๑

คู่มือการปฏิบตั ิ งาน
ของ

นายสุวรรณ จันทร์ ศรี
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

๒

กลุ่มบริหารงานบุคคล

๓

กลุ่มบริหารงานบุคคล
แนวคิด
การบริห ารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาเป็ นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบตั ิงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่ วยงานโดยยึดหลักการกระจาย
อานาจ ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความ
อิสระในการปฏิบตั งิ านภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ ผู้ปฏิบตั งิ านได้รบั การพัฒนา มีความรู้
ความสามารถ มีข วัญ ก าลัง ใจ น าไปสู่ก ารบริก ารครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาตามหลัก
การบริหารแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ ์ ซึง่ จะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผูเ้ รียนต่อไป

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็ นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล สนองตอบความต้องการของหน่วยงานในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๒. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามสามารถและมีจติ สานึกในการปฏิบตั ภิ ารกิจ
ทีร่ บั ผิดชอบ ให้เกิดผลสาเร็จตามหลักการบริหารแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ ์
๓. เพื่อ ส่ งเสริมให้ค รูแ ละบุค ลากรทางการศึกษาปฏิบตั ิงานเต็มตามศักยภาพ โดย
ยึดมันในระเบี
่
ยบวินยั จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
๔. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบตั ิงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รบั
การยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมันคงและความก้
่
าวหน้ าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ

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

๔

๓. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตัง้
๓.๑ งานสรรหาและบรรจุ
๓.๑.๑ การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก
๓.๑.๒ การบรรจุเข้ารับราชการใหม่
๓.๒ งานแต่งตัง้ ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓.๒.๑ การแต่งตัง้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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 การให้ออกจากราชการกรณีอ่นื ๆ
(ขาดคุณสมบัต,ิ ทุพพลภาพ,หย่อนสมรรถภาพ)
๓.๓.๔ การออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๔. กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
๔.๑ งานบาเหน็จความชอบ
๔.๒ งานทะเบียนประวัติ
๔.๓ งานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
๔.๔ งานบริการบุคลากร
๔.๔.๑ การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
๔.๔.๒ การขอมีบตั รประจาตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
๔.๔.๓ การขอหนังสือรับรอง
๔.๔.๔ การขออนุญาตให้ขา้ ราชการไปต่างประเทศ
๔.๔.๕ การขออนุญาตลาอุปสมบท
๔.๔.๖ การลาไปประกอบพิธฮี จั ย์
๔.๔.๗ การขอพระราชทานเพลิงศพ
๕. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
๕.๑ งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ
๕.๑.๑ การฝึกอบรม
๕.๑.๒ การศึกษาต่อ

๕

๕.๒ งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
๕.๓ งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
๕.๓.๑ การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตวิชาชีพ
๕.๓.๒ การส่งเสริมความมันคง
่ ผดุงความเป็ นธรรมในการประกอบวิชาชีพ
๕.๔ งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล
๖. กลุ่มงานวินยั และนิตกิ าร
๖.๑ งานวินัย
๖.๒ งานอุทธรณ์และร้องทุกข์
๖.๒.๑ การอุทธรณ์
๖.๒.๒ การร้องทุกข์
๖.๓ งานกฎหมายและการดาเนินคดีของรัฐ
๗. กลุ่มงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

๖

กลุ่มบริ หารงานบุคคล
งานธุรการ
กลุม่ งานวางแผน
อัตรากาลังและ
กาหนดตาแหน่ง

 งานวิเคราะห์ และวางแผนอัตรากาลัง
 งานกาหนดตาแหน่งและวิทยฐานะ

กลุ่มงานสรรหา
และบรรจุแต่งตัง้

 งานสรรหาและบรรจุ
 งานแต่งตัง้ ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 งานออกจากราชการ

กลุ่มงานบาเหน็จ
ความชอบและทะเบียน
ประวัติ
กลุ่มงานพัฒนาบุคคล

กลุ่มงานวินยั และนิตกิ าร
กลุ่มงานเลขานุการ
อ.ก.ค.ศ.
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา






งานบาเหน็จความชอบ
งานทะเบียนประวัติ
งานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
งานบริการบุคลากร









งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ
งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล
งานวินยั
งานอุทธรณ์และร้องทุกข์
งานกฎหมาย และการดาเนินการคดีของรัฐ

๗

๑. งานธุรการ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม
ให้สามารถดาเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ศึกษา วิเคราะห์สภาพของกลุ่ม และออกแบบ ระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๓. ดาเนินการเกีย่ วกับการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
๔. ประสานงานกับกลุ่มงาน หน่ วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานของกลุ่ม
๕. ประสานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อ มูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ค รู
บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทัวไปทราบ
่
๖. จัดทารายงานผลการดาเนินงานของกลุ่มงาน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
การปฏิบตั งิ านของบุคลากรในกลุ่มงานเป็ นระบบ สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๒. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗
๓. พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๔. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๙
๕. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ
(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๓
๖. ระเบียบส านัก นายกรัฐ มนตรีว่ าด้ว ยการประชาสัม พัน ธ์แ ละการให้ข่า วราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๕
๗. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิก ารว่าด้ว ยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗

๘

๒. กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ ง
กลุ่มงานวางแผน
อัตรากาลังและ
กาหนดตาแหน่ง

งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน
งานกาหนดตาแหน่งและวิทยฐานะ

๒.๑ งานวิ เคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน
๒.๑.๑ การวิ เคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. วิเคราะห์ภารกิจและแผนอัตรากาลังคน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. ประสานการด าเนินการและประเมิน สภาพความต้อ งการกาลังคนกับ
ภารกิจของหน่วยงานและสถานศึกษา
๓. กาหนดจานวนอัตรากาลังของสถานศึกษาตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กาหนด
๔. จัดทาแผนอัตรากาลังของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๕. เสนอแผนอัตรากาลังเพื่อ ขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา
๖. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทาแผนอัตรากาลังของสถานศึกษา
๗. นาแผนสู่การปฏิบตั ิ
๘. ติดตามและประเมินผลการใช้อตั รากาลังตามแผน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. มีแผนอัตรากาลังในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๒. มีแผนอัตรากาลังของสถานศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. แผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษาของ ก.ค.ศ
๒. แนวทางการบริหารงานบุคคลของ ก.ค.ศ
๓. พระราชบัญ ญัติร ะเบีย บข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๖
๔. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๕. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

๙

๒.๑.๒ การเกลี่ยอัตรากาลัง การตัดโอนตาแหน่ งและอัตราเงิ นเดือน
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ประสานการจัดทาระบบข้อมูล
๒. การวิเคราะห์ข้อมูลครูและบุ คลากรทางการศึกษาเพื่อตรวจสอบการใช้
ตามความจาเป็ น ความต้องการ ความขาดแคลน เทียบกับเกณฑ์และแผนอัตรากาลังสถานศึกษา
๓. เสนอการกาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั กิ ารเกลี่ยอัตรากาลังครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๔. เสนอการตัดโอนตาแหน่ งและอัต ราเงินเดือนต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑ เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ดิ า้ นการเกลีย่ อัตรากาลัง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทีช่ ดั เจน
๒. เขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหารอัตรากาลังที่มอี ยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
๓. สถานศึก ษามีมาตรฐานด้านบุค ลากรสอดคล้อ งกับความต้อ งการและ
ความจาเป็ น
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. แผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ ก.ค.ศ.
๒. หลักเกณฑ์และวิธกี ารตัดโอนตาแหน่ งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
๓. หลักเกณฑ์และวิธ ีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุ คลากรทาง
การศึกษาที่ ก.ค.ศ. กาหนด

๒.๒ งานกาหนดตาแหน่ งและวิ ทยฐานะ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทาภาระงานสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. นาแผนอัตรากาลังมากาหนดตาแหน่ งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๓. รับคาขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลีย่ นแปลงเงื่อนไข
ตาแหน่ง/ขอกาหนดตาแหน่งเพิม่ จากสถานศึกษา
๔. ดาเนินการให้มกี ารประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กาหนด

๑๐

๕. นาเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และหรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมตั ิ
๖. ผู้ม ีอ านาจตามกฎหมายมีค าสัง่ การปรับ ปรุ ง ต าแหน่ ง
เลื่อ นวิท ยฐานะ
เปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขตาแหน่ง กาหนดตาแหน่งเพิม่
๗. เสนอแนะการพัฒนาแก่หน่วยงานตามความเหมาะสม
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. มีการกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบั การปรับปรุง การกาหนดตาแหน่ ง
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. ระเบียบการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขตาแหน่ง

๓. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตัง้
งานสรรหาและบรรจุ
กลุ่มงานสรรหา
และบรรจุแต่งตัง้

งานแต่งตัง้ ย้าย โอนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
งานออกจากราชการ

