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งานบ าเหนจ็ความชอบและทะเบยีนประวตัิ 
 

งานบ าเหนจ็ความชอบและทะเบยีนประวตัิ  ประกอบดว้ย 
- งานบ าเหน็จความชอบ 
- งานทะเบยีนประวตัิ 
- งานเครื่องราชอสิริยาภรณ์ 
- งานบรกิารบุคลากร 

 
 ๑.  งานบ าเหน็จความชอบ 
  ๑.๑  การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง 
   (๑) การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างกรณีปกติ 
    ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
  ๒. คณะกรรมการเสนอหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการพิจารณาความดี 
ความชอบของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ 
  ๓.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้สถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ 
  (๒) การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างกรณีพิเศษ   มี ๔ กรณี ประกอบด้วย 
   ๑)  กรณีกลับจากศึกษาต่อ 
   ๒) กรณีบรรจุใหม่ 
   ๓) กรณีลาออกไปสมัครผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและกลับเข้ามาปฏิบัติราชการ 
    ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. รับเรื่องจากสถานศึกษา/ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน (แบบขอ
เลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้ที่ขาดคุณสมบัติพร้อมผลการปฏิบัติงานในระดับดีหรือดีเด่น/ค าสั่งให้ไปและกลับจาก
ศึกษาต่อ/ค าสั่งบรรจุแต่งตั้ง ค าสั่งลาออกและกลับเข้ารับราชการแล้วแต่กรณี รวมทั้งค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งสุดท้าย) 
  ๒. วิเคราะห์และเสนอความเห็นผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
แล้วเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอนุมัติ 
  ๓.  แจ้งสถานศึกษาทราบ 
  ๔. บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงในทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายและทะเบียนประวัติ 
 ๔) กรณีการขอบ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ เมื่อข้าราชการถึงแก่ความตาย 
ทุพพลภาพ หรือพิการ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 ๔.๑) สถานศึกษารายงานมายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามแบบรายงาน 
เพ่ือขอรับบ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บ าเหน็จความชอบ
กรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ และตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานดังนี้ 
 
 



 
 -  ส าเนาค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย 
 - บันทึกรายละเอียดพฤติการณ์ของผู้เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับ 
การพิจารณาบ าเหน็จความชอบ โดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ลงชื่อรับรองความถูกต้อง 
 - ส าเนารายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวน บันทึกการตรวจ
สถานที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือผลการสอบสวนของคณะกรรมการที่ผู้มีอ านาจแต่งตั้งข้ึนเพ่ือท าการ
สอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนและแผนที่แสดงที่เกิดเหตุโดยสังเขป 
 - ในกรณีถึงแก่ความตาย เนื่องจากได้รับการป่วยเจ็บให้แนบรายงานของ
แพทย์ที่ทางราชการรับรอง ซึ่งได้ตรวจอาการป่วยของข้าราชการผู้นั้นว่าป่วยเจ็บถึงตายเพราะโรคอะไร และ
เกี่ยวเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ มีเอกสารหลักฐานดังนี้ 
 -  ส าเนามรณะบัตร 
 -  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย 
 -  ส าเนาค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย 
 ๔.๒) รวบรวมเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอส่งส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อด าเนินการต่อไป ดังนี้ 
 - รับผลการพิจารณา และจัดท าค าสั่ง 
 -  ส่งค าสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 - บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงในทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายและทะเบียนประวัติ 
 - ร่วมกับสถานศึกษาจัดสวัสดิการให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม          อัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
     ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามีขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งข้ึน 
 ๒. กลุ่มบริหารงานบุคคลสามารถให้บริการความรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 
๒๕๔7 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๔/ว ๖๔ 
ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ 
  ๓. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๒ 
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ 
  ๔.  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  ๕.  กฎ ก.ค.ศ. พ.ศ.2550 ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
  ๖. หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม 2๕๔๐ 
เรื่อง การใช้ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 



