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งานที่รับผดิชอบ 

 
งานทะเบียนประวัติ 

 
-  งานจัดท าทะเบียนประวัติ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 
-   งานจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
-   งานแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด 
-   งานเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุลในทะเบียนประวัติ 
-   งานการขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ 
-   งานบันทึกวันลาประจ าปีในแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
-   งานเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
-   งานขอท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ/ผู้รับบ าเหน็จบ านาญ 
-   งานขอหนังสือรับรองเงินเดือน 
-   งานขออนุญาตลาเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลา 
-   งานยกเว้นขอรับราชการทหาร 
-   งานยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร 
-   งานขอพระราชทานน  าหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอ  

   พระราชทานดิน การขอพระราชทานหีบศพ 
     -    งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

-   งานการเกษียณอายุราชการของลูกจ้างประจ า 
-   งานเป็นนายทะเบียนข้อมูลบุคลากรภาครัฐ(การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล) 
-  งานจ่ายตรงเงินเดือนส่วนทะเบียนประวัติ 

 

 

 

 

 



 

คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 

งานทะเบียนประวตั ิ
   

1. การจัดท า และเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจ า 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1.เจ้าของประวัติกรอกรายละเอียดข้อมูลเบื องต้นเกี่ยวกับประวัติของตนเองพร้อมลงลายมือชื่อ 
2.เจ้าหน้าทีต่รวจรายละเอียดความถูกต้อง 
3.เก็บรักษาทะเบียนประวัติไว้เป็นความลับในที่ปลอดภัย 
4.เปลี่ยนแปลง บันทึกข้อมูล ลงใน ก.พ.7 / สมุดประวัติ / แฟ้มประวัติ 

 

2. การแก้ไขวัน  เดือน  ปีเกิด 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. ผู้มีความประสงค์ขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดยื่นค าขอตามแบบที่ก าหนดดดย  แนบเอกสารต่อ

ผู้บังคับบัญชาขั นต้นประกอบด้วย   
 ทะเบียนราษฎร   
 หลักฐานทางการศึกษา    
 หลักฐานทางราชการที่แสดงวัน เดือน ปีเกิด  
 หลักฐานอื่น ๆ ของทางราชการที่ระบุ วัน เดือน ปีเกิด ดดยชัดเจน  

2.  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน 
3.  น าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั นถึงผู้มีอ านาจ (ผู้ขอแก้ไข  เสนอต่อผู้อ านวยการดรงเรียน 
     เสนอต่อ  ผอ.สพท.   เสนอต่อ  เลขาฯ สพฐ.) 
4.  ด าเนินการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 เมื่อได้รับอนุญาต 
5.  แจ้งดรงเรียนเพ่ือให้ผู้ขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดได้รับทราบ 
 
3.. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ   
1.  ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติเสนอค าร้องตามแบบค าขอตามล าดับขั น 
2.  ผู้บังคับบัญชาเสนอผู้มีอ านาจเหนือขึ นไป 
3.  แนบเอกสารที่ใช้ในการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน ก.พ.7  จ านวน 3 ชุดคือ 
    -   ส าเนาทะเบียนสมรส (คร.3) 

                                            -  ส าเนาทะเบียนหย่า.../ 



    -   ส าเนาทะเบียนหย่า  (คร.7) 
    -   ส าเนาเอกสารการขอเปลี่ยนชื่อ  (ทร.3) 
    -   ส าเนาเอกสารการขอเปลี่ยนชื่อสกุล  (ท.4) 
    -   ส าเนาทะเบียนบ้าน  (ทร.14) 
    -   ใบรับรองคุณวุฒิหรือปริญญาบัตร (กรณีขอเพ่ิมวุฒิ) 
4. ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 
5. ด าเนินการเปลี่ยนแปลง บันทึกข้อมูลลงใน ทะเบียนประวัติ ก.พ.7 
6. ท าหนังสือน าส่งพร้อมส่งหลักฐาน 1 ชุดให้ส านักงาน  ก.ค.ศ.และ แจ้งผู้ที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ทราบ 
 
4. การท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1.   ผู้ขอมีบัตรประจ าตัวกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ตามแบบค าขอดดยมีเอกสาร
หลักฐาน  ดังนี  

