กลุ่มบริหารงานบุคคล

๗๒

กลุ่มบริหารงานบุคคล
แนวคิด
การบริห ารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาเป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักการกระจาย
อานาจ ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความ
อิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้
ความสามารถ มี ข วั ญ ก าลั ง ใจ น าไปสู่ ก ารบริ ก ารครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตามหลั ก
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนต่อไป

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล สนองตอบความต้องการของหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
๒. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสานึกในการปฏิบัติภารกิจ
ที่รับผิดชอบ ให้เกิดผลสาเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓. เพื่ อ ส่ งเสริมให้ ค รูแ ละบุค ลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดย
ยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
๔. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับ
การยกย่องเชิ ดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสาคัญ

ขอบข่าย/ภารกิจ
๑. งานธุรการ
๒. กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
๒.๑ งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน
๒.๑.๑ การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน
๒.๑.๒ การเกลี่ยอัตรากาลัง การตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน
๒.๒ งานกาหนดตาแหน่งและวิทยฐานะ

๗๓
๓. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
๓.๑ งานสรรหาและบรรจุ
๓.๑.๑ การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก
๓.๑.๒ การบรรจุเข้ารับราชการใหม่
๓.๒ งานแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓.๒.๑ การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓.๒.๒ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓.๒.๓ การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓.๒.๔ การบรรจุกลับเข้ารับราชการ
๓.๒.๕ การรักษาราชการแทน
๓.๓ งานออกจากราชการ
๓.๓.๑ การเกษียณอายุราชการ
๓.๓.๒ การลาออกจากราชการ
๓.๓.๓ การให้ออกจากราชการกรณีอื่น ๆ
(ขาดคุณสมบัติ,ทุพพลภาพ,หย่อนสมรรถภาพ)
๓.๓.๔ การออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๔. กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
๔.๑ งานบาเหน็จความชอบ
๔.๒ งานทะเบียนประวัติ
๔.๓ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๔.๔ งานบริการบุคลากร
๔.๔.๑ การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
๔.๔.๒ การขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๔.๔.๓ การขอหนังสือรับรอง
๔.๔.๔ การขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
๔.๔.๕ การขออนุญาตลาอุปสมบท
๔.๔.๖ การลาไปประกอบพิธีฮัจย์
๔.๔.๗ การขอพระราชทานเพลิงศพ
๕. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
๕.๑ งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ
๕.๑.๑ การฝึกอบรม
๕.๑.๒ การศึกษาต่อ
๕.๒ งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ

๗๔
๕.๓ งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
๕.๓.๑ การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตวิชาชีพ
๕.๓.๒ การส่งเสริมความมั่นคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ
๕.๔ งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล
๖. กลุ่มงานวินัยและนิติการ
๖.๑ งานวินัย
๖.๒ งานอุทธรณ์และร้องทุกข์
๖.๒.๑ การอุทธรณ์
๖.๒.๒ การร้องทุกข์
๖.๓ งานกฎหมายและการดาเนินคดีของรัฐ
๗. กลุ่มงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

๗๕

กลุ่มบริหารงานบุคคล
งานธุรการ
กลุ่มงานวางแผน
อัตรากาลังและ
กาหนดตาแหน่ง

 งานวิเคราะห์ และวางแผนอัตรากาลัง
 งานกาหนดตาแหน่งและวิทยฐานะ

กลุ่มงานสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง

 งานสรรหาและบรรจุ
 งานแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 งานออกจากราชการ

กลุ่มงานบาเหน็จ
ความชอบและทะเบียน
ประวัติ
กลุ่มงานพัฒนาบุคคล

กลุ่มงานวินัยและนิติการ
กลุ่มงานเลขานุการ
อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา






งานบาเหน็จความชอบ
งานทะเบียนประวัติ
งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
งานบริการบุคลากร









งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ
งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล
งานวินัย
งานอุทธรณ์และร้องทุกข์
งานกฎหมาย และการดาเนินการคดีของรัฐ

๗๖

๑. งานธุรการ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม
ให้สามารถดาเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ศึกษา วิเคราะห์สภาพของกลุ่ม และออกแบบ ระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. ดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
๔. ประสานงานกับกลุ่มงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานของกลุ่ม
๕. ประสานการดาเนินงานประชาสั มพันธ์ ข้อ มูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ค รู
บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ
๖. จัดทารายงานผลการดาเนินงานของกลุ่มงาน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานเป็นระบบ สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗
๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๔. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๙
๕. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ
(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๓
๖. ระเบี ยบส านั ก นายกรัฐ มนตรี ว่ าด้ ว ยการประชาสั ม พัน ธ์ แ ละการให้ ข่า วราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๕
๗. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ ก ารว่าด้ว ยการประชาสั มพั นธ์ และการให้ข่าวราชการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗

๗๗

๒. กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
กลุ่มงานวางแผน
อัตรากาลังและ
กาหนดตาแหน่ง

งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน
งานกาหนดตาแหน่งและวิทยฐานะ

๒.๑ งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน
๒.๑.๑ การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. วิเคราะห์ภารกิจและแผนอัตรากาลังคน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. ประสานการด าเนินการและประเมิน สภาพความต้อ งการกาลั งคนกั บ
ภารกิจของหน่วยงานและสถานศึกษา
๓. กาหนดจานวนอัตรากาลังของสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๔. จัดทาแผนอัตรากาลังของเขตพื้นที่การศึกษา
๕. เสนอแผนอัตรากาลังเพื่อ ขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา
๖. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทาแผนอัตรากาลังของสถานศึกษา
๗. นาแผนสู่การปฏิบัติ
๘. ติดตามและประเมินผลการใช้อัตรากาลังตามแผน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. มีแผนอัตรากาลังในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. มีแผนอัตรากาลังของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. แผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษาของ ก.ค.ศ
๒. แนวทางการบริหารงานบุคคลของ ก.ค.ศ
๓. พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๖
๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๕. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม

๗๘
๒.๑.๒ การเกลี่ยอัตรากาลัง การตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ประสานการจัดทาระบบข้อมูล
๒. การวิ เคราะห์ ข้ อมู ลครู และบุ คลากรทางการศึ กษาเพื่ อตรวจสอบการใช้
ตามความจาเป็น ความต้องการ ความขาดแคลน เทียบกับเกณฑ์และแผนอัตรากาลังสถานศึกษา
๓. เสนอการกาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเกลี่ยอัตรากาลังครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
๔. เสนอการตัดโอนตาแหน่งและอัต ราเงินเดือนต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑ เขตพื้นที่การศึกษามีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการเกลี่ยอัตรากาลัง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ชัดเจน
๒. เขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหารอัตรากาลังที่มีอยู่ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ
สูงสุด
๓. สถานศึก ษามีมาตรฐานด้านบุค ลากรสอดคล้ อ งกับความต้อ งการและ
ความจาเป็น
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. แผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ ก.ค.ศ.
๒. หลักเกณฑ์และวิธีการตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
๓. หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การเกลี่ ยอั ตราก าลั งข้ าราชการครู และบุ คลากรทาง
การศึกษาที่ ก.ค.ศ. กาหนด

๒.๒ งานกาหนดตาแหน่งและวิทยฐานะ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทาภาระงานสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. นาแผนอัตรากาลังมากาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๓. รับคาขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ตาแหน่ง/ขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มจากสถานศึกษา
๔. ดาเนินการให้มีการประเมินเพื่ อขอเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด

๗๙
๕. นาเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และหรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติ
๖. ผู้ มี อ านาจตามกฎหมายมี ค าสั่ ง การปรั บ ปรุ ง ต าแหน่ ง
เลื่ อ นวิ ท ยฐานะ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตาแหน่ง กาหนดตาแหน่งเพิ่ม
๗. เสนอแนะการพัฒนาแก่หน่วยงานตามความเหมาะสม
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. มีการกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปรับปรุง การกาหนดตาแหน่ง
และวิทยฐานะตามกฎหมาย
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรฐานกาหนดตาแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ……..
๒. กฎ ก.ค.ศ. ฉบับที.่ . พ.ศ. …. ว่าด้วยการกาหนดตาแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. กฎ ก.ค.ศ ฉบับที่ .. พ.ศ. ….ว่าด้วยวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔. ระเบียบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตาแหน่ง

๓. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
งานสรรหาและบรรจุ
กลุ่มงานสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง

งานแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
งานออกจากราชการ

๓.๑ งานสรรหาและบรรจุ
๓.๑.๑ การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือก
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. สารวจอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงาน
ทางการศึกษา

๘๐
๒. วางแผนจั ดท าโครงการและงบประมาณค่ า ใช้ จ่า ยในการสอบแข่ ง ขั น
สอบคัดเลือก การคัดเลือก
๓. ประสานการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการดาเนินการ
๔. ขออนุมัติดาเนินการเปิ ดรับสมัค รสอบแข่งขัน สอบคั ดเลื อ ก คั ดเลื อ ก
ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
๕. ดาเนินการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก
๖. ขออนุมัติประกาศผลการสอบแข่งขันฯ สอบคัดเลือก การคัดเลือก และ
การเรียกตัวฯบรรจุแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้ง
๓.๑.๒ การแต่ ง ตั้ ง หรื อ เลื่ อ นและแต่ ง ตั้ ง จากผู้ ส อบคั ด เลื อ กหรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ
การคัดเลือก
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. มี ห นั ง สื อ เรี ย กตั ว ผู้ ส อบคั ด เลื อ กหรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กมาเลื อ ก
สถานศึกษา
๒. ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษาแล้วแต่กรณี
ลงนามคาสั่งแต่งตั้ง
๓. ส่งตัวผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งไปรายงานตัวในสถานศึกษา
หรือหน่วยงานทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้ง
๔. สถานศึกษารายงานตัวเข้ารับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้ง
๓.๑.๓ การบรรจุเข้ารับราชการใหม่
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. มีหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาเลือกสถานศึกษา
๒. ส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวที่สถานศึกษา
๓. สถานศึกษารับรายงานตัว ปฐมนิเทศ และรายงานส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทราบ
๔. ส านัก งานเขตพื้นที่ การศึ กษา นาเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ นที่การศึกษา
พิจารณาอนุมัติ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุและแต่งตั้งและแจ้งสถานศึกษาทราบ
๕. ผู้บริหารสถานศึกษาออกคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาอนุมัติ
๖. ผู้บริหารสถานศึกษารายงานและส่งคาสั่งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๗. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาด าเนิ น การเตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นา หรื อ
ดาเนินการทดลองปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนดและรายงานผลการดาเนินการต่อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๘๑

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ได้ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ
เหมาะสมกับตาแหน่ง
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๖

๓.๒ งานแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓.๒.๑ การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ก ฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การแต่ ง ตั้ ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. เสนอหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
๓. ส ารวจความต้อ งการและความจาเป็นในการแต่งตั้ง ตามที่หน่ว ยงาน
ทางการศึกษาเห็นสมควร รวมทั้งตรวจสอบตาแหน่งว่างและอัตราเงินเดือนที่ใช้รับย้าย และ
รวบรวมข้อมูลตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์ที่จะให้มีการแต่งตั้ง
๔. จัด ท าข้ อ มู ล รายละเอี ย ดของผู้ ป ระสงค์ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่
การศึกษาให้ความเห็นชอบ
๓.๒.๒ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๑) การย้ า ยผู้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาใน
เขตพื้นที่การศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. เสนอหลักเกณฑ์การย้าย ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
๓. สารวจความต้องการและความจาเป็นในการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาหรือย้ายตามที่หน่วยงานทางการศึกษาเห็นสมควร รวมทั้งตรวจสอบ
ตาแหน่งว่างและอัตราเงินเดือนที่ใช้รับย้าย

๘๒
๔. เขตพื้นที่การศึกษารวบรวมข้อมูล ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์
ขอย้ายและจัดทารายละเอียดข้อมูลของผู้ประสงค์ขอย้าย
๕. จัด ท าข้ อ มู ล รายละเอี ย ดของผู้ ป ระสงค์ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่
การศึกษาให้ความเห็นชอบ
(๒) การย้ า ยผู้ บ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต่ า งเขตพื้ น ที่
การศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแจ้งความประสงค์
และเหตุผลความจาเป็นในการขอย้ายไปยังเขตพื้นที่การศึกษาที่ประสงค์ขอย้าย
๒. เขตพื้นที่การศึกษาที่รับย้ายตรวจสอบคุณสมบัติข้อมูลรายละเอียด
ตรวจสอบตาแหน่งว่างและอัตราเงินเดือนที่ใช้รับย้าย
๓. เสนอข้ อ มู ลรายละเอี ยด ต่ อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ นที่ การศึ กษาที่ รั บย้ าย
พิจารณาอนุมัติ
๔. แจ้งผลการพิจารณาให้เขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดทราบ
๕. ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้มีอานาจสั่งบรรจุแล้วแต่กรณีลง
นามแต่งตั้ง (ย้าย)
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. กฎ ก.ค.ศ. ฉบับที่ ..พ.ศ. ….ว่าด้วยเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ
๓. หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓.๒.๓ การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. รวบรวมรายชื่อ ข้อมูล และรายละเอียดของผู้ประสงค์ขอโอน
๒. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอโอน และตรวจสอบตาแหน่งว่างและอัตรา
เงินเดือนที่ใช้รับโอน

๘๓
๓. เสนอข้อมูลรายละเอียดให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณารับโอน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา มีขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. กฎ ก.ค.ศ.ฉบับที่ ..พ.ศ. …. ว่าด้วยเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ
๓. หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓.๒.๔ การบรรจุกลับเข้ารับราชการ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ตรวจสอบวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๒. ผู้ประสงค์ขอกลับเข้ารับราชการยื่นความประสงค์ขอกลับเข้ารับราชการ
๓. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์ขอกลับเข้ารับราชการ
๔. เสนอข้อมูลรายละเอียดให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาอนุมัติ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา มีขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. กฎ ก.ค.ศ.ฉบับที่ ..พ.ศ. …. ว่าด้วยเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ
๓. หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔. มติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓.๒.๕ การรักษาราชการแทน
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ให้สถานศึกษาเสนอรองผู้อานวยการสถานศึกษาเพื่อแต่งตั้งรองผู้อานวยการ
สถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน
๒. กรณีสถานศึกษาไม่มีรองผู้อานวยการสถานศึกษา ให้สถานศึกษาเสนอ
ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน

๘๔
๓. เสนอผู้มีอานาจแต่งตั้งครูหรือบุคลากรทางการศึกษาให้รักษาราชการแทน

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนผู้อานวยการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา พ.ศ.
๒๕๔๖
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖

๓.๓ งานออกจากราชการ
๓.๓.๑ การเกษียณอายุราชการ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ประสานการดาเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้จะเกษียณอายุราชการในแต่ละปี
๒. ส่งรายชื่อให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ประกาศ
ในเดือนมีนาคมของทุกปี
๓. แจ้งประกาศรายชื่อผู้เ กษียณอายุราชการให้หน่วยงานที่เ กี่ยวข้องและ
เจ้าตัวทราบ
๓.๓.๒ การลาออกจากราชการ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. รับเรื่องการลาออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. เสนอผู้มีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
๓.๓.๓ การให้ออกจากราชการ
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ
๑. ตรวจสอบข้อมูลของผู้ออกจากราชการ
๒. เสนอผู้มีอานาจพิจารณาออกคาสั่ง
๓. แจ้ ง สถานศึ ก ษาและผู้ อ อกให้ ล งนามรั บ ทราบค าสั่ ง และแจ้ ง กลุ่ ม งาน
บริหารการเงินและสินทรัพย์
๔. สถานศึกษาส่งคาสั่งที่รับทราบกลับคืนพร้อมบัตรประจาตัวข้าราชการ

๘๕
๕. รายงาน ก.ค.ศ.ให้ทราบ

๓.๓.๔ การออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. รับข้อมูลการไม่ผ่านการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาม พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. ตรวจสอบข้อมูลและเสนอผู้มีอานาจสั่งบรรจุให้มีคาสั่งให้ออกจากราชการ
๓. แจ้งสถานศึกษาและผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการ ลงนามรับทราบคาสั่งและ
แจ้งกลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ทราบ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอลาออกจากราชการได้ออกจากราชการ
ตามความประสงค์
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖

๔. กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
งานบาเหน็จความชอบ
กลุ่มงานบาเหน็จ
ความชอบและ
ทะเบียนประวัติ

งานทะเบียนประวัติ
งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
งานบริการบุคลากร

๘๖

๔.๑ งานบาเหน็จความชอบ
๔.๑.๑ การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง
(๑) การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างกรณีปกติ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึ กษา
ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด
๒. คณะกรรมการเสนอหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการพิจารณาความดี
ความชอบของเขตพื้นที่การศึกษา ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ
๓. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา แจ้ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ ใ ห้
สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ
๔. ดาเนินการรวบรวมข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สมควรได้รับการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเสนอขอความเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
(๒) การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างกรณีพิเศษ มี ๔ กรณี ประกอบด้วย
๑) กรณีกลับจากศึกษาต่อ
๒) กรณีบรรจุใหม่
๓) กรณีล าออกไปสมัค รผู้ ดารงต าแหน่งทางการเมือ งและกลับเข้ ามา
ปฏิบัติราชการ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. รั บ เรื่ อ งจากสถานศึ ก ษา/ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละเอกสาร
หลักฐาน (แบบขอเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้ที่ขาดคุณสมบัติพร้อมผลการปฏิบัติงานในระดับดีหรือ
ดีเด่น/คาสั่งให้ไปและกลับจากศึกษาต่อ /คาสั่งบรรจุแต่งตั้ง คาสั่งลาออกและกลับเข้ารับราชการ
แล้วแต่กรณี รวมทั้งคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย)
๒. วิเคราะห์และเสนอความเห็นผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ แล้วเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอนุมัติ
๓. แจ้งสถานศึกษาทราบ

๘๗
๔. บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงในทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายและ
ทะเบียนประวัติ

๔) กรณีการขอบาเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ เมื่อข้าราชการถึงแก่
ความตาย ทุพพลภาพ หรือพิการ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๔.๑) สถานศึกษารายงานมายังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
แบบรายงาน เพื่อขอรับบาเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการให้บาเหน็จความชอบกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ และตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานดังนี้
- ส าเนาค าสั่ ง ให้ ปฏิ บัติ หน้ าที่ ราชการจนเป็น เหตุใ ห้ถึ งแก่
ความตาย
- บันทึกรายละเอียดพฤติก ารณ์ข องผู้ เ ข้าเกณฑ์ที่จ ะได้รั บ
การพิจารณาบาเหน็จความชอบ โดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ลงชื่อรับรองความถูกต้อง
- สาเนารายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวน บันทึก
การตรวจสถานที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่ตารวจ หรือผลการสอบสวนของคณะกรรมการที่ผู้ มี
อานาจแต่งตั้งขึ้นเพื่อทาการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแผนที่แสดงที่เกิดเหตุโดยสังเขป
- ในกรณีถึงแก่ความตาย เนื่องจากได้รับการป่วยเจ็บให้แนบ
รายงานของแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ซึ่งได้ตรวจอาการป่วยของข้าราชการผู้นั้นว่าป่วยเจ็บถึง
ตายเพราะโรคอะไร และเกี่ยวเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ มีเอกสารหลักฐานดังนี้
- สาเนามรณะบัตร
- สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย
- สาเนาคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย
๔.๒) รวบรวมเอกสารและหลั ก ฐานประกอบค าขอส่ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อดาเนินการต่อไป ดังนี้
- รับผลการพิจารณา และจัดทาคาสั่ง
- ส่งคาสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงในทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่าย
และทะเบียนประวัติ
- ร่วมกับสถานศึกษาจัดสวัสดิการให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด

๘๘
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่
การศึกษามีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น
๒. กลุ่มบริหารงานบุคคลสามารถให้บริการความรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ยบข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทาง
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. หนั งสื อ ส านั กเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี ด่ ว นที่ สุ ด ที่ นร
๐๒๐๔/ว ๖๔ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
ราชการ
๓. หนั งสื อ ส านั กเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี ด่ ว นที่ สุ ด ที่ นร
๐๒๐๓/ว ๑๐๒ ลงวั นที่ ๓๐ มิ ถุ นายน ๒๕๓๘ เรื่ อง หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การเลื่ อนขั้ นเงิ นเดื อน
ข้าราชการ
๔. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔
๕. กฎ ก.ค.ศ. ฉบับที่.. พ.ศ….. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๖. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๗
สิงหาคม ๒๕๔๐ เรื่อง การใช้ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
๗. ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการเลื่ อ นขั้ น ค่ า จ้ า ง
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
๘. หนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ที่ กค ๐๕๒๗/.๔/ว ๑๑๑๗๑
ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๔ เรื่อง การจัดทาบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจา
๙. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๓๐.๔/ว ๕๓
ลงวั น ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ เรื่ อ ง ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
ตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจาผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ
หรือตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๔๔
๑๐. หนั งสื อส านั กงาน ก.พ. ที่ สร ๐๗๐๘.๑/ว ๕ ลงวั นที่
๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ
๑๑. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือ
การเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘

๘๙
๑๒. ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการให้ บ าเหน็ จ
ความชอบกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔.๑.๒ การดาเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่าย
(๑) การจัดทาบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจา
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ
๑. การจัดทาบัญชีถือจ่ายประจาปีชั่วคราว บัญชีถือจ่าย คือเอกสารที่ใช้
ประกอบการเบิกจ่าย จึงกาหนดให้จัดทาแยกตามหน่วยเบิก
- วิเคราะห์ผลการเลื่อนขั้นประจาปีและตรวจสอบความถูกต้อง
- ประมวลผลข้ อมู ลและจั ดท าบัญชี ถื อจ่ ายตามรู ปแบบที่กรมบั ญชีกลาง
กาหนด
- เสนอเรื่องไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
ขออนุมัติกรมบัญชีกลาง
- เมื่อได้รับแจ้งผลการอนุมัติ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งบัญชี
ถือจ่ายให้หน่วยเบิกดาเนินการเบิกจ่าย
๒. การจัดทาบัญชีถือจ่ายประจาปี
- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสารวจข้อมูลการตัด
อั ต ราข้ า มหน่ ว ยเบิ ก ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งระหว่ า งหน่ ว ยเบิ ก และสรุ ป จ านวนอั ต ราของ
ปีงบประมาณเดิมจาแนกรายอัตรา
- จัด ทาทะเบี ยนควบคุ มบั ญ ชี ถื อ จ่า ยของปีง บประมาณใหม่ ซึ่ง มี
ลักษณะเป็นบัญชีถือจ่ายรายตัว แสดงรายละเอียดของเงินถือจ่ายปีงบประมาณเดิม เงินถือจ่าย
ปีงบประมาณใหม่ เงินปรับลด เงินเลื่อนขั้น และเงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆ
- ประมวลผลข้ อ มู ล และจั ด ท าบั ญ ชี ถื อ จ่ า ย บั ญ ชี ร ายละเอี ย ด
ประกอบบัญชีถือจ่ายตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด
- ตรวจสอบความถูกต้อง ความต่อเนื่องของจานวนอัตราที่ถือจ่าย
ปีงบประมาณเดิมและปีงบประมาณใหม่เป็นรายอัตรา/ความสอดคล้องของข้อมูล เงินถือจ่าย
ปีที่แล้ว เงินถือจ่ายปีนี้ เงินปรับลด และเงินเลื่อนขั้น

๙๐
- เสนอเรื่องไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
ขออนุมัติกรมบัญชีกลาง
- เมื่อได้รั บแจ้งผลการอนุมั ติ ส่ งบั ญชีถื อจ่ายให้หน่วยเบิกดาเนินการ
เบิกจ่าย
๓. การจัดทาบัญชีถือจ่ายเพิ่มเติม
- สารวจและรวบรวมข้อมูลข้าราชการที่ได้ปรับอั ตราเงินเดือนให้
สูงขึ้นกรณีต่าง ๆ เช่น ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามวุฒิที่สูงขึ้น ปรับอัตราเงินเดือนตามที่
ได้รับโอน ปรับอัตราเงินเดือนเนื่องจากเลื่อนระดับ เลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติม ฯลฯ
- ประมวลผลข้อมูลและจัดทาบัญชีถื อจ่ายตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด
- เสนอเรื่องไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
ขออนุมัติกรมบัญชีกลาง
- เมื่อได้รับแจ้งผลการอนุมัติ ส่งบัญชีถือจ่ายให้หน่วยเบิกดาเนินการ
เบิกจ่าย
(๒) เงินวิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่ง
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. รวบรวมข้ อ มู ล ข้ า ราชการครู ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น วิ ท ยฐานะและ
เงินประจาตาแหน่งเสนอไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทาทะเบียนตาแหน่ง
ส่งไปยังสานักงาน ก.ค.ศ.เพื่อเสนอสานักงบประมาณ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอถือจ่ายไป
ยังกรมบัญชีกลาง
๓. เมื่ อได้ รั บแจ้ งผลการอนุ มั ติ ส่ งบั ญชีถื อจ่ายให้ หน่วยเบิ กดาเนินการ
เบิกจ่าย
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาในเขตพื้ นที่ การศึ กษา มีความ
พึงพอใจในการบริการ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่ง สาหรับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔.๑.๓ งานขอรับเงินรางวัลประจาปี
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ

๙๑
๑. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการศึ ก ษาหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ ใ นการให้
เงินรางวัลประจาปีของครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. คณะกรรมการเสนอหลั กเกณฑ์ และแนวปฏิ บั ติ การขอรั บเงิ นรางวั ลต่ อ
ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
๓. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาน าหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ เ สนอขอ
ความเห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้สถานศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ
๕. ผู้บริหารสถานศึกษาเสนอรายละเอียดครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ได้รับเงินรางวัลประจาปีให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
๖. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอ อ.ก.ค.ศ. ให้ความเห็นชอบ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามีขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาพอใจที่จะได้รับเงินรางวัลประจาปี
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ…….
๒. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเงินรางวัลประจาปี

๔.๒ งานทะเบียนประวัติ
๔.๒.๑ การควบคุมการเกษียณอายุราชการ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. เจ้าหน้าที่บันทึกวัน เดือน ปี เกิด ลงใน
๑.๑ บัตรเกษียณอายุราชการ
๑.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์
๒. ค านวณผู้ ที่ จ ะมี อ ายุ ค รบ ๖๐ ปี บ ริ บู ร ณ์ และต้อ งพ้ น จากราชการเมื่ อ
สิ้นปีงบประมาณนั้น
๒.๑ วิธีคานวณ
๒.๑.๑ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๒ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ให้ใช้ ๖๑
บวก พ.ศ. เกิด
๒.๑.๒ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๑ ตุลาคม ให้ใช้ ๖๐
บวก พ.ศ. เกิด

๙๒
๓. แจ้งรายชื่อข้าราชการดังกล่าวไปส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
๔. ตรวจสอบและยื น ยั น พร้ อ มแจ้ ง รายชื่ อ ผู้ ที่ จ ะเกษี ย ณอายุ ร าชการให้
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
๕. ประกาศรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ
๖. ส่งประกาศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้วดาเนินการ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ผู้เกษียณอายุราชการ และหน่วยงานราชการดาเนินการถูกต้องตามระเบียบ

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๔๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๓๘
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๑๓/๒๒๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๘
๔.๒.๒ การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้าง
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ผู้ มี ความประสงค์ ขอแก้ ไขวั น เดื อน ปี เกิ ด ยื่ นค าขอตามแบบที่ ก าหนด
โดยแนบเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้นประกอบด้วย
- ทะเบียนราษฎร
- หลักฐานทางการศึกษา
- หลักฐานทางราชการ
- หลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ปี เกิด
- หลักฐานอื่น ๆ ของทางราชการที่ระบุ วัน เดือน ปีเกิด โดยชัดเจน
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
๓. นาเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นถึงผู้มีอานาจ
๔. ดาเนินการแก้ไขในทะเบียนประวัติ ถ้าได้รับอนุญาต
๕. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการแก้ไข
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ทะเบียนประวัติถูกต้องตามความเป็นจริง

๙๓
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการแก้ ไ ข วั น เดื อ น ปี เ กิ ด ใน
ทะเบียนประวัติข้าราชการ
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๔๘๖/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๐๓
๔.๒.๓ การจัดท า และเก็บรักษาทะเบีย นประวัติข้าราชการครูและบุค ลากร
ทางการศึกษา และลูกจ้าง
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. เจ้าของประวัติกรอกรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติของตนเอง
พร้อมลงลายมือชื่อ
๒.
๓.
๔.
๕.

เจ้าหน้าที่ตรวจรายละเอียดความถูกต้อง
เก็บรักษาทะเบียนประวัติไว้เป็นความลับในที่ปลอดภัย
เปลี่ยนแปลง บันทึกข้อมูล ลงใน ก.พ. ๗ / สมุดประวัติ / แฟ้มประวัติ
ซ่อมแซมส่วนที่ชารุดเสียหาย / ทาขึ้นใหม่ตามสภาพ

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
หน่วยงานมีข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถนาไปใช้ในการบริหารบุคคลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการจัดทา เก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
๔.๒.๔ การจั ด ท าข้ อ มู ล ทะเบี ย นประวั ติ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทาง
การศึกษาและลูกจ้าง
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
๑.๑ ให้ ข้ า ราชการครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และลู ก จ้ า งกรอก
รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ
๑.๒ เจ้าหน้าที่นาข้อมูลที่ได้
๑.๒.๑ เก็บไว้ในแฟ้มปกติ
๑.๒.๒ เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
๒. เจ้าหน้าที่ดาเนินการเปลี่ ยนแปลงประวัติ บันทึกรายการเกี่ยวกับประวัติที่
เกิดขึ้น
๓. เก็บข้อมูลไว้เป็นความลับในที่ปลอดภัย

๙๔
๔. นาข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานบุคคล
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สามารถนาข้อมูลที่ได้มาบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการจัดทา เก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา………
๔.๒.๕ การขออนุญาตการลา และเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลาในส่วนที่เกิน
๖๐ วันทาการ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ผู้ มี สิ ท ธิ ข ออนุ ญ าต เสนอใบลาพร้ อ มหลั ก ฐานต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ ป ระกอบ
การพิจารณาอนุญาต โดยนาใบลาทุกฉบับ (ฉบับจริง) พร้อมเอกสารประกอบ เช่น ใบรับรองแพทย์
นาเสนอผู้บังคับบัญชาขั้นต้น
๒. ผู้บังคับบัญชาเสนอผู้มีอานาจเหนือขึ้นไป
๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๓.๑ ใบลา
๓.๒ ตรวจนับวันลา (ภายในปีงบประมาณ)
๓.๓ ใบรับรองแพทย์
๔. ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาชั้น สู งสุ ด นาเสนอผู้ มี อ านาจอนุ มัติ การลาและเบิ กจ่ า ย
ในส่วนที่เกิน ๖๐ วันทาการ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ผู้มีสิทธิได้รับอนุญาตการลา และได้รับเงินเดือนในระหว่างลา มีความพอใจ
ในการปฏิบัติงาน และได้รับความคุ้มครอง
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินบาเหน็จบานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕
๔.๒.๖ การดาเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ลาออกจากราชการและถึงแก่กรรม
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. เจ้ า หน้ า ที่ จั ด ท าเอกสารข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การรองรั บ ข้ อ มู ล ประวั ติ ข อง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๙๕
๒. เจ้าหน้าที่เ สนอผู้ บังคั บบัญ ชาลงนามรับรองในเอกสารข้อ มูล เกี่ยวกั บ
การรับรองข้อมูลประวัติ ทะเบียนประวัติของครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. เจ้าหน้าที่มอบเอกสารข้อ มูลเกี่ยวกับการรับรองข้อมูล ประวัติทะเบียน
ประวัติและแฟ้มประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผู้บังคับบัญชาลงนามรับรอง
ข้อมูลแล้ว ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการเรื่องเงินบาเหน็จบานาญและเงินอื่น ๆ ต่อไป
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ผู้ที่ลาออกจากราชการและทายาทของผู้ถึงแก่กรรมพอใจในเรื่องการดาเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องการขอรับเงินบาเหน็จบานาญและเงินอื่น ๆ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๔.๒.๗ การบันทึกวันลาประจาปีในแฟ้มประวัติข้าราชการ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. สถานศึก ษาและหน่ว ยงานในสั งกัดจัดทาบัญชีรายงานการลาประเภท
ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยนับตามปีปฏิทิน (๑ มกราคม - ๓๑
ธันวาคม) เสนอเขตพื้นที่การศึกษา
๒. สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดจัดส่งบัญชีรายงานการลาของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามลาดับขั้น
๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานผู้บังคับบัญชา
๔. เจ้ าหน้า ที่ บัน ทึก ข้ อ มู ล การลาของข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการ
ศึกษามาลงปกแฟ้มประวัติข้าราชการของแต่ละคน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
หน่วยงานมีข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถนาไปใช้ในการบริหารบุคคลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา พ.ศ.
๒๕๔๖
๒. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕
๔.๒.๘ การให้บริการสาเนาทะเบียนประวัติและ ก.พ.๗

๙๖
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. เจ้าของประวัติยื่นความจานงในการขอสาเนาทะเบียนประวัติและ ก.พ.๗
ด้ ว ยตนเอง หรื อ เจ้ า ของประวั ติ ม อบฉั น ทะให้ บุ ค คลอื่ น ยื่ น เสนอการ ขอจั ด ท าส าเนา
ทะเบียนประวัติและ ก.พ. ๗ โดยเจ้าของประวัติทาหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบบัตรประจาตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐของเจ้าของประวัติและผู้รับมอบฉันทะด้วย
๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจดูความถูกต้อง
๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทาการจัดทาสาเนาทะเบียนประวัติและ ก.พ. ๗
พร้อมรับรองข้อมูลถูกต้อง และส่งมอบให้แก่ผู้ยื่นความจานงหรือผู้ได้รับมอบฉันทะ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
เจ้าของประวัติที่ยื่นความจานงมีความพอใจในการได้รับการบริการสาเนา
ทะเบียนประวัติและ ก.พ.๗ เพื่อนาไปใช้ได้ตามประสงค์

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๔.๒.๙ การจั ด ส่ ง ทะเบี ย นประวั ติ และ ก.พ.๗ ของข้ า ราชการครู บุ ค ลากร
ทางการศึกษาที่ย้ายไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาอื่นหรือส่วนราชการอื่น
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. เจ้าหน้าที่เสนอผู้บังคับบัญชารับรองข้อมูลในทะเบียนประวัติและ ก.พ.๗
และแฟ้มประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
หรือส่วนราชการอื่น
๒. เจ้าหน้าที่จัดทาหนังสือนาส่งแฟ้มประวัติ ทะเบียนประวัติ และ ก.พ.๗ ถึง
เขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ผู้ที่ย้ายไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาอื่นหรือส่วนราชการอื่น มีความพึงพอใจ
ในการได้รับเอกสารและหน่วยงานต้นสังกัดใหม่มีข้อมูลที่จะใช้ในการบริหารงานบุคคล
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

๙๗
๒. หลั ก เกณฑ์แ ละวิธี ก ารว่าด้ ว ยการย้า ยข้า ราชการครูและบุ ค ลากรทาง
การศึกษา
๔.๒.๑๐ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติเสนอคาร้องตามลาดับขั้น
๒. ผู้บังคับบัญชาเสนอผู้มีอานาจเหนือขึ้นไป
๓. เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ทะเบียนสมรส (คร.๓)
- ทะเบียนหย่า (คร.๗)
- เอกสารการขอเปลี่ยนชื่อ (ทร.๓)
- เอกสารการขอเปลี่ยนชื่อสกุล (ท.๔)
- ทะเบียนบ้าน (ทร.๑๔)
- ใบรับรองคุณวุฒิ หรือปริญญาบัตร
๔. เปลี่ยนแปลง บันทึกข้อมูลลงใน ก.พ.๗ / สมุดประวัติ / แฟ้มประวัติ
๕. แจ้งหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
หน่วยงานมีข้อมูลส่ วนบุคคลที่เป็นปัจจุบันที่สามารถนาไปใช้ในการบริหาร
บุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
๔.๒.๑๑ การรายงานบุคลากรทางการศึกษาถึงแก่กรรม
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ส่วนราชการรายงานการถึงแก่กรรมของบุคลากรทางการศึกษาตามลาดับ
ขั้น
๒.
๓.
๔.
๕.

เจ้าหน้าที่รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้น
ตอบรับทราบหน่วยงานที่รายงานการถึงแก่กรรม
ออกหนังสือแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม
รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลสาเร็จที่คาดหวัง

๙๘
การบริหารงานบุคคลมีข้อมูลอัตรากาลังที่เป็นปัจจุบัน ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม
มีขวัญและกาลังใจ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

๔.๓ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ตรวจสอบผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว น สมควรได้ รั บ การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒. ด าเนิ น การในการเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ และเหรี ย ญ
จักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายกาหนด
๓. จั ด ท าทะเบี ย นผู้ ไ ด้ รั บ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ แ ละเหรี ย ญจั ก รพรรดิ ม าลา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ข้าราชการมีความพึงพอใจและเป็นการสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชกฤษฏี ก าว่ าด้ ว ยการขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ยาภรณ์ อั นเป็ นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘
๒. พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. ๒๔๘๔
๓. พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๔๘๕
๔. พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗
๕. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกฎไทย พ.ศ ๒๕๓๖

๔.๔ งานบริการบุคคล
๔.๔.๑ การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้น กรอกรายละเอียดตามแบบที่กาหนดก่อนเดือน
เมษายนของปี

๙๙
๒. แนบเอกสาร
- สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ
- ตารางการสอน/สัปดาห์
- จานวนนักเรียนที่รับผิดชอบ
- สาเนา สด. ๓๕ , สด. ๙
๓. เจ้าหน้าที่นาเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อลงนามนาเสนอผู้มีอานาจ
๔. ผู้มีอานาจออกใบสาคัญยกเว้น แล้วแจ้ง
๔.๑ ท้องที่ที่เป็นภูมิลาเนาทหารของผู้นั้น
๔.๒ แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
ไม่เกิดผลเสียหายต่อการเรียนการสอนของเด็ก
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔.๔.๒ การขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ผู้ ข อมี บั ต รกรอกรายละเอี ย ดข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลต่ า ง ๆ โดยมี เ อกสาร
หลักฐานดังนี้
- ติดรูปถ่ายในแบบขอมีบัตร ๓ รูป
- สาเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
- ใบรับรองหมู่โลหิต ๑ ฉบับ
- เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง
๓. เจ้ า หน้ า ที่ น าเสนอผู้ มี อ านาจลงนามในบั ต รประจ าตั ว โดยผ่ า น
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ โดยคุมทะเบียนประวัติไว้
๔. ส่งคืนบัตรประจาตัวถึงสถานศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ผู้ขอมีบัตรได้รับบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้เป็นบัตรประจาตัว
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒

๑๐๐
๔.๔.๓ งานขอหนังสือรับรอง
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ผู้ขอหนังสือรับรองแจ้งเหตุผลและความจาเป็นในการขอหนังสือ
๒. เสนอต่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้น
๓. เจ้าหน้าที่ตรวจรายงานเหตุผล ความจาเป็น
๔. นาเสนอผู้มีอานาจอนุมัติลงนามหนังสือรับรอง
๕. ส่งหนังสือรับรอง
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ผู้ขอหนังสือรับรองได้รับความพอใจและใช้สิทธิในการเป็นข้าราชการ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ .๒๕๒๖

๔.๔.๔ งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ผู้มีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ กรอกรายละเอียดตามแบบที่กาหนด
๒. ในกรณีที่เดินทางอยู่ในระหว่างเปิดภาคเรียน ต้องแนบใบลาที่ได้รับการอนุญาต
๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
- แบบขออนุญาต
- บัญชีประมาณการค่าใช้จ่าย
- ใบลากิจ หรือลาพักผ่อน หนังสือเชิญจากองค์การ หน่วยงาน
๔. นาเสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจลงนามนาเสนอผู้มีอานาจ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ผู้ขออนุญาตเดินทางได้รับความพอใจ เดินทางอย่างมีความสุข
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. แนวปฏิบัติการเดินทางไปต่างประเทศ
๔.๔.๕ งานขออนุญาตลาอุปสมบท
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ

๑๐๑
๑. ผู้มีความประสงค์จะอุปสมบทกรอกรายละเอียดตามแผนที่กาหนด ผ่าน
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
๓. นาเสนอผู้มีอานาจ
๓.๑ อนุญาตการลาอุปสมบท
๓.๒ เสนอพระอุปัชฌาย์ เพื่อขออนุญาตให้ไปอุปสมบท
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ผู้ขออนุญาตมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา และได้รับความพึงพอใจ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. พระราชกฤษฎีการว่าด้วยการอนุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท

๔.๔.๖ การลาไปประกอบพิธีฮัจย์
๔.๔.๗ งานขอพระราชทานเพลิงศพ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. เจ้าภาพแจ้งวัตถุประสงค์ของการขอพระราชทานเพลิงศพ
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
- หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ
- วัน เดือน ปี ที่จะขอพระราชทานเพลิงศพ
- สถานที่
- นาเสนอผู้มีอานาจลงนาม เสนอเลขาธิการพระราชวัง
- ติดต่อประสานงาน (เลขาธิการพระราชวัง เจ้าภาพ)
๓. ดาเนินการตามขั้นตอนของสานักพระราชวัง
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
เจ้าภาพพอใจที่ได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับบริการที่รวดเร็ว
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการขอพระราชทานเพลิงศพของสานักพระราชวัง

๑๐๒

๕. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ

กลุ่มงานพัฒนา
บุคลากร

งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล

๕.๑ งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ
๕.๑.๑ การฝึกอบรม
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. สารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สภาพความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรม
พัฒนา ( Training needs )
๒. จัดทาแผนงาน/โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
๓. จัดทาและพัฒนาหลักสูตร คู่มือ นวัตกรรมและจัดหาเทคโนโลยี
๔. ประสานและส่งเสริมการดาเนินการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึก ษาทุก ตาแหน่ง ทั้งกรณีเ ตรียมเข้าสู่ตาแหน่ง ( Pre - service Training ) และ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ( Inservice Training) รวมทั้งการอบรมลูกจ้างประจาและ
ลูกจ้างชั่วคราว กรณีเข้าสู่ตาแหน่งใหม่และกรณีประจาการ
๕. การประเมินผลการฝึกอบรม
๖. ด าเนิ น การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบและกระบวนการฝึ ก อบรมเพื่ อ
การพัฒนาวิชาชีพ

๑๐๓
๗. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เสริมสร้างขวัญ กาลังใจ ปกป้อ งคุ้ มครอง
ระบบคุณธรรมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน
ทางการศึกษา
๘. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการอบรมหรือประสานการฝึกอบรม
และพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพ
๙. สร้างเครือข่ายประสานการฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาและสถานศึกษา
๑๐. ประสานกั บ หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเพื่ อ ให้ มี
การเทียบโอนประสบการณ์ ในการฝึกอบรมกับการพัฒนาวิทยฐานะของบุค ลากรในสถาบัน
อุดมศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. ครู ผู้ บ ริห ารและบุ ค ลากรทางการศึ กษาถื อ ว่ าเป็ นทรั พยากรมนุษ ย์ ที่
สาคัญยิ่งในการที่จะดาเนินงานให้ประสบผลสาเร็จ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
๒. ครู ผู้ บ ริ ห าร และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ วยค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก อบรมของ
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔
๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
๓. พระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา พ.ศ.
๒๕๔๖
๔. กฎ ก.ค. ศ. ฉบับที่ (พ.ศ. ....) ว่าด้วยการประเมินตาแหน่ง และวิทยฐานะ
ข้าราชการครู
๕.๑.๒ การลาศึกษาต่อ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษาความจาเป็นและดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีวุฒิและไม่มีวุฒิ ได้มีโอกาสศึกษาต่อ ตามความต้องการของตน
และหน่ ว ยงานทางการศึ ก ษา โดยให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและหลั ก เกณฑ์ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ กระทรวงศึกษาธิ การและตามข้อ ตกลงในการส่งไป
ศึกษาต่อกับสถาบันอุดมศึกษา