  ๗. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าของ
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
   ๘.  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๕๒๗/.๔/ว ๑๑๑๗๑  
ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๔ เรื่อง  การจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
   ๙.  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๓๐.๔/ว ๕๓ ลงวันที่ 
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ
และลูกจ้างประจ าผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๔๔ 
   ๑๐.หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ สร ๐๗๐๘.๑/ว ๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
   ๑๑. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วย
เพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘ 
  ๑๒. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษ 
พ.ศ. ๒๕๒๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
 ๑.๒ การด าเนนิการเกีย่วกบับญัชถีอืจา่ย 
  (๑)  การจดัท าบญัชีถอืจา่ยเงนิเดอืนขา้ราชการ/ลกูจา้งประจ า 
   ขั้นตอนและแนวปฏบิัติ 
   ๑. การจัดท าบัญชีถือจ่ายประจ าปีชั่วคราว  บัญชีถือจ่าย คือเอกสารที่ใช้ระกอบการ
เบิกจ่าย จึงก าหนดให้จัดท าแยกตามหน่วยเบิก 
 - วิเคราะห์ผลการเลื่อนขั้นประจ าปีและตรวจสอบความถูกต้อง 
 - ประมวลผลข้อมูลและจัดท าบัญชีถือจ่ายตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 -   เสนอเรื่องไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือขออนุมัติ
กรมบัญชีกลาง 
 - เมื่อได้รับแจ้งผลการอนุมัติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งบัญชีถือจ่ายให้
หน่วยเบิกด าเนินการเบิกจ่าย 
 ๒. การจัดท าบัญชีถือจ่ายประจ าปี 

  - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส ารวจข้อมูลการตัดอัตราข้าม
หน่วยเบิก ตรวจสอบความถูกต้องระหว่างหน่วยเบิกและสรุปจ านวนอัตราของปีงบประมาณเดิมจ าแนกราย
อัตรา 

  - จัดท าทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายของปีงบประมาณใหม่ซึ่งมีลักษณะเป็นบัญชี
ถือจ่ายรายตัว แสดงรายละเอียดของเงินถือจ่ายปีงบประมาณเดิม เงินถือจ่ายปีงบประมาณใหม่ เงินปรับลด 
เงินเลื่อนขั้น และเงินเพ่ิมพิเศษต่าง ๆ 

  - ประมวลผลข้อมูลและจัดท าบัญชีถือจ่าย บัญชีรายละเอียดประกอบบัญชีถือ
จ่ายตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

  -  ตรวจสอบความถูกต้อง ความต่อเนื่องของจ านวนอัตราที่ถือจ่ายปีงบประมาณ
เดิมและปีงบประมาณใหม่เป็นรายอัตรา/ความสอดคล้องของข้อมูล เงินถือจ่ายปีที่แล้ว เงินถือจ่ายปีนี้  
เงินปรับลด และเงินเลื่อนขั้น 



  - เสนอเรื่องไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือขออนุมัติ
กรมบัญชีกลาง 

  - เมื่อได้รับแจ้งผลการอนุมัติ ส่งบัญชีถือจ่ายให้หน่วยเบิกด าเนินการเบิกจ่าย 
 ๓. การจัดท าบัญชีถือจ่ายเพ่ิมเติม 

 -   ส า ร วจและรวบรวมข้ อมู ลข้ า ร าชการที่ ไ ด้ ป รั บ อัต ร า เ งิ น เ ดื อน ให้ 
สู งขึ้ นกรณีต่ า ง  ๆ เช่น ปรับ อัตราเงิน เดือนให้ ได้ รั บตามวุฒิที่ สู งขึ้น  ปรับ อัตรา เงิน เดื อน ตามที่ 
ได้รับโอน ปรับอัตราเงินเดือนเนื่องจากเลื่อนระดับ เลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติม ฯลฯ 
 - ประมวลผลข้อมูลและจัดท าบัญชีถือจ่ายตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 - เสนอเรื่องไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือขออนุมัติ
กรมบัญชีกลาง 
 -   เมื่อได้รับแจ้งผลการอนุมัติ ส่งบัญชีถือจ่ายให้หน่วยเบิกด าเนินการเบิกจ่าย 
 (๒) เงนิวทิยฐานะและเงนิประจ าต าแหนง่ 
   ขั้นตอนและแนวการปฏบิัติ 
 ๑. รวบรวมข้อมูลข้าราชการครูที่มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่ง
เสนอไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๒. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท าทะเบียนต าแหน่งส่งไปยัง
ส านักงาน ก.ค.ศ.เพ่ือเสนอส านักงบประมาณ พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ขอถือจ่ายไปยังกรมบัญชีกลาง 
 ๓. เมื่อได้รับแจ้งผลการอนุมัติ ส่งบัญชีถือจ่ายให้หน่วยเบิกด าเนินการเบิกจ่าย 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ข้ า ราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาในเขต พ้ืนที่ ก ารศึกษา  มี ความ 
พึงพอใจในการบริการ 
 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 กฎหมายว่าด้วยเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจ าต าแหน่ง ส าหรับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑.๓   การขอรับเงินรางวัลประจ าปี 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัต ิ
  ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการให้เงินรางวัลประจ าปีของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๒. คณะกรรมการเสนอหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอรับเงินรางวัลต่อผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเสนอขอความเห็นชอบต่อ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก 
  ๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้สถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทราบ 
  ๕. ผู้บริหารสถานศึกษาเสนอรายละเอียดครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเงินรางวัล
ประจ าปีให ้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
  ๖. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก 
ให้ความเห็นชอบ 