1.1 รูปถ่ายชุดเครื่องแบบปกติขาว  ขนาด  2.5x3 ซ.ม.  จ านวน  2  รูป 
        (ส าหรับติดใบค าขอมีบัตร  1  รูป  และส าหรับติดบัตร  1  รูป) 
1.2   ส าเนาทะเบียนบ้าน   1  ฉบับ 
1.3  ใบรับรองหมู่ดลหิต  1  ฉบับหรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
        ที่ แสดงหมู่ดลหิต (ส าหรับการท าบัตรครั งแรก) 
1.4   บัตรเก่า (กรณีบัตรหมดอายุ, บัตรช ารุด) 
1.5   ใบแจ้งความ (กรณีบัตรหาย) 
1.6   ใบเปลี่ยนชื่อตัว ใบเปลื่ยนชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  ทะเบียนหย่า(กรณีเปลี่ยนชื่อตัว,ชื่อสกุล) 
1.7   ค าสั่งบรรจุแต่งตั งหรือย้ายสถานศึกษาใหม่  (กรณีเปลี่ยนต าแหน่ง) 

2. ตรวจสอบเอกสารความถูกต้องครบถ้วน แล้วจัดพิมพ์บัตรประจ าตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ติดรูป 
    ประทับตรา สพฐ.ลงบนบัตร  
3. เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นที่การศึกษาลงนามในบัตร 
4. ลงทะเบียนคุมการท าบัตร 
5.  ส่งมอบบัตรให้ผู้มาขอท าบัตร (กรณีมาท าด้วยตนเอง)  และส่งมอบบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
     ทางไปรษณีย ์ กรณีดรงเรียนส่งมาตามขั นตอนดดยผู้ขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
     ไม่ได้มาด้วยตนเอง 

5. ออกหนังสือรับรองเงินเดือนและรับรองความประพฤติ 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1. ผู้ขอหนังสือรับรองยื่นแบบค าขอเพ่ือแจ้งเหตุผลและความจ าเป็นในการขอหนังสือรับรอง 
2. เสนอต่อผู้บังคับบัญชาขั นต้น 
3. จัดพิมพ์หนังสือรับรองเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติลงนามหนังสือรับรอง 
4. ออกเลขหนังสือรับรอง 
5. ส่งมอบหนังสือรับรองและลงทะเบียนคุมการขอหนังสือรับรอง 

        6.ส านักงาน.../ 
 



6. ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาจะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรอง
เงินเดือนให้ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ  ข้าราชการบ านาญ ลูกจ้างประจ าใน
ส านักงานและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีค  าประกันตัวผู้ต้องหากับศาล 

7. สถานศึกษาดดยผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้กับข้าราชการครู
และ ลูกจ้างประจ าในสถานศึกษา 

 

6. การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัต ิ  
1 .  ข้าราชการครูผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารยื่นค าร้องต่อ ผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั น 
     ดดยมีเอกสารแนบดังนี    

 บัยชีรายชื่อผู้ขอยกเว้นเข้ารับการตรวจเลือกทหารเกณฑ์ 
 หนังสือรับรองการสอน 
 ส าเนาใบส าคัญ (สด.9) 
 ส าเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร(สด.35)   
 ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 บัตรประจ าตัวประชาชน 
 ส าเนาทะเบียนบ้านตารางการสอน/สัปดาห์และจ านวนนักเรียนที่รับผิดชอบ 
 ตารางการสอน/สัปดาห์และจ านวนนักเรียนที่รับผิดชอบ 
 ค าสั่งบรรจุและแต่งตั งให้เป็นข้าราชการครู 

2 .  ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนน าเสนอ ผอ.สพท. เพ่ือลงนามน าเสนอผู้มีอ านาจ 
      (เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด) 
3.   ผู้มีอ านาจออกใบส าคัญยกเว้นครู (แบบ สด.37)  ให้ 
4 .  ท าหนังสือน าส่งมอบใบส าคัญยกเว้นครู (แบบ สด.37) ให้ดรงเรียนของผู้มี สิทธิแจ้งเจ้าตัวรับ 
      ไว้เป็นหลักฐานและด าเนินการปฏิบัติตามค าเตือนที่อยู่ ด้านหลังแบบ  สด.37  อย่างเคร่งครัด 
 
6. การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ   
1 .  ข้าราชการครูผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารยื่นค าร้องต่อ ผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั น 
     ดดยมีเอกสารแนบดังนี    

