : การดําเนินการเพิม่ ค่ าตอบแทนพนักงานราชการ
ชื่องาน บําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานบุคคล

รหัสเอกสาร

ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ :เมื่อพนักงานราชการปฏิบตั ิหน้าที่ครบ 12 เดือน ในปี งบประมาณนั้นๆมีระยะเวลาการปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 8 เดือน เมื่อผ่านการประเมิน เมื่อผ่านการประเมิน
มีสิทธิ์ เลื่อนค่าตอบแทนไม่เกิน 6%ของค่าตอบแทนโดยผูท้ ี่จะได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนต้องวงเงินไม่เกินวงเงิน 4%ของค่าตอบแทนรวม
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิการดําเนินการ เพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการทํางาน

รายละเอียดงาน

เวลา

มาตรฐานคุณภาพ

ดําเนินการ

งาน

ผูร้ ับผิดชอบ

1

สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

สถานศึกษา

2

เสนอขอเลื่อนค่าตอบแทนตามผลการประเมินให้ สพป.

สถานศึกษา

3

คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงาน

คณะกรรมการ

ราชการ
4

ให้ผมู ้ ีอาํ นาจมีคาํ สั่ง เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

ผูบ้ งั คับบัญชา

ตามผลการพิจารณา
5

แจ้งผูเ้ กี่ยวข้องทราบ

สพป.

หมายเหตุ

1. ชื่ อกระบวนงาน
งานจัดทําบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจําปี
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิงานการจัดทําบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจําปี
3. ขอบเขตของงาน
ตามพระราชกฤษฎี ก าการจ่ายเงิ น เดื อน เงิ น ปี บําเหน็ จ บํานาญ และเงิ น อื่ น ในลัก ษณะ
เดียวกัน พ.ศ.2535 การจ่ายเงินเดือนแต่ละปี ให้กระทรวง ทบวง กรม จ่ายตามบัญชี ถือจ่ายเงินเดือนประจําปี
ที่ กรมบัญชี กลางอนุ มตั ิ การจัดทําบัญชี ถือจ่ายประจําปี จึงเป็ นเอกสารประกอบการเบิ กจ่ายเงิ นเดื อนและ
ค่าจ้างลู กจ้างของข้าราชการและลูกจ้างประจํา ประจําปี งบประมาณแต่ละเขตพื้นที่การศึกษามีการเบิกจ่าย
เงินเดือนเงินค่าจ้างและยังมีฐานในการตั้งงบประมาณของ สพฐ.ในปี งบประมาณต่อไปเท่าใด การดําเนินการ
เกี่ ยวกับ การจัดทําบัญชี ถือจ่ายประจําปี แยกการจัดทําเป็ น 2 ประเภท คือ การจัดทําบัญชี ถือจ่ายเงิ นเดื อน
ข้าราชการและการจัดทําบัญชีถือจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจํา
4. คําจํากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จัดทําบัญชีขอถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจําปี
ขั้นตอนที่ 1

1.1 สํารวจข้อมูลการตัดโอนอัตราเงินเดื อนจากทะเบียนควบคุ มบัญชี ถือจ่ายเงินเดือนและ
ค่าจ้างลูกจ้างประจําปี งบประมาณ..... ซึ่ งได้ปรับแก้ขอ้ มูลตามคําสั่งต่าง ๆ จนถึงวันที่ 30 ก.ย.
1.2 จัดทําบัญชีรายละเอียดการตัดโอนอัตราเงินเดือนและค่าจ้างลูกจ้างข้ามหน่วยเบิก
1.3 บัญชีสรุ ปการตัดโออัตราเงินเดือนข้ามหน่วยเบิก
ขั้นตอนที่ 2 สรุ ปยอดอัตราคงเหลือ เมื่อสิ้ นปี งบประมาณ พ.ศ.ที่ผา่ นมา

ขั้นตอนที่ 3 ร่ างทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างลูกจ้างประจําปี
1. เอกสารที่ใช้เป็ นหลักฐาน
1.1 คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างลูกจ้าง
1.2 บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ขอกันเงิน
1.3 บัญชีรายชื่อข้าราชการที่งดเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างลูกจ้าง
1.4 บัญชีรายละเอียดตําแหน่งที่ยบุ เลิก
2. หลักเกณฑ์
2.1 ตําแหน่งที่มีคนครองตั้งเงินถือจ่ายตามหลักฐานข้อ 1.1-1.3
กรณี ขา้ ราชการได้เลื่ อนขั้นเงินเดื อนและได้เลื่ อนอันดับ คศ. ให้ต้ งั เงิ นถื อจ่ายเฉพาะการเลื่อนขั้นเงินเดื อน
เท่านั้น (สําหรับการเลื่ อนอันดับ คศ. และการปรับอัตราเงินเดื อนต้องรอดําเนิ นการในลักษณะถื อจ่ายอัตรา
เงินเดือนเพิม่ เติม)
2.2 ตําแหน่งที่มีคนครองและอาศัยเบิกในอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าให้ปรับลดลงเหลือ
เท่ าที่ จ่ายจริ ง (ยกเว้น กรณี ค นเกษี ยณอายุราชการ และเกษี ยณก่ อนกําหนด) แล้วจึ งตั้งวงเงิ นถื อจ่ ายตาม
หลัก ฐาน ข้อ 1.1-1.3 หากการอาศัย เบิ ก เป็ นเพราะมี ก ารขอกัน เงิ น สํ า หรั บ การเลื่ อ นขั้น เงิ น เดื อ นใน
ปี งบประมาณที่ผา่ รนมาไม่ตอ้ งปรับลดเงินลง
2.3 ตําแหน่งว่าง ตั้งเงินถือจ่ายขั้นเดิม ตําแหน่งว่างเนื่องจากผูค้ รองเดิมเกษียณอายุ
ราชการปกติ และเกษียณอายุราชการก่อนกําหนด ให้คงตั้งถือจ่ายไว้ก่อน
2.4 ตําแหน่งที่ตอ้ งยุบเลิก ได้แก่
- ตําแหน่งว่างผลจากการเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. ตามที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้ยบุ
- ตําแหน่งที่โอนไปสังกัดองค์กรปกตองส่ วนท้องถิ่น
- ตําแหน่งที่แจ้งให้ยบุ เลิกตามมติของคณะกรรมการกําหนดเป้ าหมายและ
นโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ในช่อง “ถือจ่ายปี ที่แล้ว” ให้ต้ งั ขั้นเดิมไว้ ส่ วนในช่อง “ถือจ่ายปี นี้ ” ไม่ตอ้ ง
ตั้งเงิน
2.5 จํานวนเงินปรับลดและเงินเลื่อนขั้นคํานวณตามข้อเท็จจริ งสําหรับตําแหน่งที่ตอ้ ง
ยุบเลิก ให้ใส่ จาํ นวนเงินที่ยบุ เลิกในช่องเงินปรับลดด้วย
2.6 ตรวจสอบความถูกต้องของการตั้งเงินถือจ่ายด้วยสมการ
เงินถือจ่ายปี นี้ = เงินถือจ่ายปี ที่แล้ว + เงินเลื่อนขั้น - เงินปรับลด
ขั้นตอนที่ 4 พิมพ์ทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายตามร่ างทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายซึ่ งได้ดาํ เนินการไว้
ตามข้อ 2

ขั้นตอนที่ 5

จัดทําบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจําปี บัญชีถือจ่ายเงินเดือน หมายเลข 2
5.1 นับจํานวนและคํานวณ ดังนี้
- จํานวนอัตราจากช่อง “ถือจ่ายปี ที่แล้ว” ของทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายแยกเป็ น
อันดับและขั้นเงินเดือน
- จํานวนอัตราจากช่อง “ถื อจ่ายปี นี้ ” ของทะเบียนควบคุมบัญชี ถือจ่ายแยกเป็ นที่
ขอถือจ่ายในปี งบประมาณนี้เป็ นรายอันดับและขั้นเงินเดือนและค่าจ้างลูกจ้างประจํา
- จํานวนเงินที่ถือจ่ายในช่อง “ถือจ่ายปี ที่แล้ว” คํานวณเต็มปี งบประมาณ
- จํานวนเงินที่ถือจ่ายในช่อง “ถือจ่ายปี นี้” คํานวณเต็มปี งบประมาณ
- จํานวนเงินปรับลด เงินเลื่อนขั้น คํานวณเต็มปี งบประมาณ
- จํา นวนเงิ น เพิ่ ม พิ เศษต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ เงิ น พ.ส.ร.เงิ น “พ.ค.ศ.” คํา นวณเต็ ม
ปี งบประมาณ
5.2 บัญชีรายละเอียดเงิน “พ.ค.ศ.” เงิน พ.ส.ร. คํานวณเต็มปี งบประมาณ พิมพ์ตาม
แบบที่กาํ หนด
5.3 บัญชีขอกันเงินสําหรับเลื่อนขั้นข้าราชการ พิมพ์ตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด
5.4 จัดทําบัญชีรายละเอียดตําแหน่งข้าราชการที่ยบุ เลิก
ขั้นตอนที่ 6 จัดเอกสารส่ ง สพฐ.
6.1 บัญชีรายละเอียดการตัดโอนอัตราเงินเดือนข้ามหน่วยเบิก จํานวน 2 ชุด พร้อมคําสัง่
6.2 บัญชีสรุ ปการตัดโอนอัตราเงินเดือนและค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 2 ชุด
6.3 บัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างลูกจ้าง 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 บัญชีรายละเอียดตําแหน่งข้าราชการที่ยบุ เลิก จํานวน 4 ชุด
6.7 บัญชีขอกันเงินสําหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน
4 ชุด
6.8 บัญ ชี ส รุ ป จํานวนเงิ น และจํานวนผูท้ ี่ ไ ด้รับ การเลื่ อนขั้น เงิ น เดื อน/ค่ าจ้างประจํา
จํานวน 1 ชุด

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ขั้นตอนและวิธีการจัดทําบัญชี ขอถือจ่ ายอัตราเงินเดือนข้ าราชการประจําปี
1. สํารวจและจัดทําบัญชีรายละเอียดตัดโอนอัตราเงินเดือนและค่าจ้างลูกจ้างประจําข้ามหน่วยเบิก
2. ร่ างทะเบียนคุมบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างลูกจ้างประจํา ประจําปี
3. ตรวจสอบความถูกต้องของการตั้งเงินถือจ่าย
4. พิมพ์ทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่าย
5. จัดทําบัญชี หน้างบขอถือจ่ายอัตราเงินเดือนและค่าจ้างลูกจ้างประจํา บัญชีหมายเลข 2 (นับอัตรา)

จัดเอกสารส่ ง สพฐ.

ข้ อสั งเกตในระดับการปฏิบัติ
ในการตั้งเงินขอถือจ่ายอัตราเงินเดือนและค่าจ้างลูกจ้างประจํา แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาจะ
ตั้งเงินขอถือจ่ายเฉพาะผูท้ ี่มีคาํ สั่งย้ายและแต่งตั้งแล้วเท่านั้น ผูท้ ี่มีคาํ สั่งให้รักษาการหรื อสั่งให้ช่วยราชการ
ให้ต้ งั ถือจ่ายไว้ที่โรงเรี ยนหรื อเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด
การจัดทําบัญชี ถือจ่ายอัตราเงิ นเดื อนและค่าจ้างลู กจ้างประจํา เป็ นการควบคุ มจํานวนราย
อัตรา การดําเนินการแต่ละขั้นตอนต้องตรวจสอบความถูกต้องเพื่อไม่ให้มีการเบิกจ่ายผิดพลาดเกิดขึ้น

7.แบบฟอร์ มทีใ่ ช้
- การควบคุมทะเบียนถือจ่ายประจําปี
- การเก็บคําสั่ง เลื่อน แต่งตั้ง ย้าย ตัดโอนตําแหน่งทุกกรณี
- การควบคุม การงด,การเลื่อน,การยุบตําแหน่ง,การกินเงินทุกกรณี
8.เอกสาร/หลักฐานอ้ างอิง
1. พระราชกฤษฎีการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการขอถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ.2518
3. หลัก เกณฑ์ และวิธี ป ฏิ บ ัติที่ เกี่ ย วกับ การอนุ ม ัติบ ัญ ชี ถื อจ่ ายเงิ น เดื อ น/ค่าจ้างประจําและการ
เบิ ก จ่ ายเงิ นเดื อนค่าจ้างประจํา ตามหนังสื อกระทรวงการคลัง ด่ วนที่ สุ ด ที่ กค 0430.3/ว 84 ลงวันที่ 25
พฤษภาคม 2548
4. หนังสื อสํานักงานคณะกรรมการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 11520 ลงวันที่ 4
พฤศจิกายน 2551 เรื่ อง การจัดทําบัญชี ถือจ่ายอัตราเงินเดื อนและบัญชี ถือจ่ายอัตราค่าจ้างประจํา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2552
9. สรุ ปมาตรฐานงาน

ชื่ อกระบวนงาน งานจัดทําบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจํา ประจําปี
ชื่องาน บําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

ส่ วนราชการ กลุ่มบริ หารงานบุคคล

รหัสเอกสาร

ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ :ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงิ นเดื อน เงิ นปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดี ยวกัน พ.ศ.2535 การจ่ายเงินเดื อนแต่ละปี ให้กระทรวง ทบวง
กรม จ่ายตามบัญชี ถือจ่ายเงิ นเดือนประจําปี ที่กรมบัญชี กลางอนุ มตั ิ การจัดทําบัญชี ถือจ่ายประจําปี จึงเป็ นเอกสารประกอบกาเบิ กจ่ายเงินเดื อนของข้าราชการและลู กจ้างประจํา ประจําปี
งบประมาณแต่ละเขตพื้นที่การศึกษามีการเบิกจ่ายเงินเดือนเงินค่าจ้างและยังมีฐานในการตั้งงบประมาณของ สพฐ.ในปี งบประมาณต่อไปเท่าใด การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี ถือ
จ่ายประจําปี แยกการจัดทําเป็ น 2 ประเภท คือ การจัดทําบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการและการจัดทําบัญชีถือจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจํา

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิงานการจัดทําบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจําปี
ลําดับที่
1

ผังขั้นตอนการทํางาน

รายละเอียดงาน
สํารวจข้อมูลการตัดโอนอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง

เวลา

มาตรฐานคุณภาพ

ดําเนินการ

งาน

ผูร้ ับผิดชอบ
สพป.

ลูกจ้างประจํา จากทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
ประจําปี งบประมาณที่ผา่ นมา
2
3

สรุ ปยอดอัตราคงเหลือ เมื่อสิ้ นปี งบประมาณ
ร่ างทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง

สพป.
สพป.

ลูกจ้างประจํา ประจําปี
4

ตรวจสอบความถูกต้องของการตั้งเงินถือจ่าย

สพป.

5

จัดทําบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจําปี บัญชีถือจ่ายเงินเดือน

สพป.

และค่าจ้างลูกจ้างประจํา
6

จัดเอกสารส่ ง สพฐ.

สพป.

7

เมือได้รับอนุมตั ิแจ้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องทราบ

สพป.

หมายเหตุ