 
  ผลส าเรจ็ทีค่าดหวงั 
  ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาพอใจที่จะได้รับเงินรางวัลประจ าปี 
  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ.2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเงินรางวัลประจ าปี  

 ๒.     งานทะเบยีนประวตัิ 
 ๒.๑  การควบคมุการเกษยีณอายรุาชการ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏบิัติ 
 ๑. เจ้าหน้าที่บันทึกวัน เดือน ปี เกิด ลงใน 
  ๑.๑  บัตรเกษียณอายุราชการ 
  ๑.๒  เครื่องคอมพิวเตอร์ / ระบบบริหารงานบุคคล P-OBEC 
 ๒. ค านวณผู้ที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้น 
  ๒.๑ วิธีค านวณ 
   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 
 ๓. แจ้งรายชื่อข้าราชการดังกล่าวไป สพฐ. /ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 ๔. ตรวจสอบและยืนยันพร้อมแจ้งรายชื่อผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ สพฐ./ส่วนราชการ
ที่เก่ียวข้องทราบ 
 ๖. ส่งประกาศรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการจาก สพฐ.ให้สถานศึกษา/ กลุ่มงานที่เก่ียวข้อง
ทราบเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 ผลส าเรจ็ทีค่าดหวงั 
 ผู้เกษียณอายุราชการ  และหน่วยงานราชการด าเนินการถูกต้องตามระเบียบ 
 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
 ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๔๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๓๘ 
 ๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๑๓/๒๒๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม  ๒๕๓๘ 
 ๒.๒ การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ผู้มีความประสงค์ขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ยื่นค าขอตามแบบที่ก าหนดโดยแนบเอกสาร
ต่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้นประกอบด้วย 
   -  ทะเบียนราษฎร 
   -  หลักฐานทางการศึกษา 
   -  หลักฐานทางราชการ 
   -  หลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ปี เกิด 
   -  หลักฐานอื่น ๆ ของทางราชการที่ระบุ วัน เดือน ปีเกิด โดยชัดเจน 



  ๒.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง 
  ๓.  น าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นถึงผู้มีอ านาจ 
  ๔.  ด าเนินการแก้ไขในทะเบียนประวัติ ถ้าได้รับอนุญาต 
  ๕. แจ้งข้าราชการที่ยื่นค าร้องการแก้ไข 
  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ทะเบียนประวัติถูกต้องตามความเป็นจริง 
  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติ
ข้าราชการ 
 ๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๔๘๖/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๐๓ 
 ๒.๓ การจัดท า และเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง  
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. เจ้าของประวัติกรอกรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติของตนเองพร้อมลง
ลายมือชื่อ 
 ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจรายละเอียดความถูกต้อง 
 ๓.  เกบ็รักษาทะเบียนประวัติไว้เป็นความลับในที่ปลอดภัย 
 ๔.  เปลี่ยนแปลง บันทึกข้อมูล ลงใน ก.พ. ๗ /ก.ค.ศ.16/ สมุดประวัติ / แฟ้มประวัติ 
 ๕. ซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดเสียหาย / ท าข้ึนใหม่ตามสภาพ 
  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  หน่วยงานมีข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถน าไปใช้ในการบริหารบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2555 
 ๒.๔ การจดัท าขอ้มลูทะเบยีนประวตัิขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาและลูกจา้ง 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. เจ้าหน้าที่ด าเนินการ 
  ๑.๑ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างกรอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ  
  ๑.๒ เจ้าหน้าที่น าข้อมูลที่ได้ 
  ๑.๒.๑  เก็บไว้ในแฟ้มปกติ 
  ๑.๒.๒  เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ / ระบบบริหารงานบุคคล 
 ๒. เจ้าหน้าที่ด าเนินการเปลี่ยนแปลงประวัติ บันทึกรายการเกี่ยวกับประวัติที่เกิดขึ้น 
 ๓.   เก็บข้อมูลไว้เป็นความลับในที่ปลอดภัย 
 ๔. น าข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานบุคคล  
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สามารถน าข้อมูลที่ได้มาบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2555 