 บัยชีรายชื่อผู้ขอยกเว้นเข้ารับการตรวจเลือกทหารเกณฑ์ 
 หนังสือรับรองการสอน 
 ส าเนาใบส าคัญ (สด.9) 
 ส าเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร(สด.35)   
 ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 บัตรประจ าตัวประชาชน 
 ส าเนาทะเบียนบ้านตารางการสอน/สัปดาห์และจ านวนนักเรียนที่รับผิดชอบ 
 ตารางการสอน/สัปดาห์และจ านวนนักเรียนที่รับผิดชอบ 
 ค าสั่งบรรจุและแต่งตั งให้เป็นข้าราชการครู 

2 .  ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนน าเสนอ ผอ.สพท. เพ่ือลงนามน าเสนอผู้มีอ านาจ 



      (เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด) 
3.   ผู้มีอ านาจออกใบส าคัญยกเว้นครู (แบบ สด.37)  ให้ 
4 .  ท าหนังสือน าส่งมอบใบส าคัญยกเว้นครู (แบบ สด.37) ให้ดรงเรียนของผู้มี สิทธิแจ้งเจ้าตัวรับ 
      ไว้เป็นหลักฐานและด าเนินการปฏิบัติตามค าเตือนที่อยู่ ด้านหลังแบบ  สด.37  อย่างเคร่งครัด 
 
 
7.. รายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถึงแก่กรรม 

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ 
1 .ดรงเรียนรายงานการถึงแก่กรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามล าดับขั น  

      ดดยแนบใบมรณบัตรมาด้วย 2 ฉบับ 
2. รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั น 
3. ออกหนังสือแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 
4. ท าหนังสือน าส่งรายงานข้าราชการครูถึงแก่กรรม แจ้งส านักงาน  ก.ค.ศ. 
    และผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
 

8. การให้บริการส าเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ 
1. เจ้าของประวัติ ก.พ.7 ลงชื่อในทะเบียนคุมขอยืม ก.พ.7 เพ่ือยื่นความจ านงในการขอส าเนา

ทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ด้วยตนเองหรือเจ้าของประวัติ ก.พ.7 มอบฉันทะให้บุคคลอื่นยื่นเสนอ
การขอส าเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ดดยเจ้าของประวัติท าหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบบัตร
ประจ าตัวของเจ้า      ของประวัติและผู้รับมอบฉันทะมาด้วย 

2. หยิบทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ดูความถูกต้อง และบริการถ่ายเอกสาร ก.พ.7 ให้ 
3. ตรวจดูความถูกต้องและท าการรับรองข้อมูลถูกต้อง  (ส าเนาถูกต้อง)  ในเอกสารก.พ.7 ที่ถ่าย

แล้ว และส่งมอบให้แก่ผู้มาขอส าเนาหรือผู้รับมอบฉันทะ 
9. การจัดส่งและรับแฟ้มประวัติข้าราชการและ ก.พ.7 

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ 
                        การจดัส่งแฟ้มประวัติและ ก.พ.7 

1. รับค าสั่งย้ายและลงค าสั่งย้ายใน ก.พ.7 ให้เรียบร้อย  
2. น าแฟ้มประวัติข้าราชการมาตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย 
3. จัดท าหนังสือน าส่งเพ่ือส่งแฟ้มประวัติข้าราชการและ ก.พ.7  ถึงส านักงานเขตพื นที่การศึกษา

อ่ืนหรือส่วนราชการอ่ืนที่ข้าราชการครูย้ายไป 
4. น าข้อมูลประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายไปด าเนินการย้าย

ฐานข้อมูลการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล (กรมบัญชีกลาง) ดอนย้ายข้อมูลไปหน่วยงาน
ปลายทางท่ีรับย้าย 

5. ลงทะเบียนคุมในสมุดการส่งแฟ้มประวัติข้าราชการ 

                        การรบัแฟ้มประวัติและ ก.พ.7 

1. ตรวจดูความเรียบร้อยของแฟ้มประวัติที่รับมาและเก็บไว้ในตู้เก็บแฟ้มประวัติข้าราชการ 
2. น า ก.พ.7 ของข้าราชการที่รับมาเก็บเข้าแฟ้มตามดรงเรียนที่ย้ายมาให้เป็นปัจจุบัน 



