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บริการ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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1. ชื่อกระบวนงาน
การจัดทาแฟ้มทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีบรรจุใหม่
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการปฏิบัติงานการจัดทาแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
ระเบียบทะเบียนประวัติ หมายความว่า กระบวนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย ระบบเอกสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์
4. คําจํากัดความ
ทะเบียนประวัติ หมายถึง บันทึกประวัติโดยย่อ และแฟ้มประวัติของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติราชการ จนถึงวันพ้นจากราชการ ทั้งในระบบ
เอกสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กรณีบรรจุใหม่
1. ผู้บรรจุเข้ารับราชการใหม่ต้องเตรียมเอกสารในการจัดทาทะเบียนประวัติได้แก่
1.1 แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือ แบบใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อ
บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วแต่กรณี จานวน 1 ชุด
1.2 ใบรายงานตัวเข้ารับราชการ จานวน 1 ฉบับ
1.3 คาสั่งบรรจุและแต่งตั้ง จานวน 2 ชุด
1.4 หนังสือส่งตัวผู้ซึ่งจะบรรจุเข้ารับราชการไปพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบ ความประพฤติ
ยังสถานีตารวจ
1.5 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 2 ฉบับ
1.6 สาเนาปริญญาบัตร จานวน 1 ฉบับ
1.7 ใบรับรองแพทย์ (ระบุหมู่โลหิตด้วย) จานวน 1 ฉบับ
1.8 รูปถ่ายขนาด 3X4 ซ.ม. การแต่งกาย ใช้เครื่องแบบปกติขาว ไม่ต้องประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และแถบสีต่าง ๆ จานวน 1 รูป
1.9 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
1.10 สาเนาทะเบียนสมรส จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
1.11 สาเนาบัตรประชาชน จานวน 2 ฉบับ
2. เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้สาหรับจัดทาทะเบียนประวัติผู้บรรจุใหม่
2.1 แฟ้มประวัติข้าราชการ จานวน 1 ฉบับ
2.2 ก.ค.ศ.16 จานวน 1 ฉบับ
2.3 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบาเหน็จตกทอด จานวน 1 ฉบับ
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2.4 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย จานวน 1 ฉบับ
2.5 แบบเจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. บรรจุใหม่ จานวน 1 ฉบับ
3. เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติอธิบายการบันทึกข้อมูลใน ก.ค.ศ.16 ให้ผู้บรรจุเข้ารับราชการทราบ
4. เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกข้อมูลในส่วนเจ้าหน้าที่และเก็บ
เอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ในแฟ้มประวัติข้าราชการ เสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนามใน ก.ค.ศ. 16
แผนภูมิแสดงขั้นตอน
กาหนดวันจัดทาทะเบียนประวัติ
ผู้บรรจุ – เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอกสาร (5 นาที)
เจ้าหน้าที่อธิบายวิธีการกรอกข้อมูล (15 นาที)
ตรวจสอบความถูกต้อง (5 นาที)
เสนอ ผอ.สพป. ลงนาม (5 นาที)
จัดทาทะเบียนประวัติระบบอิเล็กทรอนิกส์ (5 นาที)
จัดเก็บทะเบียนประวัติระบบเอกสาร (3 นาที)

ผู้รับผิดชอบ นางสุภาภรณ์ สุประดิษฐ์
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
เบอร์โทร. 0810833470

กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องการจัดทําทะเบียนประวัติ
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2555
3. หนังสือ สานักงาน ก.ค. ที่ ศธ 0206.2/462 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2556
4. ประกาศสานักงาน ก.ค.ศ.เรื่อง การกาหนดรูปแบบและรายการ ก.ค.ศ.16 และแฟ้มประวัติ
ระบบเอกสาร
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1. ชื่องาน : การจัดทาข้อมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษา ทะเบียน
ประวัติ ก.พ. 7/ก.ค.ศ. 16 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาข้อมูลทะเบียนประวัติ เมื่อมีคาสั่งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
เจ้าของประวัติจะต้องนาไปบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจา
3. ขอบเขตของงาน
เป็นการจัดทาข้อมูลทะเบียนประวัติ เมื่อมีคาสั่งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับเจ้าของประวัติ
จะต้องนาไปบันทึกการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7/ก.ค.ศ.16) ของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจาให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
4. คําจํากัดความ
ทะเบียนประวัติ หมายถึง บันทึกประวัติโดยย่อ และแฟ้มประวัติของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติราชการ จนถึงวันพ้นจากราชการ ทั้ง
ในระบบ เอกสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์ การแก้ไขเพิ่มเติมให้แก้ไขเพิ่มเติมทั้งระบบเอกสารและระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
5. ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจา กรอกรายละเอียด ข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับของตนเองพร้อมลงลายมือชื่อหรือแจ้งรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติใน (ก.พ.7/ก.ค.ศ.16)
2. เจ้าหน้าที่นาข้อมูลที่ได้
2.1 ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องหรือดาเนินการเปลี่ยนแปลงประวัติ บันทึกข้อมูลลง
ใน ก.พ. 7/สมุดประวัติ/แฟ้มประวัติ/ก.ค.ศ.16 ระบบเอกสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.2 เก็บไว้ในแฟ้มประวัติ
2.3. เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ (ระมัดระวังเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย)
2.4 เก็บรักษาทะเบียนประวัติไว้เป็นความลับในที่ปลอดภัย
2.5 นาข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานบุคคล
2.6 ซ่อมแซมส่วนที่ชารุดเสียหาย/ทาขึ้นใหม่ตามสภาพ
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แผนภูมิแสดงขั้นตอน
เมื่อมีคาสั่งหรือข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเจ้าของประวัติตรวจสอบข้อมูล (5 นาที)
เจ้าหน้าที่นาข้อมูลที่ได้รับหรือคาสั่งไปบันทึกเปลี่ยนแปลงในทะเบียนประวัติ (5 นาที)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเก็บไว้ในแฟ้มระบบเอกสาร/ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (5 นาที)
เก็บรักษาทะเบียนระบบเอกสารไว้เป็นความลับในที่ปลอดภัย (5 นาที)
นาข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานบุคคลและซ่อมแซมส่วนที่ชารุดเสียหาย/
ทาขึ้นใหม่ (10 นาที)

หมายเหตุ : ระยะเวลาดําเนินการต่อราย

ผู้รับผิดชอบ นางสุภาภรณ์ สุประดิษฐ์
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
เบอร์โทร. 0810833470

ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ
ทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16) เป็นเอกสารของทางราชการ ต้องถือเป็นเอกสาร
สาคัญ มิให้มีการขูดลบขีดฆ่า หากจาเป็นให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อกากับไว้ที่จุดแก้ไขและไม่ใช้
เจ้าของประวัติหรือผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องนาเอกสารนี้ออกจาหน่วยงานที่เก็บรักษาแม้จะเป็นเจ้าของประวัติ
เอง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานนั้น เมื่อได้รับเอกสารคืนมาต้องตรวจดูความเรียบร้อย และ
เอกสารข้อมูลในทะเบียนประวัติให้ถูกต้องครบถ้วนเหมือนเดิมทุกประการ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสานักงาน ก.ค. ที่ ศธ 0206.2/462 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2556
3. ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555
4. ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ก.พ.7 พ.ศ. 2522
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1.ชื่องาน : แก้ไข วันเดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ
1. ผู้มีความประสงค์ขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ยื่นคาขอตามแบบที่กาหนดโดยแนบเอกสาร ต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นตรวจสอบเอกสาร ประกอบด้วย สูติบัตรหรือทะเบียนการเกิด และเอกสาร ดังนี้
1.1 ทะเบียนบ้าน (ทร.14) ของตนเองและพี่น้องร่วมมารดาเดียวกัน
1.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของตนเองและพี่น้องร่วมมารดาเดียวกัน
1.3 หลักฐานทางการศึกษาทุกระดับที่เคยศึกษาในประเทศไทย
1.4 หลักฐานทางทหาร สด.9 (บุรุษ)
1.5 หลักฐานอื่น ๆ ของทางราชการที่ระบุวัน เดือน ปีเกิด โดยชัดเจน
1.6 บันทึกชี้แจงสาเหตุที่บันทึกวัน เดือน ปีเกิด ผิดพลาดในทะเบียนประวัติ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องนาเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นถึงผู้มีอานาจ
3. ดาเนินการแก้ไขในทะเบียนประวัติ ถ้าได้รับอนุญาต
4. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการแก้ไข
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด
ผู้มีความประสงค์ขอแก้ไข ยื่นคาขอตามแบบที่กาหนด
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น โดยแนบเอกสารประกอบ
สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง
สพป.ตรวจสอบความถูกต้อง เสนอ สพฐ.
สพฐ. ตรวจสอบความถูกต้อง เสนอ ก.ค.ศ.
เมื่อได้รับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. ดาเนินการแก้ไข
และแจ้งสถานศึกษา/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ นางสุภาภรณ์ สุประดิษฐ์
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
เบอร์โทร. 0810833470

กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไข วัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ.2548
2. หนังสือ สานักงาน นร 1006/ว 15 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548
3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. 0415/ว 120 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2548
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1. ชื่องาน : การเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล ในทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติฯ เสนอคาร้องขอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
พร้อมเอกสารประกอบอย่างละ 1 ชุด
2. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นตรวจสอบเอกสารเสนอผู้มีอานาจเหนือขึ้นไป
3. เจ้าหน้าที่ สพป.ตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3.1 ทะเบียนสมรส (คร.3) / ทะเบียนหย่า (คร. 7)
3.2 เอกสารการขอเปลี่ยนชื่อตัว (ทร. 3) / เอกสารการขอเปลี่ยนชื่อสกุล (ทร. 4)
3.3 ทะเบียนบ้าน (ทร.14) / สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3.4 ตัวอย่างลายมือชื่อเก่าและลายมือชื่อใหม่
4. เสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอนุญาต
5. เปลี่ยนแปลง บันทึกขอมูลลงใน (ก.พ. 7/ก.ค.ศ.16) ระบบเอกสาร ระบบอิเล็กทรอนิกส์ /แฟ้ม
ประวัติข้าราชการระบบเอกสาร/ระบบอิเล็กทรอนิกส์
6. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ
แผนภูมิแสดงขั้นตอน
ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประวัติเสนอคาร้องขอ
สถานศึกษาตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ สพป.ดาเนินการตรวจสอบ เสนอ ผอ.สพป. (10 นาที)
(อนุญาต
ดาเนินการแก้ไขในทะเบียนประวัติระบบเอกสาร/
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (5 นาที)
แจ้งสถานศึกษา/ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ (5 นาที)
จัดเก็บเอกสารไว้ในแฟ้มประวัติทั้ง 2 ระบบ และ
จัดเก็บเอกสารเป็นระบบ (5 นาที)
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ นางสุภาภรณ์ สุประดิษฐ์
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
เบอร์โทร. 0810833470

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555
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แบบคําร้องขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมประวัติใน ก.พ. 7/ก.ค.ศ.16
เขียนที…่ …………………….……….………………………
วันที่………..เดือน………………….………….พ.ศ……….………
ด้วยข้าพเจ้า…………………………………..……….……วุฒิ.................………วิชาเอก………………..…….
ตาแหน่ง................................................................... เลขที่ตาแหน่ง ……………………………ระดับ …………….…….…
อัตราเงินเดือน.......…………….บาท โรงเรียน…………………………………………………. อาเภอ ..................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมรายการเกี่ยวกับประวัติ ดังนี้
(
) 1. ขอเปลี่ยนชื่อตัว จากเดิม....................................................................................
เป็น.................................................................... เนื่องจาก.................................................................................
(
) 2. ขอเปลี่ยนชื่อสกุล จากเดิม.................................................................................
เป็น.................................................................... เนื่องจาก................................................................................
(
) 3. ขอเปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล จากเดิม...........................................................
เป็น.......................................................................... เนื่องจาก........................................................................
(
) 4. อื่น ๆ (ระบุ).....................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นจริง

(ลงชื่อ)………………….……………………..………
(……………………….………………..)
ตาแหน่ง...............................................................
หมายเหตุ 1. ข้อ 1,2,3 ให้ส่งลายมือชื่อเดิม และลายมือชื่อใหม่ จานวน 1 ฉบับ
2. ข้อ 1,2,3,4 ให้ส่งสาเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลงประวัติ เช่น ใบสาคัญการสมรส สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น ลงลายมือชื่อรับรอง จานวน 1 ฉบับ
3. แนบบัญชีรายละเอียดที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประกอบ จานวน 1 ฉบับ
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แบบรับรองลายมือชื่อของ…………………………………………………………………………………………………………………...
ตาแหน่ง………………………………………………………………….……..โรงเรียน…………………………………………………...
อาเภอ………………………………………………..………………..จังหวัด………………..…………………………………………….
ลายมือชื่อเดิม

ลายมือชื่อใหม่

นาง/น.ส./นาย.นาย/นาง/นางสาว.........................................................

นาย/นาง/นางสาว......................................................
ชื่อ-สกุล(ภาษาอังกฤษ).............................................

1………………………………………………..………………...

1…………………………………………….…………………....

2…………………………………………..……………………...

2…………………………………………………………………

3……………………………………………………………………...

3…………………………………………………………………

4.……………………………………………………..…………...

4………………………………………………….………………

5…………………………………………………………………...

5…………………………………………………………………

ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อของ………………………………………………..……………………….จริง