 
 ๒.๕ การขออนุญาตการลา และเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลาในส่วนที่เกิน ๖๐ วันท าการ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ผู้มีสิทธิขออนุญาต เสนอใบลาพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาต  โดย
น าใบลาทุกฉบับ (ฉบับจริง) พร้อมเอกสารประกอบ เช่น ใบรับรองแพทย์ น าเสนอผู้บังคับบัญชาขั้นต้น 
 ๒.  ผู้บังคับบัญชาเสนอผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไป 
 ๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๓.๑   ใบลา 
  ๓.๒   ตรวจนับวันลา (ภายในปีงบประมาณ) 
  ๓.๓   ใบรับรองแพทย ์
 ๔. ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงสุด น าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติการลาและเบิกจ่ายในส่วนที่เกิน  
๖๐ วันท าการ 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ผู้มีสิทธิได้รับอนุญาตการลา และได้รับเงินเดือนในระหว่างลา มีความพอใจในการปฏิบัติงาน 
และได้รับความคุ้มครอง 
 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 
 ๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินบ าเหน็จบ านาญและเงินอ่ืน ในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ๒.๖ การด าเนนิการเกี่ยวกบัแฟ้มประวตัขิองครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีล่าออกจากราชการ
และถึงแก่กรรม 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการรองรับข้อมูลประวัติของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 ๒. เจ้าหน้าที่เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามรับรองในเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองข้อมูล
ประวัติ ทะเบียนประวัติของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๓. เจ้าหน้าที่มอบเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองข้อมูลประวัติทะเบียนประวัติและแฟ้ม
ประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผู้บังคับบัญชาลงนามรับรองข้อมูลแล้ว ให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องด าเนินการเรื่องเงินบ าเหน็จบ านาญและเงินอ่ืน ๆ ต่อไป 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ผู้ที่ลาออกจากราชการและทายาทของผู้ถึงแก่กรรมพอใจในเรื่องการด าเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องการขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญและเงินอ่ืน ๆ  
 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. ๒๕๔7 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  
 ๒.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
 



 ๒.๗ การบันทึกวันลาประจ าปีในแฟ้มประวัติข้าราชการ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏบิัติ 
 ๑. สถานศึกษาในสังกัดจัดท าบัญชีรายงานการลาประเภทต่างๆ  ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  โดยนับตามปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม – ๓0 กันยายนปีถัดมา) เสนอส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 ๒. สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดจัดส่งบัญชีรายงานการลาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามล าดับขั้น 
 ๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานผู้บังคับบัญชา 
 ๔. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาลง     
ปกแฟ้มประวัติข้าราชการของแต่ละคน 
 ผลส าเรจ็ทีค่าดหวงั 
 หน่วยงานมีข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถน าไปใช้ในการบริหารบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔7 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕5๕ 
 ๒.๘ การให้บรกิารส าเนาทะเบยีนประวตัแิละ ก.พ.๗ / ก.ค.ศ.16 
  ขั้นตอนและแนวการปฏบิัติ 
 ๑. เจ้าของประวัติยื่นความจ านงในการขอส าเนาทะเบียนประวัติและ ก.พ.๗/ก.ค.ศ.16  
ด้วยตนเอง หรือเจ้าของประวัติมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนยื่นเสนอการขอจัดท าส าเนาทะเบียนประวัติและ ก.พ. ๗ 
/ก.ค.ศ.16โดยเจ้าของประวัติท าหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของเจ้าของ
ประวัติและผู้รับมอบฉันทะด้วย หรือสถานศึกษาส่งหนังสือราชการขอส าเนามายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒.  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจดูความถูกต้อง 
 ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบท าการจัดท าส าเนาทะเบียนประวัติและ ก.พ.๗/ก.ค.ศ.16 พร้อม
รับรองข้อมูลถูกต้อง และส่งมอบให้แก่ผู้ยื่นความจ านงหรือผู้ได้รับมอบฉันทะ 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 เจ้าของประวัติที่ยื่นความจ านงมีความพอใจในการได้รับการบริการส าเนาทะเบียนประวัติ
และ ก.พ.๗ /ก.ค.ศ.16 เพ่ือน าไปใช้ได้ตามประสงค์ 
 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๒.  พระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๒.๙ การจัดส่งทะเบียนประวัติ และ ก .พ.๗/ก.ค.ศ.16 ของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาที่ย้ายไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาอื่นหรือส่วนราชการอื่น 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. เจ้าหน้าที่เสนอผู้บังคับบัญชารับรองข้อมูลในทะเบียนประวัติและ ก.พ.๗/ก.ค.ศ.16  
และแฟ้มประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายไปสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนหรือส่วน
ราชการอ่ืน 



 ๒.  เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือน าส่งแฟ้มประวัติ ทะเบียนประวัติ และ ก .พ.๗/ก.ค.ศ.16    
ถึงเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ผู้ที่ย้ายไปสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนหรือส่วนราชการอ่ืนมีความพึงพอใจในการได้รับ
เอกสารและหน่วยงานต้นสังกัดใหม่มีข้อมูลที่จะใช้ในการบริหารงานบุคคล 
  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔7 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒.๑๐ การเปลีย่นแปลงข้อมลูในทะเบยีนประวัติ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.  ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติเสนอค าร้องตามล าดับขั้น 
 ๒.  ผู้บังคับบัญชาเสนอผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไป 
 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/ก.ค.ศ.16 / สมุดประวัติ / แฟ้มประวัติ 
  ๕.  แจ้งหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 หน่วยงานมีข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นปัจจุบันที่สามารถน าไปใช้ในการบริหารบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒.๑๑ การรายงานบุคลากรทางการศึกษาถึงแกก่รรม 
  ขั้นตอนและแนวการปฏบิัติ 
 ๑. ส่วนราชการรายงานการถึงแก่กรรมของบุคลากรทางการศึกษาตามล าดับขั้น 
 ๒. เจ้าหน้าที่รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น 
 ๓. ตอบรับทราบหน่วยงานที่รายงานการถึงแก่กรรม 
 ๔. ออกหนังสือแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 
 ๕. รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 การบริหารงานบุคคลมีข้อมูลอัตราก าลังที่เป็นปัจจุบัน ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรมมีขวัญและก าลังใจ 
   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



 ๓. งานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏบิัติ 
 ๑. ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ๒. ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
 ๓.  จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์-
ดิเรกคุณาภรณ์ และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ข้าราชการมีความพึงพอใจและเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิ เรกคุณาภรณ์  
พ.ศ.๒๕๓๘ 
 ๒.  พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลา  พ.ศ.  ๒๔๘๔ 
 ๓.  พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
 ๔.  พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 ๕. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกฎไทย พ.ศ  ๒๕๓๖  
 ๔.  งานบริการบุคคล 
  ๔.๑ การขอยกเวน้การเกณฑท์หาร 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   ๑. ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้น กรอกรายละเอียดตามแบบที่ก าหนดก่อนเดือนเมษายนของปี 
   ๒. แนบเอกสาร 
    -  ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ 
  -  ตารางการสอน/สัปดาห์ 
  -  จ านวนนักเรียนที่รับผิดชอบ 
  -  ส าเนา สด. ๓๕ , สด. ๙ 
 ๓.  เจ้าหน้าที่น าเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือลงนามน าเสนอผู้มีอ านาจ 
 ๔.  ผู้มีอ านาจออกใบส าคัญยกเว้น  แล้วแจ้ง 
  ๔.๑  ท้องที่ท่ีเป็นภูมิล าเนาทหารของผู้นั้น 
  ๔.๒  แจ้งส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ไม่เกิดผลเสียหาย 
ต่อการเรียนการสอนของเด็ก 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 