3. น าข้อมูลแฟ้มประวัติและ ก.พ.7 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับย้ายมาเข้า
ฐานข้อมูลค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง (กรมบัญชีกลาง) เข้ากรมบัญชีกลางเพ่ือรับดอนข้อมูลจาก
หน่วยงานที่ให้ย้ายมา 

4. ลงทะเบียนคุมในสมุดการรับแฟ้มประวัติข้าราชการ 
 

10.การบันทึกวันลาประจ าปีในแฟ้มประวัติข้าราชการ 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1. สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดจัดท าบัญชีรายงานการลาประเภทต่าง ๆ ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดดยนับตามปีปฏิทิน(1 มกราคม - 31 ธันวาคม)เสนอเขตพื นที่การศึกษา 
2. สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดจัดส่งบัญชีรายงานการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามล าดับขั น 
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานผู้บังคับบัญชาและบันทึกข้อมูลการลาของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามาลงปกแฟ้มประวัติข้าราชการของแต่ละคน 
11.การลงทะเบียนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลโครงการจ่ายตรง 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1 . ผู้มีสิทธิ (เจ้าของสิทธิ)  น าหลักฐานมายื่นเพื่อขอลงทะเบียนฐานขอ้มูลส่วนบุคคลค่ารักษาพยาบาล 
      ดครงการค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง  ดดยมีเอกสารแนบดังนี  
 ค าสั่งบรรจุแต่งตั ง ( กรณีบรรจุใหม่) 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าของสิทธิ, 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบุคคลในครอบครัว (บิดา,มารดา,คู่สมรส) 
 ส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสิทธิ 
 ส าเนาวทะเบียนบ้านของบุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา,คู่สมรส,บุตร) 
 สูติบัตรของบุตร 
 ส าเนาทะเบียนสมรสเจ้าของสิทธิ 
 ส าเนาทะเบียนสมรสของบุคคลในครอบครัว (บิดา,มารดา,คู่สมรส) 
 ส าเนาทะเบียนหย่า  ,  ใบมรณบัตร 
 หนังสือรับรองบุตร (กรณีบิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดา) 

  2. นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐด าเนินการเข้าเว็บไซด์กรมบัญชีกลางเพ่ือบันทึกฐานข้อมูลบุคลากร
ภาครัฐ 
      ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าเจ้าของสิทธิและบุคคลในครอบครัวพร้อมยืนยันความสมบูรณ์ของ
ข้อมูล 
      ข้าราชการและลูกจ้างประจ าเจ้าของสิทธิและบุคคลในครอบครัวจึงจะมีสิทธิ 
 3.  พิมพ์ข้อมูลออกมาเก็บไว้ในแฟ้มประวัติเพ่ือเป็นหลักฐาน 
 4 . กรมบัญชีกลางจะด าเนินการปรับปรุงข้อมูล(อัพเดท) ปลดล็อคข้อมูลส่งให้ดรงพยาบาลต่าง ๆ ทุก  
      วันที่  4  และ 18  ของเดือน  
 
12. การลาทุกประเภทของข้าราชการและลุกจ้างประจ า (ยกเว้น การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน  
      หรืปฏิบัติการวิจัย และการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ) การเสนอขออนุญาต
การลา 
ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ 



 การลาทุกประเภทให้ยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั นจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต 

 การลาป่วย (อ านาจอนุญาต  60  วัน (ผู้อ านวยการสถานศึกษา)  เกิน  60-120 วัน         
(ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา) 121 วันขึ นไป(เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน) 

 การลาคลอดบุตร (อ านาจอนุญาต 90 วัน (ผู้อ านวยการสถานศึกษา)ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาลาคลอดบุตร อ านาจอนุญาตของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นที่การศึกษา 

 การลากิจส่วนตัวด้วยเหตุอ่ืน  (อ านาจอนุญาต 30 วัน  (ผู้อ านวยการสถานศึกษา)  ลากิจ
ส่วนตัวเพ่ือเลี ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรไม่เกิน 150 วันท าการ (ส าหรับข้าราชการ)  ดดย
ไม่ได้รับเงินเดือนในระหว่างลา (เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) และลากิจส่วนตัว- 

เพ่ือเลี ยงดูบุตรต่อเนื่อง       จากการลาคลอดบุตรดดยได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้อีกไม่เกิน 30 วันท า
การ และให้นับรวมอยู่ในวันลากิจ-ส่วนตัว 45 วันท าการ) (ส าหรับลูกจ้างประจ า) 

 การลาพักผ่อน  (ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าในสถานศึกษาไม่มีสิทธลาพักผ่อน) 

 การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ (อ านาจอนุญาต  120  วัน ( ผู้อ านวยการ
การส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา) และ120 วัน (เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.) 
กรณีการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 

 การลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล (อ านาจอนุญาตตามหมายเข้ารับการ 
-        เตรียมพล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นที่การศึกษา) 

 การลาติดตามคู่สมรส (อ านาจอนุญาตไม่เกิน 2 ปี และในกรณีจ าเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้
อีก 2 ปี  ถ้าเกิน 4 ปี ให้ลาออกจากราชการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน.)  ดดย
ไม่ได้รับเงินเดือนและค่าจ้างระหว่างลา 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 

12.1 ขออนุญาตลาอุปสมบท 
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ 
1.ผู้มีความประสงค์จะอุปสมบทกรอกรายละเอียดตามแผนที่ก าหนด  
ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
2.เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ 
3.น าเสนอผู้้มีอ านาจ 
3.1 อนุญาตการลาอุปสมบท 
3.2 เสนอพระอุปชฌาย์ เพ่ือขออนุญาตให้อุปสมบท 
13. งานขอพระราชทานเพลิงศพ 

ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ 
1.เจ้าภาพแจ้งวัตถุประสงค์ของการขอพระราชทานเพลิงศพ 
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ - หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ  วัน เดือน ปี ที่ขอพระราชทานเพลิงศพ  สถานที ่
 น าเสนอผู้มีอ านาจลงนาม เสนอเลขาธิการพระราชวัง 
- ติดต่อประสานงาน (เลขาธิการพระราชวัง เจ้าภาพ) 
3.ด าเนินการตามขั นตอนของส านักพระราชวัง  



13.การควบคมุการเกษียณอายุราชการ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1.เจ้าหน้าที่บันทึกวัน เดือน ปี เกิดลงใน 
1.1 บัตรเกษียณอายุราชการ 
1.2เครื่องคอมพิวเตอร์ 
2.ค านวณผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ นปีงบประมาณนั น 
2.1วิธีค านวณ 
2.1.1ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม - 31 ธันวาคม ให้ใช้ 61 บวก พ.ศ.เกิด 
2.1.2ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 1 ตุลาคม ให้ใช้ 60 บวก พ.ศ.เกิด 
3.แจ้งรายชื่อข้าราชการดังกล่าวไปส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
4.ตรวจสอบและยืนยันพร้อมแจ้งรายชื่อผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ 
ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องทราบ 
5.ประกาศรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ 
6.ส่งประกาศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้วด าเนินการ 

14. การขออนุญาตการลา และเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลาในส่วนที่เกิน 60 วันท าการ 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1.ผู้มีสิทธิขออนุญาต เสนอใบลาพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาต  
ดดยน าใบลาทุกฉบับ(ฉบับจริง) 
พร้อมเอกสารประกอบ เช่น ใบรับรองแพทย์ น าเสนอผู้บังคับบัญชาขั นต้น 
2.ผู้บังคับบัญชาเสนอผู้มีอ านาจเหนือขึ นไป 
3.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.1ใบลา 
3.2 ตรวจนับวันลา(ภายในปีงบประมาณ) 
3.3 ใบรับรองแพทย์ 
4.ผู้บังคับบัญชาชั นสูงสุด น าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติการลาและเบิกจ่ายในส่วนที่เกิน 60 วันท าการ 
 

15. การบันทึกลงค าสั่งต่างๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1. ลงค าสั่งเลื่อนขั นเงินเดือน (1 ต.ค......และ  1  เม.ย.......)  ใน ก.พ.7 
2. ลงค าสั่งการได้วิทยฐานะ (ช านาญการ , ช านาญการพิเศษ ,เชี่ยวชาญ) 
3. ลงค าสั่งการย้ายสถานศึกษา ในทะเบียนประวัติ  ก.พ.7 

        ลงค าสั่งได้รับเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ น 
 
 
 

 



                 
 

 
 
 
 
 

        