(ลงชื่อ)………………………………….……………………….
(……………………………….…………………….)
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1. ชื่องาน : การขอปรับวุฒิและเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา
2. ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ
1. ข้าราชการที่ได้รับวุฒิสูงขึ้นทาบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่
สถานศึกษาออกหนังสือรับรองแสดงว่าสาเร็จการศึกษา
2. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบหลักฐานการศึกษาและวุฒิที่สาเร็จว่าเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.ค.หรือ ก.ค.ศ.
รับรองให้เป็นวุฒิทางการศึกษาหรือไม่
3. หากมีคุณสมบัติตรงตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ.กาหนด ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ดาเนินการออกคาสั่งปรับวุฒิ
4. แจ้งสานักงาน ก.ค.ศ. และกลุ่ม/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
แผนภูมิการขอเพิ่มวุฒิ/ปรับวุฒิการศึกษา
ข้าราชการที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น จัดทาแบบคาขอให้ได้รับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิฯ เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบเอกสารหลักฐานและวุฒิที่สาเร็จการศึกษา
เจ้าหน้าที่ สพท. ตรวจสอบคุณสมบัติ เสนอ ผอ.สพท.อนุญาต (10 นาที)
วัน)
ดาเนินการเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติทั้ง 2 ระบบ (5 นาที)
กรณีมีคุณสมบัติขอปรับวุฒิ สพท. เสนอ ผู้มีอานาจตาม ม.53 ออกคาสั่ง
ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
รายงาน ก.ค.ศ. พร้อมคาสั่งปรับวุฒิและหลักฐานการศึกษาจานวน 1 ชุด
และแจ้งโรงเรียน/ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
จัดเก็บเอกสารเป็นระบบ (5 นาที)
ผู้รับผิดชอบ นางสุภาภรณ์ สุประดิษฐ์
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
เบอร์โทร. 0810833470
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ระเบียบที่เกี่ยวข้อการขอเพิ่ม/ปรับวุฒกิ ารศึกษา
1. หนังสือสานักงาน สพฐ. ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 962 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การ
กาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
2. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 21 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556 เรื่อง การกาหนดอัตรา
เงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
3. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/65 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ซักซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับการให้ได้รับเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
4. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 25 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตาม
คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
5. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 10 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559
6. หนังสือสานักงาน สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 3256 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง การกาหนดอัตรา
เงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
7. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ 0206.7/ว 9 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น
หรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (แก้ไข ว 25 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559)
ข้อสังเกตระดับปฏิบัติการขอให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
คุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นต้องเป็นคุณวุฒิดังต่อไปนี้
1. เป็นคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันกับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และหรือระดับปริญญาโทที่ใช้ใน
การบรรจุและแต่งตั้ง หรือ
2. เป็นคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชา หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้นั้น ได้ทาการสอนหรือเคยทาสอน
หรือ
3. เป็นคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตามที่ส่วน
ราชการต้นสังกัดกาหนด
การดาเนินการดังกล่าวให้ใช้บังคับกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ได้รับอนุมั ติห รือ
อนุญาตให้ศึกษาต่อตามระเบียบของทางราชการ หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รายงาน
การไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการตามระเบียบของทางราชการ หรือได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามที่
ก.ค.ศ. รับรอง ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
การขอให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ในข้อ 3. จะต้องเสนอ สพฐ. เพื่อพิจารณา
ให้ เป็ น คุณวุฒิ ที่เป็ น ประโยชน์ ต่อ การเรี ย นการเรี ยนการสอนฯ เมื่อ สพฐ. อนุมัติห รือไม่ อ นุมั ตินาเสนอ
ศึกษาธิการจังหวัด ให้ความเห็นชอบ
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แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอเพิ่มวุฒิการศึกษา/ปรับวุฒิการศึกษา (กรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น)
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หมายเหตุ : กรณีขอเพิ่มวุฒิการศึกษาอย่างเดียวให้ติด อื่น ๆ เพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบีนนประวัติ
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1. ชื่องาน : งานดําเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ออกจาก
ราชการทุกกรณี (เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ ถึงแก่กรรม)
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เมื่อได้รับประกาศเกษียณอายุราชการ คาสั่งลาออกจากราชการ และเอกสารการถึงแก่กรรม
(สาเนาใบมรณบัตร หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์) ตรวจสอบความถูกต้อง
2. ประสานขอทราบวันลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย ในปีงบประมาณทีเ่ กษียณอายุราชการ
ลาออกจากราชการ และถึงแก่กรรม แล้วบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในปกแฟ้มประวัติข้าราชการ หรือ ก.ค.ศ.16
3. บันทึกรายละเอียดใน ก.พ.7 (รายการที่13)/ก.ค.ศ.16 (รายการที่ 12) ตาแหน่งและอัตรา
เงินเดือนต่อจากราชการสุดท้าย ตามคู่มือการบันทึกของสานักงาน ก.ค.ศ. ดังนี้
กรณีเกษียณอายุราชการ
วัน เดือน ปี
ตําแหน่ง
1 ต.ค. 2564 ครู/ครูชานาญการ รร.วัดกลาง
อ.สิชล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
(เกษียณอายุราชการ)
กรณีลาออกจากราชการ
วัน เดือน ปี
ตําแหน่ง
1 ต.ค. 2564 ครู/ครูชานาญการ รร.วัดกลาง
อ.สิชล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
(ลาออกจากราชการ)
กรณีถึงแก่กรรม
วัน เดือน ปี

ตําแหน่ง

3 ต.ค. 2564 ครู/ครูชานาญการ รร.วัดกลาง
อ.สิชล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
(ถึงแก่กรรม)

เลขที่
อัตรา
เอกสารอ้างอิง
ตําแหน่ง เงินเดือน
1123
58,390 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ลว. 25 มิ.ย. 2564

เลขที่
อัตรา
เอกสารอ้างอิง
ตําแหน่ง เงินเดือน
1123
58,390 คาสั่ง ศธจ.นครศรีธรรมราช
ที่ 16/2564 ลว. 25 มิ.ย. 2564

เลขที่
อัตรา
เอกสารอ้างอิง
ตําแหน่ง เงินเดือน
1123
58,390 ใบมรณบัตรอาเภอท่าศาลา
เลขที่ 122/2564
ลว. 3 ต.ค. 2564
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4. เสนอผู้บังคับบัญชาทราบและมอบแฟ้มประวัติข้าราชการ (ก.พ.7/ก.ค.ศ.16) และเอกสารให้
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
5. ทะเบียนประวัติเก็บไว้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อส่งคลังภาค 8
6. สาเนาเรื่องและใบรับรองวันทวีคูณ รวบรวมเก็บไว้
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการออกจากราชการ
สพท.ตรวจสอบเอกสารและทะเบียนประวัติ
บันทึกข้อมูล รายการที่ 13 ของ ก.พ.7 หรือ รายการ
ที่ 12 ของ ก.ค.ศ.16
เสนอผู้บังคับบัญชาและสาเนาเรื่องทวีคูณเก็บไว้
มอบแฟ้มประวัติข้าราชการ (ก.พ.7/ก.ค.ศ.16)
ให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ของ สพท.
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและจัดเก็บ
จัดเก็บเอกสารเป็นระบบ
ผู้รับผิดชอบ นางสุภาภรณ์ สุประดิษฐ์
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
เบอร์โทร. 0810833470

กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ
ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ก.พ. 7 พ.ศ. 2522
3. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555
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เรื่อง การขอสําเนา ก.พ.7/ก.ค.ศ.16
ลักษณะงาน
โดยที่ทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 เป็นประวัติ
บุคคล และเป็นเอกสารลับของทางราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ไม่สมควรเปิดเผยต่อบุคคลอื่น และ
เพื่อป้องกันการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงและแก้ไขรายการในทะเบียนประวัติโดยมิชอบ อีกทั้งป้องกันการสูญหาย
จึงให้วางระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษาทะเบียนประวัติขึ้นไว้ดังต่อไปนี้
การเก็บรักษา
การเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7/ก.ค.ศ.16) ให้เก็บ
รักษาไว้ในตู้เก็บลั่นกุญแจเรียบร้อย โดยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้รับผิดชอบเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจา
การนาทะเบียนประวัติออกจากตู้เพื่อไปปฏิบัติการใด ๆ ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบทะเบียนประวัติของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานั้น ๆ โดยตรง ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้อื่นหรือบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ค้นหา หรือ นาทะเบียนประวัติออกจากตู้ เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นพื้นที่การศึกษา เป็นกรณีพิเศษ
การนาทะเบียนประวัติออกจากตู้เพื่อปฏิบัติการใด ๆ นั้น เมื่อปฏิบัติการเสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือเมื่อ
หมดเวลาปฏิบัติงานตามปกติของวันนั้น แม้นยังปฏิบัติการไม่เสร็จให้นาทะเบียนประวัติเข้าไปเก็บในตู้ทันที
และลั่นกุญแจ ห้ามิให้นาทะเบียนประวัติไว้นอกตู้หลังเลิกงานแล้ว และให้ใส่กุญแจตู้ทะเบียนประวัติทุกตู้ เมือ
จะหยุดพักกลางวัน และเลิกงาน
การนาทะเบียนประวัติ ออกนอกกลุ่มบริหารงานบุคคลหรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือการ
ขอดูหรือการขอคัดลอก/คัดสาเนาทะเบียนประวัติ จะกระทามิได้ เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นทีการศึกษา หรือผู้ที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมายเท่านั้น
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับที่แก้ไข
เพิ่มเติม
2. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555
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ขั้นตอนการปฏิบัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และหรือผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ประสงค์จะ
ขอสาเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7/ก.ค.ศ.16) หรือแฟ้มประวัติข้าราชการ ให้เสนอขอต่อผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย ได้ที่สานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษา : กลุ่มบริหารงานบุคคล (งานทะเบียนประวัติ) : เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติผู้รับผิดชอบ (ก.พ.7/
ก.ค.ศ.16) หรือแฟ้มประวัติข้าราชการ แล้วแต่กรณี ดังนี้
การขอสําเนาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7/ก.ค.ศ.16)
การขอสําเนาด้วยตนเอง
1.) เจ้าของประวัติผู้ประสงค์จะขอสาเนา ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 หรือ แฟ้มประวัติข้าราชการ ให้เขียนคา
ขอในทะเบียนคุมการขอสาเนาทะเบียนประวัติ หรือแฟ้มประวัติข้าราชการของเขตพื้นที่การศึกษา :
กลุ่มบริหารงานบุคคล (งานทะเบียนประวัติ) โดยกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อตัว ชื่อสกุล ตาแหน่ง/สังกัด
แล้วลงลายมือชื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติพร้อมบัตรประจาตัวข้าราชการ
2.) เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ มอบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7/ก.ค.ศ.16) หรือแฟ้มประวัติข้าราชการ
ต้นฉบับให้แก่ผู้ขอสาเนา
3.) ผู้ขอสาเนา นาทะเบียนประวัติต้นฉบับ ไปสาเนาด้วยกระดาษขนาด A4 ตามจานวนที่ต้องการ
4.) ผู้ขอสาเนานาทะเบียนประวัติต้นฉบับ และสาเนาเอกสารทะเบียนประวัติ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่
ทะเบียนประวัติ
5.) เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติรับคืนต้นฉบับ ตรวจสอบต้นฉบับ ลงลายมือชื่อรับคืนในทะเบียนคุม
การขอสาเนาทะเบียนประวัติ พร้อมทั้งดาเนินการรับรองสาเนาเอกสารและลงวันที่กากับรายการสุดท้ายใน
สาเนาทะเบียนประวัติให้แก่ผู้ขอสาเนา
6.) เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติจัดเก็บทะเบียนประวัติเข้าตู้ทะเบียนประวัติและลั่นกุญแจ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นขอสําเนาทะเบียนประวัติ แทน
1.) เจ้าของประวัติ ผู้ประสงค์จะขอสาเนาทะเบียนประวัติ แต่ไม่สามารถขอสาเนาทะเบียนประวัติ
หรือแฟ้มประวัติด้วยตนเอง ให้จัดทาหนังสือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งไปขอสาเนาทะเบียนประวัติแทน
ตามแบบหมายหมายที่กาหนด (กรณี 1 ราย หรือหลายราย) แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบ ผู้รับมอบ
และพยาน
2.) ผู้รับมอบหมาย ยื่นแบบหนังสือมอบหมายขอสาเนาทะเบียนประวัติหรือแฟ้มประวัติข้าราชการ
ต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติและเขียนคาขอสาเนาทะเบียนประวัติในทะเบียนคุมการขอสาเนาทะเบียนประวัติ
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล (งานทะเบียนประวัติ)
3.) เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ มอบทะเบียนประวัติต้นฉบับให้แก่ผู้ได้รับมอบหมาย
4.) ผู้ได้รับมอบหมายนาสาเนาทะเบียนประวัติ ไปสาเนาด้วยกระดาษขนาด A4 ตามจานวนที่
ต้องการ
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5.) ผู้ได้รับมอบหมายนาทะเบียนประวัติต้นฉบับ และสาเนาเอกสารทะเบียนประวัติ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่
ทะเบียนประวัติ
6.) เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติตรวจสอบต้นฉบับ ลงลายมือชื่อรับคืนในทะเบียนคุม และรับรองสาเนา
เอกสาร โดยลงวันที่กากับรายการสุดท้ายในสาเนาทะเบียนประวัติมอบให้แก่ผู้ได้รับมอบหมาย
7.) เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัตินาทะเบียนประวัติต้นฉบับเก็บเข้าตู้ทะเบียนประวัติและลั่นกุญแจ
เอกสารประกอบการเสนอขอ
การเสนอขอสําเนาทะเบียนประวัติด้วยตนเอง
ให้ผู้ขอสาเนาทะเบียนประวัติยื่นบัตรข้าราชการประกอบการเสนอขอ ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
: กลุ่มบริหารงานบุคคล (งานทะเบียนประวัติ) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนประวัติ
การมอบหมายให้บุคคลอื่น ดําเนินการแทน
1.) หนังสือมอบหมายให้สาเนาทะเบียนประวัติกรณี 1 ราย หรือหลายราย จานวน 1 ฉบับ
2.) สาเนาบัตรข้าราชการผู้มอบหมาย
จานวน 1 ฉบับ