๓.๑ งานสรรหาและบรรจุ
๓.๑.๑ การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือก
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. สารวจอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาและหน่ วยงาน
ทางการศึกษา
๒. วางแผนจัดท าโครงการและงบประมาณค่ า ใช้จ่า ยในการสอบแข่ง ขัน
สอบคัดเลือก การคัดเลือก

๑๑

๓. ประสานการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการดาเนินการ
๔. ขออนุ มตั ิดาเนินการเปิ ดรับสมัค รสอบแข่งขัน สอบคัดเลือ ก คัดเลือ ก
ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๕. ดาเนินการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก
๖. ขออนุ มตั ปิ ระกาศผลการสอบแข่งขันฯ สอบคัดเลือก การคัดเลือก และ
การเรียกตัวฯบรรจุแต่งตัง้ หรือเลื่อนและแต่งตัง้
๓.๑.๒ การแต่ ง ตั ง้ หรื อ เลื่ อ นและแต่ ง ตัง้ จากผู้ส อบคัด เลื อ กหรื อ ผู้ไ ด้ ร ับ
การคัดเลือก
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. มีห นั ง สื อ เรี ย กตั ว ผู้ ส อบคั ด เลื อ กหรื อ ผู้ ไ ด้ ร ับ การคั ด เลื อ กมาเลื อ ก
สถานศึกษา
๒. ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษาแล้วแต่กรณี
ลงนามคาสังแต่
่ งตัง้
๓. ส่งตัวผูไ้ ด้รบั การแต่งตัง้ หรือเลื่อนและแต่งตัง้ ไปรายงานตัวในสถานศึกษา
หรือหน่วยงานทางการศึกษาทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ หรือเลื่อนและแต่งตัง้
๔. สถานศึกษารายงานตัวเข้ารับตาแหน่ งทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ หรือเลื่อนและแต่งตัง้
๓.๑.๓ การบรรจุเข้ารับราชการใหม่
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. มีหนังสือเรียกตัวผูส้ อบแข่งขันได้มาเลือกสถานศึกษา
๒. ส่งตัวผูส้ อบแข่งขันได้ไปรายงานตัวทีส่ ถานศึกษา
๓. สถานศึกษารับรายงานตัว ปฐมนิเทศ และรายงานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทราบ
๔. ส านัก งานเขตพื้นที่การศึกษา นาเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาอนุมตั ิ ให้ผบู้ ริหารสถานศึกษาบรรจุและแต่งตัง้ และแจ้งสถานศึกษาทราบ
๕. ผู้บริหารสถานศึกษาออกคาสังบรรจุ
่
และแต่งตัง้ ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาอนุมตั ิ
๖. ผูบ้ ริหารสถานศึกษารายงานและส่งคาสังให้
่ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๗. ผู้บ ริห ารสถานศึก ษาด าเนิ น การเตรีย มความพร้อ มและพัฒ นา หรือ
ดาเนินการทดลองปฏิบตั ริ าชการตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กาหนดและรายงานผลการดาเนินการต่อ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

๑๒

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ได้ ข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา ที่ม ีค วามรู้ค วามสามารถ
เหมาะสมกับตาแหน่ง
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. พระราชบัญ ญัติร ะเบีย บข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๖

๓.๒ งานแต่งตัง้ ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓.๒.๑ การแต่งตัง้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ก ฎหมายและระเบีย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การแต่ ง ตั ง้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. เสนอหลักเกณฑ์การแต่งตัง้ ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๓. ส ารวจความต้อ งการและความจาเป็ นในการแต่ งตัง้ ตามที่หน่ ว ยงาน
ทางการศึกษาเห็นสมควร รวมทัง้ ตรวจสอบตาแหน่ งว่างและอัตราเงินเดือนที่ใช้รบั ย้าย และ
รวบรวมข้อมูลตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูป้ ระสงค์ทจ่ี ะให้มกี ารแต่งตัง้
๔. จัด ท าข้อ มูล รายละเอีย ดของผู้ป ระสงค์แ ต่ ง ตัง้ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้น ที่
การศึกษาให้ความเห็นชอบ
๓.๒.๒ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๑) การย้ า ยผู้บ ริ ห าร ข้ า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาใน
เขตพื้นที่การศึกษา
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. เสนอหลักเกณฑ์การย้าย ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๓. สารวจความต้องการและความจาเป็ นในการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาหรือย้ายตามที่หน่ วยงานทางการศึกษาเห็นสมควร รวมทัง้ ตรวจสอบ
ตาแหน่งว่างและอัตราเงินเดือนทีใ่ ช้รบั ย้าย
๔. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษารวบรวมข้อมูล ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูป้ ระสงค์
ขอย้ายและจัดทารายละเอียดข้อมูลของผูป้ ระสงค์ขอย้าย

๑๓

๕. จัด ท าข้อ มูล รายละเอีย ดของผู้ป ระสงค์แ ต่ ง ตัง้ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้น ที่
การศึกษาให้ความเห็นชอบ
(๒) การย้ า ยผู้บ ริ ห าร ครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต่ า งเขตพื้ น ที่
การศึกษา
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ผูบ้ ริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแจ้งความประสงค์
และเหตุผลความจาเป็ นในการขอย้ายไปยังเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีป่ ระสงค์ขอย้าย
๒. เขตพื้นที่การศึกษาที่รบั ย้ายตรวจสอบคุณสมบัตขิ ้อมูลรายละเอียด
ตรวจสอบตาแหน่งว่างและอัตราเงินเดือนทีใ่ ช้รบั ย้าย
๓. เสนอข้อ มูลรายละเอียด ต่ อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่ร ับย้าย
พิจารณาอนุมตั ิ
๔. แจ้งผลการพิจารณาให้เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาต้นสังกัดทราบ
๕. ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้มอี านาจสังบรรจุ
่
แล้วแต่กรณีลง
นามแต่งตัง้ (ย้าย)
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ผูบ้ ริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ และสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. กฎ ก.ค.ศ. ฉบับที่ ..พ.ศ. ….ว่าด้วยเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ
๓. หลักเกณฑ์และวิธกี ารว่าด้วยการย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓.๒.๓ การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. รวบรวมรายชื่อ ข้อมูล และรายละเอียดของผูป้ ระสงค์ขอโอน
๒. ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู้ขอโอน และตรวจสอบตาแหน่ งว่างและอัตรา
เงินเดือนทีใ่ ช้รบั โอน
๓. เสนอข้อมูลรายละเอียดให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นทีก่ ารศึกษา พิจารณารับโอน
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด

๑๔

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา มีขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. กฎ ก.ค.ศ.ฉบับที่ ..พ.ศ. …. ว่าด้วยเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ
๓. หลักเกณฑ์และวิธกี ารว่าด้วยการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓.๒.๔ การบรรจุกลับเข้ารับราชการ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ตรวจสอบวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีทเ่ี กีย่ วข้อง
๒. ผูป้ ระสงค์ขอกลับเข้ารับราชการยื่นความประสงค์ขอกลับเข้ารับราชการ
๓. ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูป้ ระสงค์ขอกลับเข้ารับราชการ
๔. เสนอข้อมูลรายละเอียดให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา พิจารณาอนุมตั ิ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา มีขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. กฎ ก.ค.ศ.ฉบับที่ ..พ.ศ. …. ว่าด้วยเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ
๓. หลักเกณฑ์และวิธกี ารว่าด้วยการย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔. มติคณะรัฐมนตรีและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
๓.๒.๕ การรักษาราชการแทน
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ให้สถานศึกษาเสนอรองผู้อานวยการสถานศึกษาเพื่อแต่งตัง้ รองผูอ้ านวยการ
สถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็ นผูร้ กั ษาราชการแทน
๒. กรณีสถานศึกษาไม่มรี องผูอ้ านวยการสถานศึกษา ให้สถานศึกษาเสนอ
ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาทีม่ คี วามเหมาะสมเพื่อแต่งตัง้ เป็ นผูร้ กั ษาราชการแทน
๓. เสนอผูม้ อี านาจแต่งตัง้ ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาให้รกั ษาราชการแทน

๑๕

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ผูไ้ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้รกั ษาราชการแทนผู้อานวยการสถานศึกษาปฏิบตั หิ น้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติร ะเบียบข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๖
๒. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖

๓.๓ งานออกจากราชการ
๓.๓.๑ การเกษี ยณอายุราชการ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ประสานการดาเนินการตรวจสอบรายชื่อผูจ้ ะเกษียณอายุราชการในแต่ละปี
๒. ส่งรายชื่อให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเป็ นผูป้ ระกาศ
ในเดือนมีนาคมของทุกปี
๓. แจ้งประกาศรายชื่อผู้เ กษียณอายุราชการให้หน่ วยงานที่เ กี่ยวข้องและ
เจ้าตัวทราบ
๓.๓.๒ การลาออกจากราชการ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. รับเรือ่ งการลาออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. เสนอผูม้ อี านาจสังบรรจุ
่
แต่งตัง้ พิจารณาอนุ ญาตการลาออกจากราชการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด
๓.๓.๓ การให้ออกจากราชการ
ขัน้ ตอนและแนวปฏิ บตั ิ
๑. ตรวจสอบข้อมูลของผูอ้ อกจากราชการ
๒. เสนอผูม้ อี านาจพิจารณาออกคาสัง่
๓. แจ้ง สถานศึก ษาและผู้อ อกให้ล งนามรับ ทราบค าสัง่ และแจ้ง กลุ่ ม งาน
บริหารการเงินและสินทรัพย์
๔. สถานศึกษาส่งคาสังที
่ ร่ บั ทราบกลับคืนพร้อมบัตรประจาตัวข้าราชการ
๕. รายงาน ก.ค.ศ.ให้ทราบ

๑๖

๓.๓.๔ การออกจากราชการกรณี ถกู เพิ กถอนใบอนุญาตประกอบวิ ชาชีพ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. รับข้อมูลการไม่ผ่านการประเมินตาแหน่ งและวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาม พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. ตรวจสอบข้อมูลและเสนอผูม้ อี านาจสังบรรจุ
่
ให้มคี าสังให้
่ ออกจากราชการ
๓. แจ้งสถานศึกษาและผูถ้ ูกสังให้
่ ออกจากราชการ ลงนามรับทราบคาสังและ
่
แจ้งกลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ทราบ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอลาออกจากราชการได้ออกจากราชการ
ตามความประสงค์
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
๒. พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. พระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖

๔. กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
งานบาเหน็จความชอบ
กลุ่มงานบาเหน็จ
ความชอบและ
ทะเบียนประวัติ

งานทะเบียนประวัติ
งานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
งานบริการบุคลากร

๑๗

๔.๑ งานบาเหน็จความชอบ
๔.๑.๑ การเลื่อนขัน้ เงิ นเดือน/ค่าจ้าง
(๑) การเลื่อนขัน้ เงิ นเดือน/ค่าจ้างกรณี ปกติ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาแต่งตัง้ คณะกรรมการศึกษาหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบตั ใิ นการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึก ษา
ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด
๒. คณะกรรมการเสนอหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั กิ ารพิจารณาความดี
ความชอบของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาให้ความเห็นชอบ
๓. ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา แจ้ง หลัก เกณฑ์แ ละแนวปฏิบ ัติใ ห้
สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบและถือปฏิบตั ิ
๔. ดาเนินการรวบรวมข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สมควรได้รบั การ
พิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนเสนอขอความเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
(๒) การเลื่อนขัน้ เงิ นเดือน/ค่าจ้างกรณี พิเศษ มี ๔ กรณี ประกอบด้วย
๑) กรณีกลับจากศึกษาต่อ
๒) กรณีบรรจุใหม่
๓) กรณีล าออกไปสมัค รผู้ดารงต าแหน่ งทางการเมือ งและกลับเข้ ามา
ปฏิบตั ริ าชการ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. รับ เรื่อ งจากสถานศึ ก ษา/ตรวจสอบคุ ณ สมบัติ แ ละเอกสาร
หลักฐาน (แบบขอเลื่อนขัน้ เงินเดือนของผูท้ ข่ี าดคุณสมบัตพิ ร้อมผลการปฏิบตั งิ านในระดับดีหรือ
ดีเด่น/คาสังให้
่ ไปและกลับจากศึกษาต่อ /คาสังบรรจุ
่
แต่งตัง้ คาสังลาออกและกลั
่
บเข้ารับราชการ
แล้วแต่กรณี รวมทัง้ คาสังเลื
่ ่อนขัน้ เงินเดือนครัง้ สุดท้าย)
๒. วิเคราะห์และเสนอความเห็นผลการปฏิบตั งิ านตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี าร แล้วเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอนุมตั ิ
๓. แจ้งสถานศึกษาทราบ
๔. บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงในทะเบียนควบคุมบัญชีถอื จ่ายและ
ทะเบียนประวัติ

๑๘

๔) กรณีการขอบาเหน็จความชอบเป็ นกรณีพเิ ศษ เมื่อข้าราชการถึงแก่
ความตาย ทุพพลภาพ หรือพิการ เนื่องจากการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ
๔.๑) สถานศึกษารายงานมายังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
แบบรายงาน เพื่อขอรับบาเหน็จความชอบเป็ นกรณีพเิ ศษ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการให้บาเหน็จความชอบกรณีพเิ ศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ และตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กาหนด
พร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานดังนี้
- สาเนาค าสังให้
่ ปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการจนเป็ น เหตุ ใ ห้ถึงแก่
ความตาย
- บันทึกรายละเอียดพฤติก ารณ์ ข องผู้เ ข้าเกณฑ์ท่จี ะได้ร บั
การพิจารณาบาเหน็จความชอบ โดยผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นผูล้ งชื่อรับรองความถูกต้อง
- สาเนารายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวน บันทึก
การตรวจสถานที่เกิดเหตุของเจ้าหน้ าที่ตารวจ หรือผลการสอบสวนของคณะกรรมการที่ผู้ม ี
อานาจแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อทาการสอบสวนเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ และแผนทีแ่ สดงทีเ่ กิดเหตุโดยสังเขป
- ในกรณีถงึ แก่ความตาย เนื่องจากได้รบั การป่ วยเจ็บให้แนบ
รายงานของแพทย์ทท่ี างราชการรับรอง ซึง่ ได้ตรวจอาการป่ วยของข้าราชการผูน้ นั ้ ว่าป่ วยเจ็บถึง
ตายเพราะโรคอะไร และเกีย่ วเนื่องจากการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการหรือไม่ มีเอกสารหลักฐานดังนี้
- สาเนามรณะบัตร
- สาเนาทะเบียนบ้านของผูต้ าย
- สาเนาคาสังเลื
่ ่อนขัน้ เงินเดือนครัง้ สุดท้าย
๔.๒) รวบรวมเอกสารและหลัก ฐานประกอบค าขอส่ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพื่อดาเนินการต่อไป ดังนี้
- รับผลการพิจารณา และจัดทาคาสัง่
- ส่งคาสังให้
่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
- บันทึกรายการเปลีย่ นแปลงในทะเบียนควบคุมบัญชีถอื จ่าย
และทะเบียนประวัติ
- ร่วมกับสถานศึกษาจัดสวัสดิการให้แก่ครอบครัวผูถ้ งึ แก่ กรรม
อันเนื่องมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. ข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาในเขตพื้น ที่
การศึกษามีขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการมากยิง่ ขึน้
๒. กลุ่มบริหารงานบุคคลสามารถให้บริการความรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ

๑๙

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญ ญัติร ะเบียบข้าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทาง
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. หนั งสือ ส านั กเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่ ว นที่สุ ด ที่ นร
๐๒๐๔/ว ๖๔ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
ราชการ
๓. หนั งสือ ส านั กเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่ ว นที่สุ ด ที่ นร
๐๒๐๓/ว ๑๐๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุ นายน ๒๕๓๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธ ีการเลื่อนขัน้ เงินเดือน
ข้าราชการ
๔. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขัน้ เงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔
๕. กฎ ก.ค.ศ. ฉบับที่.. พ.ศ….. ว่าด้วยการเลื่อนขัน้ เงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๖. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๗
สิงหาคม ๒๕๔๐ เรือ่ ง การใช้ระบบเปิ ดในการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนข้าราชการ
๗. ระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่ า ด้ ว ยการเลื่อ นขัน้ ค่ า จ้า ง
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
๘. หนั ง สือ กรมบัญ ชีก ลาง ที่ กค ๐๕๒๗/.๔/ว ๑๑๑๗๑
ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๔ เรือ่ ง การจัดทาบัญชีถอื จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจา
๙. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีส่ ุด ที่ กค ๐๕๓๐.๔/ว ๕๓
ลงวัน ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ เรื่อ ง ระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่ า ด้ว ยการเบิก จ่า ยเงิน
ตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจาผูไ้ ด้รบั เงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขัน้ สูงของอันดับ
หรือตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๔๔
๑๐. หนั งสือส านั กงาน ก.พ. ที่ สร ๐๗๐๘.๑/ว ๕ ลงวันที่
๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบตั งิ านของข้าราชการพลเรือนสามัญ
๑๑. พระราชบัญญัตสิ งเคราะห์ขา้ ราชการผู้ได้รบั อันตรายหรือ
การเจ็บป่ วยเพราะเหตุปฏิบตั ริ าชการ พ.ศ. ๒๔๙๘
๑๒. ระเบีย บส านั ก นายกรัฐ มนตรีว่ า ด้ ว ยการให้ บ าเหน็ จ
ความชอบกรณีพเิ ศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
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๔.๑.๒ การดาเนิ นการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่าย
(๑) การจัดทาบัญชีถือจ่ายเงิ นเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจา
ขัน้ ตอนและแนวปฏิ บตั ิ
๑. การจัดทาบัญชีถอื จ่ายประจาปี ชวคราว
ั่
บัญชีถอื จ่าย คือเอกสารทีใ่ ช้
ประกอบการเบิกจ่าย จึงกาหนดให้จดั ทาแยกตามหน่วยเบิก
- วิเคราะห์ผลการเลื่อนขัน้ ประจาปี และตรวจสอบความถูกต้อง
- ประมวลผลข้อมูลและจัดท าบัญชีถือจ่ายตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด
- เสนอเรือ่ งไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพื่อ
ขออนุมตั กิ รมบัญชีกลาง
- เมื่อได้รบั แจ้งผลการอนุ มตั ิ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาส่งบัญชี
ถือจ่ายให้หน่วยเบิกดาเนินการเบิกจ่าย
๒. การจัดทาบัญชีถอื จ่ายประจาปี
- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสารวจข้อมูลการตัด
อัต ราข้า มหน่ ว ยเบิก ตรวจสอบความถู ก ต้อ งระหว่ า งหน่ ว ยเบิก และสรุป จ านวนอัต ราของ
ปี งบประมาณเดิมจาแนกรายอัตรา
- จัด ทาทะเบียนควบคุ มบัญ ชีถือ จ่า ยของปี ง บประมาณใหม่ซ่งึ มี
ลักษณะเป็ นบัญชีถอื จ่ายรายตัว แสดงรายละเอียดของเงินถือจ่ายปี งบประมาณเดิม เงินถือจ่าย
ปี งบประมาณใหม่ เงินปรับลด เงินเลื่อนขัน้ และเงินเพิม่ พิเศษต่าง ๆ
- ประมวลผลข้ อ มู ล และจัด ท าบัญ ชีถือ จ่ า ย บัญ ชีร ายละเอีย ด
ประกอบบัญชีถอื จ่ายตามรูปแบบทีก่ รมบัญชีกลางกาหนด
- ตรวจสอบความถูกต้อง ความต่อเนื่องของจานวนอัตราทีถ่ อื จ่าย
ปี งบประมาณเดิมและปี งบประมาณใหม่เป็ นรายอัตรา/ความสอดคล้องของข้อมูล เงินถือจ่าย
ปี ทแ่ี ล้ว เงินถือจ่ายปี น้ี เงินปรับลด และเงินเลื่อนขัน้
- เสนอเรือ่ งไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพื่อ
ขออนุมตั กิ รมบัญชีกลาง
- เมื่อได้ร บั แจ้งผลการอนุ ม ตั ิ ส่ งบัญชีถือจ่ายให้หน่ วยเบิกดาเนินการ
เบิกจ่าย
๓. การจัดทาบัญชีถอื จ่ายเพิม่ เติม
- สารวจและรวบรวมข้อมูลข้าราชการที่ได้ปรับอั ตราเงินเดือนให้
สูงขึ้นกรณีต่าง ๆ เช่น ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รบั ตามวุฒทิ ่สี ูงขึน้ ปรับอัตราเงินเดือนตามที่
ได้รบั โอน ปรับอัตราเงินเดือนเนื่องจากเลื่อนระดับ เลื่อนเงินเดือนเพิม่ เติม ฯลฯ

๒๑

- ประมวลผลข้อมูลและจัดทาบัญชีถือจ่ายตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด
- เสนอเรือ่ งไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพื่อ
ขออนุมตั กิ รมบัญชีกลาง
- เมือ่ ได้รบั แจ้งผลการอนุ มตั ิ ส่งบัญชีถอื จ่ายให้หน่วยเบิกดาเนินการ
เบิกจ่าย
(๒) เงิ นวิ ทยฐานะและเงิ นประจาตาแหน่ ง
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. รวบรวมข้ อ มู ล ข้ า ราชการครู ท่ี ม ีส ิ ท ธิ ไ ด้ ร ับ เงิน วิ ท ยฐานะและ
เงินประจาตาแหน่งเสนอไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๒. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจัดทาทะเบียนตาแหน่ ง
ส่งไปยังสานักงาน ก.ค.ศ.เพื่อเสนอสานักงบประมาณ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอถือจ่ายไป
ยังกรมบัญชีกลาง
๓. เมื่อได้ร บั แจ้งผลการอนุ ม ตั ิ ส่ งบัญชีถือจ่ายให้หน่ วยเบิกดาเนินการ
เบิกจ่าย
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา มีความ
พึงพอใจในการบริการ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่ง สาหรับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔.๑.๓ งานขอรับเงิ นรางวัลประจาปี
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. แต่ ง ตั ง้ คณะกรรมการศึ ก ษาหลัก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บ ัติ ใ นการให้
เงินรางวัลประจาปี ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. คณะกรรมการเสนอหลักเกณฑ์และแนวปฏิบ ัติ การขอรับเงินรางวัลต่ อ
ผูอ้ านวยการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๓. ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาน าหลัก เกณฑ์แ ละแนวปฏิบ ัติเ สนอขอ
ความเห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๔. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาแจ้งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ใิ ห้สถานศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ
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๕. ผู้บริหารสถานศึกษาเสนอรายละเอียดครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ได้รบั เงินรางวัลประจาปี ให้ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทราบ
๖. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเสนอ อ.ก.ค.ศ. ให้ความเห็นชอบ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามีขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาพอใจทีจ่ ะได้รบั เงินรางวัลประจาปี
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ…….
๒. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเงินรางวัลประจาปี

๔.๒ งานทะเบียนประวัติ
๔.๒.๑ การควบคุมการเกษี ยณอายุราชการ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. เจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกวัน เดือน ปี เกิด ลงใน
๑.๑ บัตรเกษียณอายุราชการ
๑.๒ เครือ่ งคอมพิวเตอร์
๒. ค านวณผู้ท่ีจ ะมีอ ายุค รบ ๖๐ ปี บ ริบูร ณ์ และต้อ งพ้น จากราชการเมื่อ
สิน้ ปี งบประมาณนัน้
๒.๑ วิธคี านวณ
๒.๑.๑ ผูท้ เ่ี กิดระหว่างวันที่ ๒ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ให้ใช้ ๖๑
บวก พ.ศ. เกิด
๒.๑.๒ ผูท้ ่เี กิดระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๑ ตุลาคม ให้ใช้ ๖๐
บวก พ.ศ. เกิด
๓. แจ้งรายชื่อข้าราชการดังกล่าวไปส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้อง
๔. ตรวจสอบและยืน ยัน พร้อ มแจ้ง รายชื่อ ผู้ท่ีจ ะเกษีย ณอายุ ร าชการให้
ส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องทราบ
๕. ประกาศรายชื่อผูเ้ กษียณอายุราชการ
๖. ส่งประกาศให้หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องทราบแล้วดาเนินการ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ผูเ้ กษียณอายุราชการ และหน่วยงานราชการดาเนินการถูกต้องตามระเบียบ
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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 เดื อน ปี เกิ ด ของข้ าราชการครู บุคลากรทางการศึ กษา
และลูกจ้าง
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ผู้ม ีความประสงค์ขอแก้ไขวัน เดือน ปี เกิด ยื่นค าขอตามแบบที่ก าหนด
โดยแนบเอกสารต่อผูบ้ งั คับบัญชาขัน้ ต้นประกอบด้วย
- ทะเบียนราษฎร
- หลักฐานทางการศึกษา
- หลักฐานทางราชการ
- หลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ปี เกิด
- หลักฐานอื่น ๆ ของทางราชการทีร่ ะบุ วัน เดือน ปี เกิด โดยชัดเจน
๒. เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบความถูกต้อง
๓. นาเสนอผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชัน้ ถึงผูม้ อี านาจ
๔. ดาเนินการแก้ไขในทะเบียนประวัติ ถ้าได้รบั อนุญาต
๕. แจ้งหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อดาเนินการแก้ไข
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ทะเบียนประวัตถิ ูกต้องตามความเป็ นจริง
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบีย บส านั ก นายกรัฐ มนตรีว่ า ด้ว ยการแก้ ไ ข วัน เดือ น ปี เ กิด ใน
ทะเบียนประวัตขิ า้ ราชการ
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๔๘๖/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๐๓
๔.๒.๓ การจัดท า และเก็บรักษาทะเบี ย นประวัติข้ าราชการครูและบุค ลากร
ทางการศึกษา และลูกจ้าง
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. เจ้าของประวัตกิ รอกรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประวัตขิ องตนเอง
พร้อมลงลายมือชื่อ
๒. เจ้าหน้าทีต่ รวจรายละเอียดความถูกต้อง
๓. เก็บรักษาทะเบียนประวัตไิ ว้เป็ นความลับในทีป่ ลอดภัย
๔. เปลีย่ นแปลง บันทึกข้อมูล ลงใน ก.พ. ๗ / สมุดประวัติ / แฟ้ มประวัติ
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๕. ซ่อมแซมส่วนทีช่ ารุดเสียหาย / ทาขึน้ ใหม่ตามสภาพ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
หน่ วยงานมีขอ้ มูลส่วนบุคคลที่สามารถนาไปใช้ในการบริหารบุคคลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการจัดทา เก็บรักษาทะเบียนประวัตขิ า้ ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
๔.๒.๔ การจัด ท าข้ อ มู ล ทะเบี ย นประวัติ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทาง
การศึกษาและลูกจ้าง
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. เจ้าหน้าทีด่ าเนินการ
๑.๑ ให้ข้า ราชการครู บุ ค ลากรทางการศึก ษา และลูก จ้า งกรอก
รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ
๑.๒ เจ้าหน้าทีน่ าข้อมูลทีไ่ ด้
๑.๒.๑ เก็บไว้ในแฟ้ มปกติ
๑.๒.๒ เก็บไว้ในเครือ่ งคอมพิวเตอร์
๒. เจ้าหน้ าที่ดาเนินการเปลี่ยนแปลงประวัติ บันทึกรายการเกี่ยวกับประวัติท่ี
เกิดขึน้
๓. เก็บข้อมูลไว้เป็ นความลับในทีป่ ลอดภัย
๔. นาข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานบุคคล
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สามารถนาข้อมูลทีไ่ ด้มาบริหารงานให้มปี ระสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการจัดทา เก็บรักษาทะเบียนประวัตขิ า้ ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา………
๔.๒.๕ การขออนุญาตการลา และเบิ กจ่ ายเงิ นเดื อนระหว่ างลาในส่ วนที่ เกิ น
๖๐ วันทาการ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ผู้ ม ีส ิท ธิข ออนุ ญ าต เสนอใบลาพร้อ มหลัก ฐานต่ า ง ๆ ที่ใ ช้ ป ระกอบ
การพิจารณาอนุญาต โดยนาใบลาทุกฉบับ (ฉบับจริง) พร้อมเอกสารประกอบ เช่น ใบรับรองแพทย์
นาเสนอผูบ้ งั คับบัญชาขัน้ ต้น