 



 ๔.๒ การขอมบีตัรประจ าตวัเจา้หนา้ทีข่องรฐั 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ผู้ขอมีบัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ โดยมีเอกสารหลักฐานดังนี้ 
  -  ติดรูปถ่ายในแบบขอมีบัตร 2 รูป 
  -  ส าเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ 
  -  ใบรับรองหมู่โลหิต ๑ ฉบับ 
  -  เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
 ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง 
 ๓. เจ้าหน้าที่น าเสนอผู้มีอ านาจลงนามในบัตรประจ าตัว โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
โดยคุมทะเบียนประวัติไว้ 
 ๔.  ส่งคืนบัตรประจ าตัวให้แก่ผู้ขอ หรือผู้แทนในการขอรับ 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ผู้ขอมีบัตรได้รับบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้เป็นบัตรประจ าตัว 
 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ 
 ๔.๓ การขอหนังสือรับรอง 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   ๑. ผู้ขอหนังสือรับรองแจ้งเหตุผลและความจ าเป็นในการขอหนังสือ 
 ๒. เสนอต่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้น 
 ๓.  เจ้าหน้าที่ตรวจรายงานเหตุผล ความจ าเป็น 
 ๔.  น าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติลงนามหนังสือรับรอง 
 ๕.  ส่งหนังสือรับรอง 
   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   ผู้ขอหนังสือรับรองได้รับความพอใจและใช้สิทธิในการเป็นข้าราชการ 
   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ .๒๕๒๖ 
 ๔.๔ การขออนญุาตให้ขา้ราชการไปต่างประเทศ 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ผู้มีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ กรอกรายละเอียดตามแบบที่ก าหนด 
 ๒. ในกรณีที่เดินทางอยู่ในระหว่างเปิดภาคเรียน ต้องแนบใบลาที่ได้รับการอนุญาต 
 ๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  แบบขออนุญาต/บัญชีประมาณการค่าใช้จ่าย/ใบลากิจ หรือลา
พักผ่อน หนังสือเชิญจากองค์การ หน่วยงาน 
 ๔. น าเสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจลงนามน าเสนอผู้มีอ านาจ 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ผู้ขออนุญาตเดินทางได้รับความพอใจ เดินทางอย่างมีความสุข 
 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. ระเบียบการลาของข้าราชการ  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ๒. แนวปฏิบัติการเดินทางไปต่างประเทศ 



 ๔.๕ การขออนุญาตลาอุปสมบท 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ผู้มีความประสงค์จะอุปสมบทกรอกรายละเอียดตามแผนที่ก าหนด ผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ 
 ๒.  เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ 
 ๓.  น าเสนอผู้มีอ านาจ 
  ๓.๑ อนุญาตการลาอุปสมบท 
  ๓.๒  เสนอพระอุปัชฌาย์ เพ่ือขออนุญาตให้ไปอุปสมบท 
   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   ผู้ขออนุญาตมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา และได้รับความพึงพอใจ 
   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑. ระเบียบการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   ๒.  พระราชกฤษฎีการว่าด้วยการอนุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท 
 ๔.๖  การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
 ๔.๗  การขอพระราชทานเพลิงศพ 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. เจ้าภาพแจ้งวัตถุประสงค์ของการขอพระราชทานเพลิงศพ 
 ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
  -  หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ 
  -  วัน เดือน ปี ที่จะขอพระราชทานเพลิงศพ 
  -  สถานที ่
  -  น าเสนอผู้มีอ านาจลงนาม เสนอเลขาธิการพระราชวัง 
  -  ติดต่อประสานงาน (เลขาธิการพระราชวัง   เจ้าภาพ) 
 ๓. ด าเนินการตามขั้นตอนของส านักพระราชวัง 
   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   เจ้าภาพพอใจที่ได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับบริการที่รวดเร็ว 
   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   แนวทางการขอพระราชทานเพลิงศพของส านักพระราชวัง 
 

 
 