การให้ผู้อํานวยการสถานศึกษา ขอสําเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7/ก.ค.ศ.16)
ไม่มีเอกสารประกอบการเสนอขอ เนื่องจากตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยทะเบียนประวัติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถเข้าถึงทะเบียนประวัติของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้ โดยให้ดาเนินการเขียนคาร้องขอในทะเบียนคุมการเสนอขอคัดสาเนา
ทะเบียนประวัติ ได้ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา : กลุ่มบริหารงานบุคคล (งานทะเบียนประวัติ) เจ้าหน้าที่
ทะเบียนประวัติระดับเขตพื้นที่การศึกษา
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หนังสือมอบอํานาจ
เขียนที…่ ………………………………………………………..
วันที่ ………………………………………………………………………………….
เรื่อง การขอสาเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………………………….
ตาแหน่ง…………………………………………………………………………โรงเรียน……………………………………………………….
เบอร์โทรศัพท์……………………………………………………….. ได้มอบอานาจให้…………………………………………………..
ตาแหน่ง……………………………………………………………….. โรงเรียน………………………………………………………………
เบอร์โทรศัพท์…………………………………………………………
เป็นผู้มีอานาจดาเนินการขอสาเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7/ก.ค.ศ.16)  ของข้าพเจ้า  ของ
ข้าราชการครูในโรงเรียน…………………………….…………………..……………จานวน…………….ราย ตามบัญชีรายชื่อ
ดังแนบ แทนข้าพเจ้าจนแล้วเสร็จ และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอานาจได้ทาไปตามที่มอบ
อานาจนี้เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ทาการด้วยตนอง และเพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์
ลายนิ้วมือไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยายแล้ว
ลงชื่อ……………………………………………………………………………..ผู้มอบอานาจ
(…………………………………………………………………………………) ตัวบรรจง
ลงชื่อ………………………………………………………………………..ผูร้ ับมอบอานาจ
(……………………………………………………………………………) ตัวบรรจง
ลงชื่อ……………………….……………………………………………………………..พยาน
(……………………………………………………………………………) ตัวบรรจง
ลงชื่อ………………….…………………………………………………………………..พยาน
(…………………………………………………………………………) ตัวบรรจง
หมายเหตุ : 1.กรุณาเขียนให้ชัดเจนและระบุข้อความให้ครบถ้วนและแนบบัตรประจาตัวข้าราชการของผู้มอบ
และผู้รับมอบเพื่อตรวจสอบข้อมูล
2. กรณีขอยืมทะเบียนประวัติเพื่อสาเนาหลายรายให้แนบบัญชีรายชื่อด้วย
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แผนภูมิการบริการทะเบียนประวัติ
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1. ชื่องาน : การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
2. ขอบเขตของาน
2.1 เป็นการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราช
อิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา (หมวดฝีมือ) พนักงานราชการ
2.2 เป็นการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่
ผู้กระทาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน
3. คําจํากัดความ
4. ขั้นตอนการปฏิบัติ
การเสนอขอพะราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจาปี ในทุก ๆ ปี สพฐ.
จะแจ้งให้ สพท. ดาเนินการเสนอขอพระราชทานตามขั้นตอนของการดาเนินงานดังนี้
4.1 ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติจากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และโปรแกรมการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (INSIGNIA_OBEC Ver2)
4.2 แจ้งให้กลุ่มงานและสถานศึกษาในสังกัดดาเนินการสารวจและตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการ
ลูกจ้างประจา (หมวดฝีมือ) และพนักงานราชการในหน่วยงานและสถานศึกษา ว่ามีผู้มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่
สมควรจะได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาตามที่
ระเบียบและกฎหมายกาหนด ในการสารวจให้ข้าราชการและลูกจ้างประจา (หมวดฝีมือ) พนักงานราชการที่มี
ความประสงค์จะเสนอขอฯ จัดทาแบบคาขอ แบบ ร.ร. 1 และ แบบ คส.2 รับรองตนเอง และให้หน่วยงาน/
สถานศึกษาจัดทาแบบบัญชีสรุปจานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา และผลการ
ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติราชการในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา แบบบ คร.2.1 แบบตรวจสอบวินัย แบบ คร.2.2 โดยให้
ผู้บริหารสถานศึกษา/หน่วยงาน ลงนามรับรองความถูกต้องทุกฉบับ และในส่วนของการเสนอขอพระราชทาน
เหรียญจักรพรรดิมาลา ให้ผู้เสนอขอจั ดทาแบบประวัติส าหรับเสนอขอพระราชทานความยาวไม่เกิน สอง
หน้ากระดาษ เอ 4 ซึ่งเจ้าของประวัติจะต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเองในหน้าสุดท้ายของประวัติ ทุกฉบับ (ห้าม
สาเนา) ส่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจานวน 4 ฉบับ เพื่อตรวจสอบและดาเนินการต่อไป
4.3 รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานในแต่
ละชั้นตราที่กลุ่มงาน/สถานศึกษาจัดส่งมา โดยเฉพาะคานาหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่ อสกุล เลขประจาตัวประชาชน
หากพบว่ามีการเสนอขอพระราชทานให้ แก่ผู้ ที่มีคุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานให้แจ้งให้กลุ่มงาน/สถานศึกษาทราบ เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและบันทึกข้อมูลผู้ที่มีคุณสมบัติอยู่
ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเสนอขอพะราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แยกแต่ละชั้นตราลงในโปรแกรม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (INSIGNIA_OBEC Ver2) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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4.4 เมื่อดาเนินการบันทึกข้อมูลแสดงคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานลงในโปรแกรมฯ ครบทุกชั้น
ตรา ที่จะเสนอขอพระราชทานแล้ว ให้สั่งพิมพ์รายงานเป็นเอกสารบัญชีแสดงคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทาน
ทุกชั้นตราเพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของรายละเอียดข้อมูลผู้เสนอขอพระราชทานทุกราย ได้แก่ คา
นาหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง ระดับ (โดยเทียบเคียงกับระดับและตาแหน่งเดิม
ของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา) อัตราเงินเดือน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ครั้งหลังสุดที่ได้รับและปี
ที่ได้รับพระราชทาน วัน / เดือน / ปีที่ บรรจุ (สาหรับผู้เสนอขอพระราชทานครั้งแรกหรือผู้ที่ไม่เคยได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มาก่อน) วัน / เดือน / ปี ที่ดารงตาแหน่ง แรกบรรจุ ระดับ 1,2,3,4,5 เมื่อ
ตรวจสอบและแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูล ในโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ให้ สั่ งพิมพ์บัญชีแสดงคุณสมบัติผู้เ สนอขอ
พระราชทานทุกชั้นตรา จานวน 2 ชุด (ส่งต้นฉบับให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 ชุด และ