๒๕

๒. ผูบ้ งั คับบัญชาเสนอผูม้ อี านาจเหนือขึน้ ไป
๓. เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบความถูกต้องของเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
๓.๑ ใบลา
๓.๒ ตรวจนับวันลา (ภายในปี งบประมาณ)
๓.๓ ใบรับรองแพทย์
๔. ผู้บ ังคับ บัญ ชาชัน้ สูงสุ ด นาเสนอผู้ม ีอ านาจอนุ มตั ิการลาและเบิกจ่า ย
ในส่วนทีเ่ กิน ๖๐ วันทาการ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั อนุ ญาตการลา และได้รบั เงินเดือนในระหว่างลา มีความพอใจ
ในการปฏิบตั งิ าน และได้รบั ความคุม้ ครอง
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินบาเหน็จบานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕
๔.๒.๖ การดาเนิ นการเกี่ยวกับแฟ้ มประวัติของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ลาออกจากราชการและถึงแก่กรรม
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. เจ้า หน้ า ที่จ ัด ท าเอกสารข้อ มูล เกี่ย วกับ การรองรับ ข้อ มูล ประวัติข อง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. เจ้าหน้ าที่เ สนอผู้บงั คับบัญ ชาลงนามรับรองในเอกสารข้อ มูล เกี่ยวกับ
การรับรองข้อมูลประวัติ ทะเบียนประวัตขิ องครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. เจ้าหน้ าที่มอบเอกสารข้อ มูลเกี่ยวกับการรับรองข้อมูล ประวัติทะเบียน
ประวัตแิ ละแฟ้ มประวัตขิ องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีผ่ บู้ งั คับบัญชาลงนามรับรอง
ข้อมูลแล้ว ให้ส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องดาเนินการเรือ่ งเงินบาเหน็จบานาญและเงินอื่น ๆ ต่อไป
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ผูท้ ล่ี าออกจากราชการและทายาทของผูถ้ งึ แก่กรรมพอใจในเรื่องการดาเนินการ
เกีย่ วกับเรือ่ งการขอรับเงินบาเหน็จบานาญและเงินอื่น ๆ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๒๖

๔.๒.๗ การบันทึกวันลาประจาปี ในแฟ้ มประวัติข้าราชการ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. สถานศึก ษาและหน่ ว ยงานในสังกัดจัดทาบัญชีรายงานการลาประเภท
ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยนับตามปี ปฏิทนิ (๑ มกราคม - ๓๑
ธันวาคม) เสนอเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๒. สถานศึกษาและหน่ วยงานในสังกัดจัดส่งบัญชีรายงานการลาของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามลาดับขัน้
๓. เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบความถูกต้องและรายงานผูบ้ งั คับบัญชา
๔. เจ้าหน้ า ที่บนั ทึก ข้อ มูล การลาของข้าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการ
ศึกษามาลงปกแฟ้ มประวัตขิ า้ ราชการของแต่ละคน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
หน่ วยงานมีขอ้ มูลส่วนบุคคลที่สามารถนาไปใช้ในการบริหารบุคคลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๖
๒. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕
๔.๒.๘ การให้ บริ การสาเนาทะเบียนประวัติและ ก.พ.๗
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. เจ้าของประวัตยิ ่นื ความจานงในการขอสาเนาทะเบียนประวัตแิ ละ ก.พ.๗
ด้ ว ยตนเอง หรือ เจ้ า ของประวัติ ม อบฉั น ทะให้ บุ ค คลอื่ น ยื่น เสนอการ ขอจัด ท าส าเนา
ทะเบียนประวัตแิ ละ ก.พ. ๗ โดยเจ้าของประวัตทิ าหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบบัตรประจาตัว
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐของเจ้าของประวัตแิ ละผูร้ บั มอบฉันทะด้วย
๒. เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบตรวจดูความถูกต้อง
๓. เจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบทาการจัดทาสาเนาทะเบียนประวัตแิ ละ ก.พ. ๗
พร้อมรับรองข้อมูลถูกต้อง และส่งมอบให้แก่ผยู้ น่ื ความจานงหรือผูไ้ ด้รบั มอบฉันทะ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
เจ้าของประวัติท่ยี ่นื ความจานงมีความพอใจในการได้รบั การบริการสาเนา
ทะเบียนประวัตแิ ละ ก.พ.๗ เพื่อนาไปใช้ได้ตามประสงค์

๒๗

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๔.๒.๙ การจัด ส่ ง ทะเบี ย นประวัติ และ ก.พ.๗ ของข้ า ราชการครู บุค ลากร
ทางการศึกษาที่ย้ายไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาอื่นหรือส่วนราชการอื่น
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. เจ้าหน้าที่เสนอผู้บงั คับบัญชารับรองข้อมูลในทะเบียนประวัตแิ ละ ก.พ.๗
และแฟ้ มประวัตขิ องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยา้ ยไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
หรือส่วนราชการอื่น
๒. เจ้าหน้าทีจ่ ดั ทาหนังสือนาส่งแฟ้ มประวัติ ทะเบียนประวัติ และ ก.พ.๗ ถึง
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหรือส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ผู้ท่ยี า้ ยไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาอื่นหรือส่วนราชการอื่น มีความพึงพอใจ
ในการได้รบั เอกสารและหน่วยงานต้นสังกัดใหม่มขี อ้ มูลทีจ่ ะใช้ในการบริหารงานบุคคล
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. หลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารว่าด้ว ยการย้า ยข้า ราชการครูและบุ ค ลากรทาง
การศึกษา
๔.๒.๑๐ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ผูท้ ต่ี อ้ งการเปลีย่ นแปลงทะเบียนประวัตเิ สนอคาร้องตามลาดับขัน้
๒. ผูบ้ งั คับบัญชาเสนอผูม้ อี านาจเหนือขึน้ ไป
๓. เจ้าหน้าทีต่ รวจเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
- ทะเบียนสมรส (คร.๓)
- ทะเบียนหย่า (คร.๗)
- เอกสารการขอเปลีย่ นชื่อ (ทร.๓)
- เอกสารการขอเปลีย่ นชื่อสกุล (ท.๔)
- ทะเบียนบ้าน (ทร.๑๔)
- ใบรับรองคุณวุฒ ิ หรือปริญญาบัตร
๔. เปลีย่ นแปลง บันทึกข้อมูลลงใน ก.พ.๗ / สมุดประวัติ / แฟ้ มประวัติ
๕. แจ้งหน่วยงานทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้อง

๒๘

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
หน่ วยงานมีข้อมูลส่ วนบุคคลที่เป็ นปั จจุบนั ที่สามารถนาไปใช้ในการบริหาร
บุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัตขิ า้ ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
๔.๒.๑๑ การรายงานบุคลากรทางการศึกษาถึงแก่กรรม
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ส่วนราชการรายงานการถึงแก่กรรมของบุคลากรทางการศึกษาตามลาดับ
ขัน้
๒.
๓.
๔.
๕.