๑๐๔
๒. ดาเนินการวางแผนและส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลาศึกษาต่อทุกประเภท
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. ข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึ กษาในเขตพื้ นที่การศึกษาได้รั บ
การศึกษาและพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามีขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการสูงขึ้น
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการให้ ข้ า ราชการไปศึ ก ษาและ
ฝึกอบรม ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๘
๒. ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการให้ ข้ า ราชการไปศึ ก ษาและ
ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ……

๕.๒ งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ประสานการดาเนินการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุน ส่ งเสริมการพัฒนาของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็น
มืออาชีพ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา
๒. เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่เพื่อพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงาน
ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
๓. ประกาศแจ้งสถานศึกษาดาเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๔. เขตพื้ นที่ การศึกษาตั้งคณะกรรมการพิ จารณาและนาเสนอ อ.ก.ค.ศ. ให้ความ
เห็นชอบ

๑๐๕
๕. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบัตร โล่รางวัล พร้อมเผยแพร่ ยกย่อง
อย่างกว้างขว้าง
๖. ให้นาผลงานไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สูงขึ้น
ทาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ทางราชการ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. กฎกระทรวง ฉบับที่……(พ.ศ. …..) ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา
๒. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงิน
วิทยพัฒน์
๓. ระเบียบคุ รุส ภาว่าด้ว ยการสรรหาและคั ดเลื อ กข้าราชการครูและบุค ลากรทาง
การศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
๔. ระเบียบคุ รุ ส ภาว่าด้ว ยการสรรหาและคั ดเลื อ กข้าราชการครูและบุค ลากรทาง
การศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสดุดี

๕.๓ งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
๕.๓.๑ การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตวิชาชีพ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ รับการพัฒนาและ
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๒. เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาตรวจสอบและนาเสนอตามที่
ผู้มีอานาจหรือองค์กรวิชาชีพมอบหมาย
๓. จั ด ท าทะเบี ย นควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
๔. ประสานองค์ ก รวิ ช าชี พ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และสถาบั น
การศึกษาที่ทาหน้าที่ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องเป็นมืออาชีพ
๕. ส่งเสริมการดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติ
ตามระเบียบ วินัย มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง

๑๐๖
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและสามารถ
ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้
๒. ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ได้ รั บ การพั ฒ นามี ค วามมั่ น คงในการ
ประกอบวิชาชีพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
๓. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
๕.๓.๒ การส่งเสริมความมั่นคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. วิเคราะห์งานความมั่นคงและความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ
๒. กาหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริมความมั่นคงและผดุงความเป็นธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพ
๓. วางแผนดาเนินการส่งเสริมความมั่นคงและผดุงความเป็นธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพ
๔. ประเมินผลและรายงาน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. ครูแ ละบุค ลากรทางการศึกษามีค วามมั่นคงและได้รับความเป็นธรรม
ในการประกอบวิชาชีพ
๒. มีการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
๒. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

๕.๔ งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ

๑๐๗
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการจัดทาและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๒. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธี ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคล
๓. พั ฒนามาตรฐานคุ ณ ภาพโดยให้ ผู้ บ ริห ารสถานศึก ษาได้ ใ ห้ ข้า ราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา กาหนดภาระงานขั้นต่าและเกณฑ์การประเมินผลงานสาหรับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
๔. ส่งเสริมและจัดทาเครื่องมือประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล
๕. ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๖. น าผลการปฏิ บั ติ งานของข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษาในส านั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
๗. จัดทารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอ
ต่อไปยัง ก.ค.ศ.
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี ม าตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน ดั ช นี ชี้ วั ด ผลการ
ปฏิบัติงานและเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ทาให้
สามารถดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรได้อย่างโปร่งใส
เป็นธรรมตรวจสอบได้
๒. มีการจัดทาข้อมูลมาตรฐานคุณภาพงานและประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล
และจัดทารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอ ก.ค.ศ.

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. หนังสื อส านั กงาน ก.พ.ที่ สร ๐๗๐๘.๑/ว ๕ ลงวั นที่ ๒ สิ งหาคม ๒๕๔๔ เรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพล
เรือนสามัญ
๓. หนังสือสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๔/ว ๖๔ ลงวันที่
๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพและประเมินผลของงานราชการ

๑๐๘
๔. กฎ ก.ค.ศ. ฉบับที่ ……. (พ.ศ……) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

๖. กลุ่มงานวินัยและนิติการ
งานวินัย
กลุ่มงานวินัยและ
นิติการ

งานอุทธรณ์และร้องทุกข์
งานด้านกฎหมายและการดาเนินคดีของรัฐ

๖.๑ งานวินัย
๖.๑.๑ การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย สาเหตุ การกระท าผิ ดวิ นั ย การเสริ มสร้ างวิ นั ย
จริยธรรม ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัยและจริยธรรม
๒. ให้คาปรึกษา แนะนาเรื่องเสริมสร้าง และพัฒนาวินัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
๓. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
๔. จัดทาและสนับสนุนการจัดทาเอกสาร คู่มือ สื่อ เกี่ยวกับการรักษาวินัย
และการป้องกันการกระทาผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕. ติ ด ตามประเมิ น ผลการพั ฒ นาวิ นั ย จริ ย ธรรมของข้ า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา
๖.๑.๒ การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
(๑) การดาเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. รับเรื่องร้องเรียน เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง

๑๐๙
๒. ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการสื บ สวน/สอบสวนวิ นั ย ข้ า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
๓. ตรวจสอบส านวนการสื บสวน สอบสวนพยานหลั ก ฐานและเสนอ
ความเห็ นเพื่อให้มีการพิจารณาสั่ งลงโทษทางวินัย หรือให้ความเห็นในระดับโทษทางวินัยที่
ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง
๔. ประสานกับ หน่ว ยงานหรือ เขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษาอื ่น ที่เ กี่ย วข้อ งกับ
การดาเนินการทางวินัยในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทาผิดร่วมกัน
๕. ให้คาปรึกษาแนะนา อบรม และพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับกระบวนการดาเนินการทางวินัย
๖. จั ด ท าสรุ ป รวบรวมเอกสารหลั ก ฐานการด าเนิ น ก ารทางวิ นั ย
ไม่ร้ายแรง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอต่อองค์คณะบุคคลผู้มีอานาจพิจารณา
หรือหน่วยงานบังคับบัญชา
๗. ดาเนินการออกคาสั่งลงโทษตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
(๒) การดาเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. รับเรื่องร้องเรียนและสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น ตามกรณีข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
๒. ด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนทางวิ นั ย เมื่ อ สอบสวน
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว ปรากฏกรณีมีมูลการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
๓. ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนและพิจารณา
๔. ตรวจสอบส านวนการสอบสวนพิจารณาพยานหลั กฐานและเสนอ
ความเห็นเพื่อ ให้มีการพิจารณาสั่งลงโทษทางวินัย หรือ ให้ความเห็นในระดับโทษทางวินัยที่
ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง
๕. ประสานงานกับหน่วยงานหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินการทางวินัย กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทาผิดร่วมกัน
๖. จัดทาสรุปรวบรวมเอกสารหลักฐาน การดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสนอองค์คณะผู้มีอานาจพิจารณาหรือหน่วยงาน
บังคับบัญชา
๗. ดาเนินการออกคาสั่งลงโทษตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
๖.๑.๓ การสั่งพักราชการ สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

๑๑๐
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทาผิ ดวินัยอย่างร้ายแรง
และมีสาเหตุให้สั่งพักราชการไว้ก่อน
๒. เมื่อมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนการกระทาผิ ดวินัยอย่างร้ายแรง
และมีสาเหตุให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๖.๑.๔ การรายงานการดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ผู้ สั่ งแต่งตั้งกรรมการสอบสวน จัดทารายงานผลการดาเนินการเมื่อ มี
การดาเนิน การทางวิ นัย และการลงโทษทางวิ นั ยไม่ ร้า ยแรงข้า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทาง
การศึกษาเสนอให้ผู้มีอานาจตามกฎหมายพิจารณา
๒. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การเมื่ อ มี ก ารด าเนิ น การทางวิ นั ย และ
การลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอให้ผู้มีอานาจ
ตามกฎหมายพิจารณา

๖.๒ งานอุทธรณ์และร้องทุกข์
๖.๒.๑ การอุทธรณ์
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ กรณี
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ เพื่อใช้เป็น
แนวทางพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
และการใช้สิทธิทางกฎหมายและการรักษาสิทธิ
๒. รับเรื่อ งอุทธรณ์คาสั่ งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ตรวจพิ จ ารณาและเสนอให้ ผู้ มี อ านาจตาม
กฎหมายพิจารณา
๓. ใ ห้ค า ป รึก ษ า แ น ะ น า สิท ธิก า ร อุท ธ ร ณ์ แ ล ะ ก า ร ฟ้อ ง ร้อ ง ต่อ
ศาลปกครองตรวจสอบคาอุทธรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๖.๒.๒ การร้องทุกข์
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ กรณี
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึ กษา ร้องทุกข์ เพื่อใช้เป็นแนวทาง

๑๑๑
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบและ
การใช้สิทธิทางกฎหมายและรักษาสิทธิ
๒. ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน าการร้ อ งทุ ก ข์ และตรวจสอบค าร้ อ งทุ ก ข์ ข อง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาตรวจสอบพิจารณา และเสนอให้ผู้มีอานาจตามกฎหมายพิจารณา

๖.๓ งานด้านกฎหมายและการดาเนินคดีของรัฐ
๖.๓.๑ การดาเนินงานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในหน่วยงาน
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่
ใช้ในการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งการจัดระบบการจัดเก็บให้บริการ
ทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
๒. ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ และตอบข้อหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎ
ระเบี ยบ ข้ อ บัง คั บต่า ง ๆ กรณี ที่เ ป็ นปัญ หาทางกฎหมายให้แก่ ข้าราชการครูแ ละบุค ลากร
ทางการศึกษา และหน่วยงานในสังกัด
๓. ส่งเสริม อบรม แนะนาให้ความรู้และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบวินัย
๖.๓.๒ การดาเนินงานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อ บังคับ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับหน่วยงาน
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ตรวจสอบการดาเนิ นการจัดท านิติกรรม หรือ เอกสารมีผ ลผู กพันทาง
กฎหมาย ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานในสังกัดมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น สัญญา
ซื้อ ขาย สั ญ ญาจ้ า ง สั ญ ญาเช่า สั ญ ญาลาศึ กษาต่ อ สั ญ ญาค้ าประกั น หนั งสื อ รั บ สภาพหนี้
หนังสือมอบอานาจการบอกเลิกสัญญา ฯลฯ
๒. ดาเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดาเนินการทางคดี
แพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีล่วงละเมิดสิทธิเด็ก คดีปกครอง ในกรณีที่สานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาและหน่วยงานในสังกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้เสียหาย หรือมี
ส่วนได้เสีย และประสานกับพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีหรือแก้ต่างคดี
๓. พิจ ารณาดาเนิน การหาตัว ผู ้รับ ผิด ชอบทางละเมิด และการใช้ส ิท ธิ
เรียกร้องติดตาม ทวงถามให้ผู้ต้องรับผิดชาระหนี้แก่ทางราชการ

๑๑๒
๔. ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แนะน า ปรึ ก ษา แนวทางต่ อ สู้ คดี แ พ่ ง คดี อ าญา
คดีล้มละลาย คดีล่วงละเมิดสิทธิเด็ก คดีปกครอง รวมทั้งการเรียกค่าสินไหมทดแทน ในกรณี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานในสังกัด ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดอาญา ถูกจับกุมคุมขัง ถูกฟ้องคดีแพ่ง ถูกฟ้อ งคดีอาญา ถูกฟ้องคดี
ปกครองหรือถูกกระทาละเมิด
๕. ร่ ว มปฏิ บั ติ ง านหรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. ข้าราชการครู และบุค ลากรทางการศึกษาสั งกัด เขตพื้น ที่การศึ กษา มี
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้
มีร ะเบี ยบ วินั ย มี ค วามโปร่ ง ใส และตรวจสอบได้ ส่ ง ผลต่ อ การจั ด การเรี ยนการสอนอย่ า ง
มี ประสิทธิภาพ
๓. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสั งกั ดเขตพื้ นที่ การศึกษามี
ความรู้และเข้าใจแนวทางดาเนินการทางวินัย การรักษาวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. กฎ ก.ค.ศ. ฉบับที่…..(พ.ศ…….) ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์
๔. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๗. กลุ่มงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. วิเ คราะห์ อ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จัดกลุ่มงานให้เ ป็น
หมวดหมู่และกาหนดบุคลากรรับผิดชอบ
๒. ออกแบบจัดทาทะเบียน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาให้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการ
ปฏิบัติงานและประสานงานได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๓. ร่ า งระเบี ย บส าหรั บ ใช้ บ ริ ห ารบุ ค คลของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และ
สถานศึกษา เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณากาหนด
๔. วางแผนการประชุม

๑๑๓
๕. ประสานงานรวบรวมเรื่องที่จะนาเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาเอกสารการประชุม
๖. เสนอประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา กาหนดนัดประชุม จัดทาหนังสือเชิญ
ประชุมและส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการพร้อมหนังสือเชิญประชุม
๗. ประสานงานการจัดสถานที่ประชุม การจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์สาหรับใช้ใน การประชุม
เบี้ยประชุมกรรมการ เอกสารหลักฐานที่จาเป็นต้องใช้ในการประชุมตลอดจน เครื่องดื่ม และอาหาร
ว่าง
๘. ดาเนินการประชุมและจดบันทึกผลการประชุม
๙. จั ด ท ารายงานการประชุ ม ส่ ง ให้ อ นุ ก รรมการและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ
ดาเนินการตามมติที่ประชุม
๑๐. ประสานงานติดตาม กากับและรวบรวมผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
๑๑. ประเมิ น ผลการด าเนิ น การประชุ ม น าข้ อ มู ล ไปใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขให้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. การบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว
เป็นธรรม มี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ส่ งผลให้ การจั ดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึก ษามี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๓. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