เก็บสาเนาไว้ที่ สพท. เพื่อตรวจสอบ 1 ชุด) แล้วสารองข้อมูลจากโปรแกรมลงแผ่น Diskette / CD จานวน 2
ชุด (ส่ ง ส านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้นฐาน 1 ชุด และเก็บไว้ที่ สพท.1 ชุด) ทั้งนี้ บัญชีแสดง
คุณสมบั ติฯ ที่สั่ งพิมพ์และข้ อ มูล ที่ส ารองลงแผ่ น Diskette / CD ต้องเป็นข้อมูล เดี ยวกัน หากมี การแก้ ไ ข
เพิ่มเติมส่วนใดในภายหลังต้องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตรงกันด้วย
5.5 เพื่อให้การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาในแต่ล ะปี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่กาหนด สพท.ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น
คณะหนึ่ ง เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ร วบรวมและตรวจสอบรายชื่อ เอกสารหลั ก ฐานต่ า ง ๆ พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ แ ละ
กลั่นกรองความดี ความชอบ ผลการปฏิบัติงานหรือผลการปฏิบัติราชการ และวินัย ตามที่ระเบียบกาหนด
พร้อมทั้งรั บรองว่าเป็ นบุ คคลที่ส มควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ โดยคณะกรรมการ
ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาเป็นประธาน รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นรองประธาน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (ยกเว้นกลุ่มบริหารงานบุคคล) และนิติกร เป็นกรรมการ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลเป็น
กรรมการและเลขานุ การ เจ้ าหน้ าที่ผู้ รั บ ผิ ดชอบงานเครื่องราชอิส ริยาภรณ์เป็นผู้ ช่วยเลขานุการ ร่ว มกัน
พิจารณาก่อนนาเสนอสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน ของปีที่จะ
ขอพระราชทาน
5.6 การเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิส ริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจาปี ให้ แก่
ข้าราชการ หรือลูกจ้างประจา (หมวดฝีมือ) ที่มาช่วยปฏิบัติราชการ ให้ สพท. ที่ข้าราชการหรือลูกจ้างประจา
มาช่วยปฏิบัติราชการเป็นผู้เสนอขอพระราชทานให้ พร้อมใส่รหัสเป็นหน่วยงานเสนอขอพระราชทาน
5.7 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจาปีเพิ่มเติม กรณีมีผู้ได้รับการ
เลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับสูงขึ้นภายหลังจากที่ได้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปีไปแล้ว หาก สพท. พิจารณาเห็นว่าผู้ได้รับการเลื่อนและแต่งตั้ง
ดังกล่าว เป็นผู้มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น
สายสะพายปกติ ก็ ใ ห้ ส่ ง เอกสารประกอบการพิ จ ารณาเสนอขอพระราชทานเพิ่ ม เติ ม ไปยั ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 30 เมษายน ของปีที่จะขอพระราชทาน
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หากเป็นการเสนอขอพระราชทานในกรณีเกษียณอายุราชการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดก็
ให้ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเพิ่มเติมอย่างช้าภายในวันที่ 30 กันยายน ของปีที่จะ
ขอพระราชทาน
สาหรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจาปี
ให้แก่ผู้กระทาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ให้ สพท. ตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐานต่างๆ ของผู้เสนอขอพระราชทานให้ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง และถูกต้อ งตาม
หลักเกณฑ์ของ กฎหมาย / ระเบียบ / แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดเอกสารประกอบการเสนอขอ
พระราชทานอยู่ในแนวทางการปฏิบัติของสถานศึกษา) แล้วนาเสนอคณะกรรมการตามข้อ 3.5 เพื่อพิจารณา
และตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ ความประพฤติ การกระทาความดีความชอบ และความเหมาะสมของบุคคลที่
พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานก่อนนาเสนอสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน พร้อม
จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีที่จะขอ
พระราชทาน ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติของสถานศึกษา
1. ส ารวจและตรวจสอบคุณสมบั ติข องบุค คลที่มี คุณสมบั ติอ ยู่ในเกณฑ์ ควรจะพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
2. จัดทาแบบบัญชีสรุปจานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาที่เสนอขอ
พระราชทานและรับรองความถูกต้องโดยผู้บริหารสถานศึกษา
3. จัดทาแบบบัญชีงบหน้าแสดงคุณสมบัติของบุคคลที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจาปี และรับรองความถูกต้องโดยผู้บริหารสถานศึกษา
4. จัดทาแบบประวัติสาหรับการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ซึ่งเจ้าของประวัติจะต้อง
จัดพิมพ์รายการประวัติ ของตนเองลงในแบบประวัติสาหรับการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
ตั้งแต่เริ่มบรรจุเข้ารับราชการจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 25.. (ลงปี พ.ศ.ก่อนปีที่เสนอขอพระราชทาน) และลง
รายการสุดท้าย ในบรรทัดต่อมาในช่อง วัน / เดือน / ปี ที่รับราชการว่า “จนถึงปัจจุบัน” โดยให้ลงรายการที่
ได้รับการเลื่อนขั้น/เลื่อนเงินเดือนทุกรายการห้ามเว้นปี พ.ศ. กรณีที่ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งใด
หรือมีประวัติการรับราชการไม่ต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาใดให้ลงรายละเอียดนั้น ๆ ในช่องหมายเหตุอย่าง
ชัดเจนด้วย และให้ลงรายการภายในหนึ่งหน้ากระดาษ ขนาด A 4 และลงลายมือชื่อเจ้าของประวัติด้วยตนเอง
จานวน 4 ชุด พร้อมสาเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7/ก.ค.ศ.16) ที่เป็นปัจจุบันและรับรองความถูกต้องโดย
เจ้าหน้าทีท่ ะเบียนประวัติของเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 1 ชุด
5. รวบรวมเอกสารตามแบบต่าง ๆ ที่กาหนด ส่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ตามระยะเวลา
ที่กาหนดเพื่อตรวจสอบและดาเนินการต่อไป สาหรับเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานครื่องราช
อิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจาปี ให้แก่ผู้กระทาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่
ประเทศ ศาสนา และประชาชน มีรายละเอียดเอกสาร ดังนี้
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1. เอกสารหลัก
- กรณีแสดงผลงาน : หนังสือรับรองแสดงผลงาน (นร.1)
- กรณีบริจาคทรัพย์สิน : หนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สิน (นร.2) (การได้รับบริจาคทุก ครั้ง
ต้องดาเนินการขอให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานออกหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาค
ทรัพย์สิน (นร.2) โดยให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงนามรับรองเบื้องต้นพร้อมเอกสารตามกรณี)
2. เอกสารตามกรณี
- กรณีแสดงผลงาน - เอกสารแสดงรายละเอียดผลงานที่ระบุเหตุหรือพฤติกรรมที่ได้กระทาผลงาน
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการเสนอขอพระราชทาน (ถ้ามี)
- กรณีการบริจาคเงินสด สาเนาหนังสือแสดงเจตนาการบริจาคเงินให้แก่สถานศึกษา ซึ่งผู้บริจาคต้องระบุ
วัตถุประสงค์ในการบริจาคที่ไม่มีเงื่อนไขหรือภาระติดพันใด ๆ ไว้ด้วย
- ใบเสร็จรับเงินแสดงการบริจาค
- สาเนาบัญชีหรือสมุดเงินสดของสถานศึกษาที่รับบริจาค ที่แสดงรายรับ -รายจ่ายเงินบริจาคไว้ อย่างชัดเจน
ถูกต้อง (เฉพาะหน้าที่ปรากฎรายรับ-รายจ่าย เงินที่รับบริจาค)
- สาเนาหลักฐานการนาเงินที่รับบริจาคเข้าบัญชีธนาคารของสถานศึกษา (ถ้ามี)
- กรณีบริจาคเป็นเช็คของธนาคาร ต้องมีสาเนาเช็คธนาคารแห่งประเทศไทย หรือเช็คที่มีธนาคารค้าประกัน
หรือสาเนาเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายหรือรับรองหลังเช็ค หรือสาเนาเช็คที่ผู้ขอใช้เช็คเซ็นสั่งจ่ายและให้ใช้ ชาระ
โดยตรง
- ประกาศเกียรติคุณบัตร อนุโมทนาบัตรหรือหนังสือขอบคุณผู้บริจาค
- สาเนาหลักฐานการใช้เงินบริจาคที่แสดงให้เห็นว่าได้ใช้จ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของผู้บริจาคอย่าง
ชัดเจน ถูกต้อง
- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
หมายเหตุ
- กรณีรับบริจาคเป็นเงินตราต่างประเทศ ให้คานวณเป็นเงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน เวลาและ
สถานที่รับบริจาค
- กรณีบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาโดยนาดอกผลมาเป็นทุนการศึกษา ผู้บริจาคจะต้องระบุให้ชัดเจน ว่าทั้งเงิน
ต้นและดอกเบี้ย ให้ถือเป็นสิทธิขาดของสถานศึกษา โดยไม่มีเงื่อนไขหรือภาระติดพันใด ๆ
- หลักฐานใบเสร็จรับเงินต้องระบุชื่อผู้บริจาคอย่างชัดเจน กรณีบริจาคร่วมกันหลายคน สถานศึกษา จะต้อง
ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้บริจาคแต่ละราย
- กรณีบริจาคสิ่งของ
1. สาเนาหนังสือแสดงเจตนาการบริจาคสิ่งของให้แก่สถานศึกษา
2. สาเนาหนังสือตอบรับการบริจาคหรือหนังสือขอบคุณผู้บริจาค (ถ้ามี)
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงราคาสิ่งของที่บริจาคทุกรายการอย่างชัดเจน เช่น ใบเสร็จรับเงินจาก ร้านค้าซึ่งต้อง
ระบุชื่อร้านค้าที่ตั้ง เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จ ให้ครบถ้วน และต้องระบุชื่อผู้บริจาคเป็นผู้ชาระเงินค่าสินค้า
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4. ส าเนาค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ น ราคาสิ่ ง ของที่ มี ผู้ บ ริ จ าคให้ ส ถานศึ ก ษา
ประกอบด้วยบุคลากรของสถานศึกษาที่รับบริจาคที่มีความรู้ความชานาญการที่เชื่อถือในเรื่องนั้น ๆ ไม่น้อย
กว่า 5 คน
5. กรณีที่มีการบริจาคสิ่งของหลายรายการ ให้จัดทาบัญชีสรุปรายการสิ่งของที่บริจาคทุกรายการ และหากมี
การบริจาคสิ่งของมากกว่า 1 ครั้ง (การบริจาคภายในวันเดียวกันถือเป็นการบริจาค 1 ครั้ง ให้ออกหนังสื อ
รับรอง ฯ (นร.2) 1 ฉบับ) ให้จัดทาบัญชีสรุปรายการสิ่ งของที่บริจาคแยกแต่ล ะครั้งตามเอกสารหลั กฐาน
ประกอบการเสนอขอพระราชทาน
6. หลักฐานการตรวจสอบและประเมินราคาสิ่งของที่รับบริจาคทุกรายการ (ในแต่ละครั้ง) ของคณะกรรมการฯ
ในข้อ 4 โดยให้ระบุด้วยว่าเป็นการประเมินราคาสิ่งของ ณ วันที่บริจาค ทั้งนี้ ให้ระบุมูลค่าของสิ่งของที่ได้รับ
บริจาคในแต่ละรายการให้ชัดเจนถูกต้องครบถ้วน และให้คณะกรรมการทุกคนลงนามรับรองในหนังสือประเมิน
ราคาทรัพย์สินด้วย
7. ประกาศเกียรติคุณบัตร หรือใบอนุโมทนาบัตร
8. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และหลักฐานการตรวจรับพัสดุ
9. สาเนาหลักฐานการลงทะเบียนครุภัณฑ์และบัญชีพัสดุ ที่ระบุรายการสิ่งของที่รับบริจาคทุกรายการ
10. ภาพถ่ายสิ่งของที่ได้รับบริจาค รายการละ 4 ภาพ (เป็นภาพถ่ายต่างมุมกัน 4 ภาพ) ทุกรายการ โดยให้
ผู้บริหารสถานศึกษาที่รับบริจาคลงนามรับรองว่าเป็นภาพถ่ายจากทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคจริง
11. หลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ (ถ้ามี) เช่น การบริจาครถยนต์ให้ส่งสาเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น
12. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการเสนอขอพระราชทาน (ถ้ามี)
- กรณีบริจาคอาคารถาวรวัตถุ/ปรับปรุงต่อเติมสิ่งก่อสร้าง
1. สาเนาหนังสือแสดงเจตนาการบริจาคอาคาร / สิ่งก่อสร้างให้แก่สถานศึกษา
2. สาเนาหลักฐานการขออนุญาตรับบริจาคเพื่อก่อสร้างหรือต่อเติมสิ่งก่อสร้าง
3. สาเนาหลักฐานการอนุญาตให้รับบริจาคและก่อสร้างได้
4. สาเนาสัญญาก่อสร้าง หรือสัญญาจ้าง
5. สาเนาแบบแปลนอาคารหรือสิ่งก่อสร้างและบริจาค
6. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง/คณะกรรมการตรวจการจ้าง
7. สาเนาหลักฐานการตรวจการจ้างและการตรวจรับงานจ้าง
8. สาเนาหลักฐานการชาระเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้างหรือสัญญาจ้าง
9. ภาพถ่ายอาคารหรื อสิ่ งก่อสร้ างที่รับบริจ าค (เป็นภาคถ่ายต่างมุมกัน 4 ภาพ) โดยให้ ผู้ บริหาร
สถานศึกษาที่รับบริจาคลงนามรับรองว่าเป็นภาพถ่ายจากทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคจริง
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10. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินราคาสิ่งก่อสร้างที่บริจาค ประกอบด้วย
บุคลากรของสถานศึกษาที่มีความรู้ความชานาญการที่เชื่อถือได้อย่างน้อย 3 คน และบุคลากรจากหน่วยงาน
อื่นที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีความรู้ความชานาญการในด้านการตรวจสอบและประเมินราคา
สิ่งก่อสร้างที่เชื่อถือได้อย่างน้อย 2 คน ร่วมกันรับรองและประเมินราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด (ทุกรายการที่
บริจาค) ซึ่ง คณะกรรมการทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และให้จัดส่งสาเนาบัตรประจาตัวของคณะกรรมการ
ทุกคนที่ร่วม ประเมินราคาด้วย
11. หลักฐานแสดงการตรวจสอบและประเมินราคาก่อสร้างจากคณะกรรมการในข้อ 10 โดยจะต้อง
ระบุด้วยว่าเป็นการประเมินราคา ณ วันที่บริจาค ทั้งนี้ ให้ระบุมูลค่าของทรัพย์สินที่บริจาคให้ถูกต้องครบถ้วน
ชัดเจน (ทุกรายการที่บริจาค) และคณะกรรมการทุกคนจะต้องลงนามในหนังสือรับรองและประเมินราคาด้วย
12. สาเนาหลักฐานแสดงการส่งมอบ/การรับมอบอาคารสิ่งก่อสร้าง (ถ้ามี)
13. ประกาศเกียรติคุณบัตร
14. สาเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ จากกรมธนารักษ์หรือราชพัสดุจังหวัด (ถ้ามี)
15. สาเนาทะเบียนพัสดุเคลื่อนที่ไม่ได้ (ประเภทสิ่งก่อสร้าง) ของสถานศึกษาที่บริจาค
16. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการเสนอขอพระราชทาน (ถ้ามี)
หมายเหตุ
กรณีรับบริจาคสมทบร่วมกันหลายคน ให้จัดทาบัญชีสรุปรายละเอียดการบริจาคทรัพย์สิน ของผู้ร่วมบริจาคทุก
รายพร้อมหลักฐานที่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้บริจาคแต่ละคนออกค่าใช้จ่ายจานวนเท่าใด เช่น หลักฐาน
ใบเสร็จรับเงินที่ผู้บริจาคแต่ละคนเป็นผู้จ่ายเงิน
- กรณีบริจาคที่ดิน
1. สาเนาหนังสือแสดงเจตนาการบริจาคที่ดินให้แก่สถานศึกษา
2. สาเนาหนังสือการขออนุญาตรับบริจาค
3. สาเนาหนังสือการอนุญาตให้รับบริจาค
4. หนังสือประเมินราคาที่ดินจากสานักงานที่ดิน ๆ (การประเมินราคาที่ดิน ต้องประเมิน ณ วันที่บริจาค (วันที่