เจ้าหน้าทีร่ ายงานผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขัน้
ตอบรับทราบหน่วยงานทีร่ ายงานการถึงแก่กรรม
ออกหนังสือแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผูถ้ งึ แก่กรรม
รายงานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
การบริหารงานบุคคลมีขอ้ มูลอัตรากาลังทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ครอบครัวผูถ้ งึ แก่กรรม
มีขวัญและกาลังใจ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

๔.๓ งานเครื่องราชอิ สริ ยาภรณ์
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ตรวจสอบผู้ ม ี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ ว น สมควรได้ ร ับ การเสนอขอพระราชทาน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
๒. ด าเนิ น การในการเสนอขอพระราชทานเครื่อ งราชอิส ริย าภรณ์ และเหรีย ญ
จักรพรรดิมาลาแก่ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
กฎหมายกาหนด
๓. จัด ท าทะเบีย นผู้ ไ ด้ ร ับ เครื่ อ งราชอิ ส ริย าภรณ์ แ ละเหรีย ญจัก รพรรดิม าลา
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ดเิ รกคุณาภรณ์ และผูค้ นื เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์

๒๙

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ข้าราชการมีความพึงพอใจและเป็ นการสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบตั งิ าน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชกฤษฏีก าว่ าด้ ว ยการขอพระราชทานเครื่อ งราชอิส ริยาภรณ์ อ ันเป็ นที่
สรรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘
๒. พระราชบัญญัตเิ หรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. ๒๔๘๔
๓. พระราชบัญญัตเิ หรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๔๘๕
๔. พระราชบัญญัตเิ หรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗
๕. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็ นทีเ่ ชิดชูยงิ่ ช้างเผือก และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั มีเกียรติยศยิง่ มงกฎไทย พ.ศ ๒๕๓๖

๔.๔ งานบริ การบุคคล
๔.๔.๑ การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั การยกเว้น กรอกรายละเอียดตามแบบทีก่ าหนดก่อนเดือน
เมษายนของปี
๒. แนบเอกสาร
- สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ
- ตารางการสอน/สัปดาห์
- จานวนนักเรียนทีร่ บั ผิดชอบ
- สาเนา สด. ๓๕ , สด. ๙
๓. เจ้าหน้าทีน่ าเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อลงนามนาเสนอผู้มอี านาจ
๔. ผูม้ อี านาจออกใบสาคัญยกเว้น แล้วแจ้ง
๔.๑ ท้องทีท่ เ่ี ป็ นภูมลิ าเนาทหารของผูน้ นั ้
๔.๒ แจ้งส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบั การยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
ไม่เกิดผลเสียหายต่อการเรียนการสอนของเด็ก
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัตริ บั ราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

๓๐

๔.๔.๒ การขอมีบตั รประจาตัวเจ้าหน้ าที่ของรัฐ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ผู้ข อมีบ ัต รกรอกรายละเอีย ดข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลต่ า ง ๆ โดยมีเ อกสาร
หลักฐานดังนี้
- ติดรูปถ่ายในแบบขอมีบตั ร ๓ รูป
- สาเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
- ใบรับรองหมูโ่ ลหิต ๑ ฉบับ
- เสนอผ่านผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับ
๒. เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเอกสารความถูกต้อง
๓. เจ้ า หน้ า ที่ น าเสนอผู้ ม ี อ านาจลงนามในบั ต รประจ าตั ว โดยผ่ า น
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับ โดยคุมทะเบียนประวัตไิ ว้
๔. ส่งคืนบัตรประจาตัวถึงสถานศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ผูข้ อมีบตั รได้รบั บัตรประจาตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐไว้เป็ นบัตรประจาตัว
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัตบิ ตั รประจาตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒
๔.๔.๓ งานขอหนังสือรับรอง
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ผูข้ อหนังสือรับรองแจ้งเหตุผลและความจาเป็ นในการขอหนังสือ
๒. เสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชาขัน้ ต้น
๓. เจ้าหน้าทีต่ รวจรายงานเหตุผล ความจาเป็ น
๔. นาเสนอผูม้ อี านาจอนุมตั ลิ งนามหนังสือรับรอง
๕. ส่งหนังสือรับรอง
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ผูข้ อหนังสือรับรองได้รบั ความพอใจและใช้สทิ ธิในการเป็ นข้าราชการ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ .๒๕๒๖

๓๑

๔.๔.๔ งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่ างประเทศ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ผูม้ คี วามประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ กรอกรายละเอียดตามแบบทีก่ าหนด
๒. ในกรณีทเ่ี ดินทางอยูใ่ นระหว่างเปิ ดภาคเรียน ต้องแนบใบลาทีไ่ ด้รบั การอนุญาต
๓. เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ
- แบบขออนุญาต
- บัญชีประมาณการค่าใช้จ่าย
- ใบลากิจ หรือลาพักผ่อน หนังสือเชิญจากองค์การ หน่วยงาน
๔. นาเสนอผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ อี านาจลงนามนาเสนอผูม้ อี านาจ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ผูข้ ออนุญาตเดินทางได้รบั ความพอใจ เดินทางอย่างมีความสุข
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. แนวปฏิบตั กิ ารเดินทางไปต่างประเทศ
๔.๔.๕ งานขออนุญาตลาอุปสมบท
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ผูม้ คี วามประสงค์จะอุปสมบทกรอกรายละเอียดตามแผนที่กาหนด ผ่าน
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับ
๒. เจ้าหน้าทีต่ รวจคุณสมบัติ
๓. นาเสนอผูม้ อี านาจ
๓.๑ อนุญาตการลาอุปสมบท
๓.๒ เสนอพระอุปัชฌาย์ เพื่อขออนุญาตให้ไปอุปสมบท
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ผูข้ ออนุญาตมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา และได้รบั ความพึงพอใจ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. พระราชกฤษฎีการว่าด้วยการอนุญาตให้ขา้ ราชการลาอุปสมบท

๓๒

๔.๔.๖ การลาไปประกอบพิ ธีฮจั ย์
๔.๔.๗ งานขอพระราชทานเพลิ งศพ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. เจ้าภาพแจ้งวัตถุประสงค์ของการขอพระราชทานเพลิงศพ
๒. เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ
- หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ
- วัน เดือน ปี ทีจ่ ะขอพระราชทานเพลิงศพ
- สถานที่
- นาเสนอผูม้ อี านาจลงนาม เสนอเลขาธิการพระราชวัง
- ติดต่อประสานงาน (เลขาธิการพระราชวัง เจ้าภาพ)
๓. ดาเนินการตามขัน้ ตอนของสานักพระราชวัง
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
เจ้าภาพพอใจทีไ่ ด้รบั การอานวยความสะดวกและได้รบั บริการทีร่ วดเร็ว
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการขอพระราชทานเพลิงศพของสานักพระราชวัง

๕. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ

กลุ่มงานพัฒนา
บุคลากร

งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล

๓๓

๕.๑ งานฝึ กอบรมและลาศึกษาต่อ
๕.๑.๑ การฝึ กอบรม
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. สารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั สภาพความต้องการจาเป็ นในการฝึ กอบรม
พัฒนา ( Training needs )
๒. จัดทาแผนงาน/โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
๓. จัดทาและพัฒนาหลักสูตร คู่มอื นวัตกรรมและจัดหาเทคโนโลยี
๔. ประสานและส่งเสริมการดาเนินการฝึ กอบรมและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึก ษาทุก ตาแหน่ ง ทัง้ กรณีเ ตรียมเข้าสู่ตาแหน่ ง ( Pre - service Training ) และ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน ( Inservice Training) รวมทัง้ การอบรมลูกจ้างประจาและ
ลูกจ้างชัวคราว
่
กรณีเข้าสู่ตาแหน่งใหม่และกรณีประจาการ
๕. การประเมินผลการฝึกอบรม
๖. ด าเนิ น การวิจ ัย เพื่อ พัฒ นารู ป แบบและกระบวนการฝึ ก อบรมเพื่ อ
การพัฒนาวิชาชีพ
๗. ส่งเสริมสนับสนุ นการพัฒนา เสริมสร้างขวัญ กาลังใจ ปกป้ อ งคุ้ มครอง
ระบบคุณธรรมและยกย่องเชิดชูเกียรติขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่ วยงาน
ทางการศึกษา
๘. ส่งเสริมสนับสนุ นให้สถานศึกษามีการอบรมหรือประสานการฝึ กอบรม
และพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพ
๙. สร้างเครือข่ายประสานการฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาและสถานศึกษา
๑๐. ประสานกับ หน่ ว ยงานทางการศึก ษาในเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาเพื่อ ให้ม ี
การเทียบโอนประสบการณ์ ในการฝึ กอบรมกับการพัฒนาวิทยฐานะของบุค ลากรในสถาบัน
อุดมศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. ครู ผู้บ ริห ารและบุ ค ลากรทางการศึกษาถือ ว่ าเป็ นทรัพยากรมนุ ษ ย์ท่ี
สาคัญยิง่ ในการทีจ่ ะดาเนินงานให้ประสบผลสาเร็จ ได้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทัวถึ
่ ง
๒. ครู ผู้ บ ริห าร และบุ ค ลากรทางการศึก ษาสัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาสามารถปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบี ย บกระทรวงการคลัง ว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก อบรมของ
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔

๓๔

๒. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๖
๔. กฎ ก.ค. ศ. ฉบับที่ (พ.ศ. ....) ว่าด้วยการประเมินตาแหน่ ง และวิทยฐานะ
ข้าราชการครู
๕.๑.๒ การลาศึกษาต่อ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ศึกษาความจาเป็ นและดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุ นให้ขา้ ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ทีม่ วี ุฒแิ ละไม่มวี ุฒ ิ ได้มโี อกาสศึกษาต่อ ตามความต้องการของตน
และหน่ ว ยงานทางการศึก ษา โดยให้ส อดคล้อ งกับ นโยบายและหลัก เกณฑ์ข องส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานหรือ กระทรวงศึกษาธิการและตามข้อ ตกลงในการส่งไป
ศึกษาต่อกับสถาบันอุดมศึกษา
๒. ดาเนินการวางแผนและส่งเสริมให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลาศึกษาต่อทุกประเภท
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. ข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาได้ร บั
การศึกษาและพัฒนาอย่างทัวถึ
่ งและต่อเนื่อง
๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามีขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการสูงขึน้
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบีย บกระทรวงศึก ษาธิก ารว่ า ด้ ว ยการให้ ข้า ราชการไปศึก ษาและ
ฝึกอบรม ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๘
๒. ระเบีย บกระทรวงศึก ษาธิก ารว่ า ด้ ว ยการให้ ข้ า ราชการไปศึก ษาและ
ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ……

๓๕

๕.๒ งานส่งเสริ มและยกย่องเชิ ดชูเกียรติ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ประสานการดาเนินการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุ น ส่ งเสริมการพัฒนาของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบตั ิงานให้มคี ุณภาพและประสิทธิภาพเป็ น
มืออาชีพ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา
๒. เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ทีเ่ พื่อพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ยกย่องเชิดชูเกียรติขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีม่ คี วามคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีผลงาน
ดีเด่นเป็ นทีป่ ระจักษ์
๓. ประกาศแจ้งสถานศึกษาดาเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๔. เขตพื้นที่การศึกษาตัง้ คณะกรรมการพิจารณาและนาเสนอ อ.ก.ค.ศ. ให้ความ
เห็นชอบ
๕. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบตั ร โล่รางวัล พร้อมเผยแพร่ ยกย่อง
อย่างกว้างขว้าง
๖. ให้นาผลงานไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบเป็ นกรณีพเิ ศษ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีส่ งู ขึน้
ทาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ทางราชการ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. กฎกระทรวง ฉบับที…
่ …(พ.ศ. …..) ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา
๒. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบั เงิน
วิทยพัฒน์
๓. ระเบียบคุ รุส ภาว่าด้ว ยการสรรหาและคัดเลือ กข้าราชการครูและบุค ลากรทาง
การศึกษาผูม้ ผี ลการปฏิบตั งิ านดีเด่น
๔. ระเบียบคุ รุ ส ภาว่าด้ว ยการสรรหาและคัดเลือ กข้าราชการครูและบุค ลากรทาง
การศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรสุ ดุด ี

๕.๓ งานพัฒนามาตรฐานวิ ชาชีพและจรรยาบรรณ
๕.๓.๑ การขอรับใบอนุญาตและการขอต่ อใบอนุญาตวิ ชาชีพ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ

๓๖

๑. ส่งเสริมสนับสนุ นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ รบั การพัฒนาและ
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๒. เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาพิจารณาตรวจสอบและนาเสนอตามที่
ผูม้ อี านาจหรือองค์กรวิชาชีพมอบหมาย
๓. จัด ท าทะเบีย นควบคุ ม ก ากับ ดู แ ล ผู้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชีพ
ให้เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
๔. ประสานองค์ ก รวิช าชีพ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา และสถาบัน
การศึกษาที่ทาหน้าที่ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องเป็ นมืออาชีพ
๕. ส่งเสริมการดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติ
ตามระเบียบ วินยั มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพและสามารถ
ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้
๒. ครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา ได้ร บั การพัฒ นามีค วามมันคงในการ
่
ประกอบวิชาชีพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
๒. พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
๓. พระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
๕.๓.๒ การส่งเสริ มความมันคง
่ ผดุงความเป็ นธรรมในการประกอบวิ ชาชีพ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. วิเคราะห์งานความมันคงและความเป็
่
นธรรมในการประกอบวิชาชีพ
๒. กาหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริมความมันคงและผดุ
่
งความเป็ นธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพ
๓. วางแผนดาเนินการส่งเสริมความมันคงและผดุ
่
งความเป็ นธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพ
๔. ประเมินผลและรายงาน

๓๗

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. ครูแ ละบุค ลากรทางการศึกษามีค วามมันคงและได้
่
รบั ความเป็ นธรรม
ในการประกอบวิชาชีพ
๒. มีการปฏิบตั งิ านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
๒. พระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
๓. พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

๕.๔ งานประเมิ นคุณภาพการบริ หารงานบุคคล
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และกาหนดมาตรฐานการปฏิบตั งิ านด้านบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการจัดทาและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่ วยงาน
การศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๒. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธ ีประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้านพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคล
๓. พัฒนามาตรฐานคุ ณ ภาพโดยให้ผู้บ ริห ารสถานศึก ษาได้ใ ห้ข้า ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กาหนดภาระงานขัน้ ต่ าและเกณฑ์การประเมินผลงานสาหรับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๔. ส่งเสริมและจัดทาเครือ่ งมือประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล
๕. ดาเนินการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
๖. น าผลการปฏิบ ัติงานของข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึก ษาในส านักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
๗. จัดทารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เพื่อเสนอ
ต่อไปยัง ก.ค.ศ.
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามีม าตรฐานการปฏิบ ัติ ง าน ดัช นี ช้ีว ัด ผลการ
ปฏิบตั งิ านและเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ทาให้
สามารถดาเนินการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครูและบุคลากรได้อย่างโปร่งใส
เป็ นธรรมตรวจสอบได้

๓๘

๒. มีการจัดทาข้อมูลมาตรฐานคุณภาพงานและประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล
และจัดทารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีก่ ารศึกษา เพื่อเสนอ ก.ค.ศ.
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ สร ๐๗๐๘.๑/ว ๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการพล
เรือนสามัญ
๓. หนังสือสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีส่ ุด ที่ นร ๐๒๐๔/ว ๖๔ ลงวันที่
๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ เรือ่ ง การปรับปรุงประสิทธิภาพและประเมินผลของงานราชการ
๔. กฎ ก.ค.ศ. ฉบับที่ ……. (พ.ศ……) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

๖. กลุ่มงานวินัยและนิติการ
งานวินยั
กลุ่มงานวินยั และ
นิตกิ าร

งานอุทธรณ์และร้องทุกข์
งานด้านกฎหมายและการดาเนินคดีของรัฐ

๖.๑ งานวิ นัย
๖.๑.๑ การส่งเสริ มวิ นัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ศึก ษา วิเ คราะห์ วิจ ัย สาเหตุ การกระท าผิดวินั ย การเสริมสร้างวินั ย
จริยธรรม ให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวนิ ัยและจริยธรรม
๒. ให้คาปรึกษา แนะนาเรื่องเสริมสร้าง และพัฒนาวินัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
๓. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

๓๙

๔. จัดทาและสนับสนุ นการจัดทาเอกสาร คู่มอื สื่อ เกี่ยวกับการรักษาวินัย
และการป้ องกันการกระทาผิดวินยั ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕. ติด ตามประเมิน ผลการพัฒ นาวินั ย จริย ธรรมของข้า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา
๖.๑.๒ การดาเนิ นการทางวิ นัยและการลงโทษ
(๑) การดาเนิ นการทางวิ นัยแก่ผก้ ู ระทาผิดวิ นัยไม่ร้ายแรง
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. รับเรือ่ งร้องเรียน เสนอแต่งตัง้ คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
๒. ร่ว มเป็ น คณะกรรมการสืบ สวน/สอบสวนวินัย ข้า ราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
๓. ตรวจสอบส านวนการสืบสวน สอบสวนพยานหลัก ฐานและเสนอ
ความเห็นเพื่อให้มกี ารพิจารณาสังลงโทษทางวิ
่
นัย หรือให้ความเห็นในระดับโทษทางวินัยที่
ผูบ้ งั คับบัญชาสังลงโทษวิ
่
นยั ไม่รา้ ยแรง
๔. ประสานกับ หน่ ว ยงานหรือ เขตพืน้ ทีก่ ารศึก ษาอื่น ทีเ่ กี่ย วข้อ งกับ
การดาเนินการทางวินยั ในกรณีขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทาผิดร่วมกัน
๕. ให้คาปรึกษาแนะนา อบรม และพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เกีย่ วกับกระบวนการดาเนินการทางวินัย
๖. จัด ท าสรุ ป รวบรวมเอกสารหลั ก ฐานการด าเนิ น ก ารทางวิ นั ย
ไม่รา้ ยแรง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอต่อองค์คณะบุคคลผู้มอี านาจพิจารณา
หรือหน่วยงานบังคับบัญชา
๗. ดาเนินการออกคาสังลงโทษตามอ
่
านาจหน้าทีท่ ก่ี ฎหมายกาหนด
(๒) การดาเนิ นการทางวิ นัยแก่ผก้ ู ระทาผิดวิ นัยอย่างร้ายแรง
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. รับเรือ่ งร้องเรียนและสืบสวนข้อเท็จจริงเบือ้ งต้น ตามกรณีขา้ ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินยั
๒. ด าเนิ น การแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย เมื่อ สอบสวน
ข้อเท็จจริงเบือ้ งต้นแล้ว ปรากฏกรณีมมี ลู การกระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรง
๓. ร่วมเป็ นคณะกรรมการสอบสวนและพิจารณา
๔. ตรวจสอบสานวนการสอบสวนพิจารณาพยานหลักฐานและเสนอ
ความเห็นเพื่อ ให้มกี ารพิจารณาสังลงโทษทางวิ
่
นัย หรือ ให้ความเห็นในระดับโทษทางวินัยที่
ผูบ้ งั คับบัญชาสังลงโทษวิ
่
นยั อย่างร้ายแรง

๔๐

๕. ประสานงานกับหน่ วยงานหรือเขตพืน้ ที่การศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินการทางวินยั กรณีขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทาผิดร่วมกัน
๖. จัดทาสรุปรวบรวมเอกสารหลักฐาน การดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสนอองค์คณะผู้มอี านาจพิจารณาหรือหน่ วยงาน
บังคับบัญชา
๗. ดาเนินการออกคาสังลงโทษตามอ
่
านาจหน้าทีท่ ก่ี ฎหมายกาหนด
๖.๑.๓ การสังพั
่ กราชการ สังให้
่ ออกจากราชการไว้ก่อน
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. เมื่อมีการแต่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
และมีสาเหตุให้สงพั
ั ่ กราชการไว้ก่อน
๒. เมื่อมีการแต่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
และมีสาเหตุให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๖.๑.๔ การรายงานการดาเนิ นการทางวิ นัยและการลงโทษ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ผู้ส งแต่
ั ่ งตัง้ กรรมการสอบสวน จัดทารายงานผลการดาเนินการเมื่อ มี
การดาเนิน การทางวินัย และการลงโทษทางวินัยไม่ร้า ยแรงข้า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทาง
การศึกษาเสนอให้ผมู้ อี านาจตามกฎหมายพิจารณา
๒. จัด ท ารายงานผลการด าเนิ น การเมื่อ มีก ารด าเนิ น การทางวินั ย และ
การลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอให้ผมู้ อี านาจ
ตามกฎหมายพิจารณา

๖.๒ งานอุทธรณ์ และร้องทุกข์
๖.๒.๑ การอุทธรณ์
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ศึก ษา วิเ คราะห์ วิจ ยั กฎหมาย กฎ ระเบีย บ ข้อ บัง คับ ต่ า ง ๆ กรณี
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอุทธรณ์คาสังลงโทษ
่
เพื่อใช้เป็ น
แนวทางพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคี วามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
และการใช้สทิ ธิทางกฎหมายและการรักษาสิทธิ
๒. รับเรื่อ งอุทธรณ์คาสังลงโทษทางวิ
่
นัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูและ
บุ ค ลากรทางการศึก ษาในเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา ตรวจพิจ ารณาและเสนอให้ผู้ม ีอ านาจตาม
กฎหมายพิจารณา

๔๑

๓. ใ ห้ค า ป ร กึ ษ า แ น ะ น า ส ทิ ธ กิ า ร อุท ธ ร ณ์ แ ล ะ ก า ร ฟ้ อ ง ร ้อ ง ต่อ
ศาลปกครองตรวจสอบคาอุทธรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๖.๒.๒ การร้องทุกข์
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ศึก ษา วิเ คราะห์ วิจ ยั กฎหมาย กฎ ระเบีย บ ข้อ บัง คับ ต่ า ง ๆ กรณี
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึ กษา ร้องทุกข์ เพื่อใช้เป็ นแนวทาง
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบและ
การใช้สทิ ธิทางกฎหมายและรักษาสิทธิ
๒. ให้ ค าปรึก ษา แนะน าการร้อ งทุ ก ข์ และตรวจสอบค าร้อ งทุ ก ข์ ข อง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. รับเรือ่ งร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพืน้ ที่
การศึกษาตรวจสอบพิจารณา และเสนอให้ผมู้ อี านาจตามกฎหมายพิจารณา

๖.๓ งานด้านกฎหมายและการดาเนิ นคดีของรัฐ
๖.๓.๑ การดาเนิ นงานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในหน่ วยงาน
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่
ใช้ในการปฏิบตั งิ านของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา รวมทัง้ การจัดระบบการจัดเก็บให้บริการ
ทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
๒. ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ และตอบข้อหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อ บัง คับต่ า ง ๆ กรณี ที่เ ป็ นปั ญ หาทางกฎหมายให้แก่ ข้าราชการครูแ ละบุค ลากร
ทางการศึกษา และหน่วยงานในสังกัด
๓. ส่งเสริม อบรม แนะนาให้ความรู้และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับกฏหมายและระเบียบวินัย
๖.๓.๒ การดาเนิ นงานด้ านกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ ที่ มีส่วนเกี่ ยวข้อง
กับหน่ วยงาน
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ตรวจสอบการดาเนิ นการจัดท านิติกรรม หรือ เอกสารมีผ ลผูกพันทาง
กฎหมาย ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่ วยงานในสังกัดมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น สัญญา
ซื้อ ขาย สัญ ญาจ้า ง สัญ ญาเช่า สัญ ญาลาศึกษาต่ อ สัญ ญาค้า ประกัน หนังสือ รับ สภาพหนี้
หนังสือมอบอานาจการบอกเลิกสัญญา ฯลฯ

๔๒

๒. ดาเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดาเนินการทางคดี
แพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีล่วงละเมิดสิทธิเด็ก คดีปกครอง ในกรณีท่สี านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาและหน่วยงานในสังกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็ นผูเ้ สียหาย หรือมี
ส่วนได้เสีย และประสานกับพนักงานอัยการเพื่อฟ้ องคดีหรือแก้ต่างคดี
๓. พิจ ารณาดาเนิน การหาตัว ผู ้ร บั ผิด ชอบทางละเมิด และการใช้ส ทิ ธิ
เรียกร้องติดตาม ทวงถามให้ผตู้ อ้ งรับผิดชาระหนี้แก่ทางราชการ
๔. ให้ค วามช่ ว ยเหลือ แนะน า ปรึก ษา แนวทางต่ อ สู้ คดีแ พ่ ง คดีอ าญา
คดีล้มละลาย คดีล่วงละเมิดสิทธิเด็ก คดีปกครอง รวมทัง้ การเรียกค่าสินไหมทดแทน ในกรณี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่ วยงานในสังกัด ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดอาญา ถูกจับกุมคุมขัง ถูกฟ้ องคดีแพ่ง ถูกฟ้ อ งคดีอาญา ถูกฟ้ องคดี
ปกครองหรือถูกกระทาละเมิด
๕. ร่ว มปฏิบ ัติง านหรือ สนั บ สนุ น การปฏิบ ัติง านของหน่ ว ยงานอื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้อง หรือได้รบั มอบหมายและปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. ข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึกษาสังกัด เขตพื้น ที่การศึกษา มี
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เป็ นผู้
มีร ะเบียบ วินัย มีค วามโปร่ง ใส และตรวจสอบได้ ส่ ง ผลต่ อ การจัด การเรียนการสอนอย่า ง
มี ประสิทธิภาพ
๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามี
ความรูแ้ ละเข้าใจแนวทางดาเนินการทางวินัย การรักษาวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และระเบียบ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. พระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. กฎ ก.ค.ศ. ฉบับที…
่ ..(พ.ศ…….) ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์
๔. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง