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน) และเจ้าพนักงานที่ดินจะต้องรับรองราคาประเมินของที่ดินที่บริจาค ทั้งแปลงเป็นการ
เฉพาะ)
5. สาเนาโฉนดที่ดิน (ถ่ายสาเนาทุกหน้า และด้านหลังโฉนดต้องมีรายการโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว โดยระบุ
ชื่อผู้บริจาคเป็นผู้โอน)
6. สาเนาหนังสือสัญญาให้ที่ดิน
7. หลักฐานแสดงการรับบริจาค เช่น ประกาศเกียรติคุณบัตร ใบอนุโมทนาบัตร เป็นต้น (ทั้งนี้ วัน เดือน ปี ที่
ระบุการรับบริจาคต้องไม่ก่อนวันที่ที่ลงในหนังสือประเมินราคาที่ดิน)
8. สาเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์หรือราชพัสดุจังหวัด (ถ้ามี)
9. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการเสนอขอพระราชทาน (ถ้ามี)
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หมายเหตุ
- กรณี บ ริ จ าคที่ ดิ น ผื น เดี ย วกั น แต่ มี ชื่ อ ร่ ว มกั น เป็ น เจ้ า ของหลายคน และได้ ร่ ว มกั น บริ จ าคที่ ดิ น ให้ แ ก่
สถานศึกษา ให้ดาเนินการแบ่งพื้นที่ให้ชัดเจนว่าบริจาคที่ดินคนละเท่าไร และคิดมูลค่าเป็นเงินคนละเท่าใด
กรณีที่ไม่มีการแบ่งหรือระบุให้ชัดเจนว่าได้บริจาคคนละเท่าไร ให้ถือว่าเป็นการบริจาคคนละเท่า ๆ กัน
- กรณี แ บ่ ง ที่ ดิ น บริ จ าคบางส่ ว นให้ ด าเนิ น การโอนและระบุ ใ ห้ เ รี ย บร้ อ ยว่ า พื้ น ที่ ส่ ว นใดที่ บ ริ จ าค ให้ แ ก่
สถานศึกษาและระบุมูลค่าให้ชัดเจนว่ามีมูลค่าเท่าใด
- กรณีบริจาคแรงงาน
1. สาเนาหนังสือแสดงเจตนาการบริจาคแรงงานให้แก่สถานศึกษา
2. ส าเนาคาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาค่า แรงงานที่ไ ด้รับบริจาคประกอบด้ ว ยบุคลากร ของ
สถานศึกษาที่รับบริจาคที่มีความรู้ความชานาญการที่เชื่อถือได้ อย่างน้อย 3 คน และบุคลากรจากหน่วยงาน
อื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ สั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารที่ มี ค วามรู้ ค วามช านาญในด้ า นการตรวจสอบและประเมิ น ราคา
ค่าแรงงานในเรื่อง นั้นๆ ที่เชื่อถือได้ อย่างน้อย 2 คน รวมแล้วไม่น้อยกว่า 5 คน ร่วมกันรับรองและประเมิน
ราคาค่าแรงงานทั้งหมด พร้อมจัดส่งสาเนาบัตรประจาตัวของคณะกรรมการทุกคนที่ร่วมประเมินราคาด้วย
3. หลั กฐานแสดงการตรวจสอบและประเมินราคาค่า แรงงานทั้ง หมด (ทุกรายการ) ที่ได้รับบริจาค จาก
กรรมการในข้อ 2 โดยจะต้องระบุด้วยว่าเป็นการประเมินราคาค่าแรงงาน ณ วันที่ที่ได้รับบริจาคและระบุมูลค่า
ของแรงงานที่ได้รับบริจาคให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน (ทุกรายการที่ได้รับบริจาค) และให้คณะกรรมการทุกคน
ลง นามในหนั ง สื อ รั บ รองและประเมิ น ราคาด้ ว ย (โดยให้ ค านวณค่ า แรงงานเป็ น เงิ น ตามป ระกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่าตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ตามเขตนั้น ๆ ทั้งนี้ การบริจาค
แรงงานโดยเครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรงหรือช่างฝีมือ ให้ใช้หลักฐานการประเมินราคาจากผู้ชานาญการของ
ทางราชการ หรือ ผู้ชานาญการที่เชื่อถือได้ในเรื่องนั้น ๆ รับรองมูลค่าในขณะบริจาคโดยอนุโลม
4. หลักฐานแสดงการรับบริจาค เช่น หนังสือตอบขอบคุณใบอนุโมทนาบัตร ฯลฯ
5. ภาพถ่ายผลงานที่ได้จากการบริจาคแรงงาน (เป็นภาพถ่ายต่างมุมกัน 4 ภาพ)
6. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการเสนอขอพระราชทาน (ถ้ามี)
- เงื่อนไขอื่น ๆ
1. ทรัพย์สินที่บริจาคต้องเป็นทรัพย์สินของผู้บริจาคเองหรือเป็นทรัพย์สินที่ผู้บริจาคมีสิทธิ์บริจาค ได้ในนาม
ของตนและต้องไม่มีเงื่อนไขหรือภาระติดพันใด ๆ
2. กรณีมีชื่อผู้อื่นร่วมในการบริจาคหลายรายให้แสดงเอกสารหลักฐานการแบ่งสัดส่วนของการ บริจาคให้
ถูกต้องชัดเจนและหากประสงค์จะขอหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สิน (นร.2) ของแต่ละราย
ให้จัดทาหนังสือรับรอง ฯ แยกคนละฉบับตามสัดส่วนมูลค่าของทรัพย์สินที่แต่ละรายบริจาค
3. กรณีสามีภรรยา บริจาคทรัพย์สินร่วมกันและประสงค์จะสละสิทธิ์การบริจาคในส่วนของตน ให้แก่คู่สมรสให้
ทาหนังสือแสดงการยินยอมขอสละสิทธิ์การบริจาคของสามีหรือภรรยาโดยมีพยานบุคคลร่วมลงนามรับรอง
ด้วยอย่างน้อย 2 คน พร้อมแนบหลักฐานสาเนาทะเบียนสมรสไปด้วย (การสละสิทธิ์ในการบริจาคใช้ได้เฉพาะ
กรณีสามีภรรยาบริจาคทรัพย์สินร่วมกันและมีชื่อในการบริจาคร่วมกันเท่านั้น)
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4. กรณีผู้บริจาคไม่สามารถลงนามในเอกสารได้ให้ผู้บริจาคพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงชื่อ และ พิมพ์ชื่อเต็ม
ด้วย โดยต้องมีพยานบุคคลลงลายมือชื่อร่วมรับรองด้วยอย่างน้อย 2 คน
5. กรณีเอกสารหลักฐานที่เป็นสาเนาทุกฉบับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในชั้นต้นต้องลงลายมือชื่อ พร้อมระบุชื่อ
เต็ม และตาแหน่งเพื่อรับรองความถูกต้องของสาเนาทุกฉบับด้วย และเพื่อป้องกันความสับสน ของเอกสาร
หลักฐานที่เป็นสาเนา ให้ผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องใช้ปากกาสีน้าเงิน
6. กรณีเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดที่กาหนด ให้หน่วยงาน
ที่ได้รับประโยชน์ทาหนังสือชี้แจงเหตุผลให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ และพิจารณา
ต่อไป
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ
1. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการที่จะเสนอขอพระราชทานให้ถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมี
เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด
2. ข้าราชการที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ ๆ พอสรุปได้
ดังนี้
(1) ต้ อ งมี ร ะยะเวลารั บ ราชการติ ด ต่ อ กั น มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 5 ปี บ ริ บู ร ณ์ นั บ ตั้ ง แต่ วั น เริ่ ม เป็ น
ข้าราชการถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน
(2) กรณีการนับระยะเวลาดารงตาแหน่งในระดับ 3/5/7 ครบ 5 ปีบริบูรณ์ ข้าราชการผู้นั้น จะต้อง
ดารงตาแหน่งก่อน วันที่ 29 พฤษภาคม (โดยเทียบเคียงกับระดับและตาแหน่งเดิมของข้าราชการครู และ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาไปพลางก่ อ น จนกว่ า สลค. จะได้ ป รั บ ปรุ ง เกณฑ์ บั ญ ชี ก ารขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
(3) เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ด้วยความอุตสาหะ
ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง มีผลการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าระดับดี หากในปีที่
เสนอขอพระราชทานมีผลการปฏิบัติงานต่ากว่าระดับดีให้เลื่อนการเสนอไปอีก 1 ปี
(4) เป็นผู้ที่ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือต้องรับโทษจาคุก โดย
คาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต้องไม่ขอพระราชทานปีติดกัน เว้นแต่การขอ
พระราชทานตามข้อ 11 (1) (2) และ (3) ของระเบียบ ฯ
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หมายเหตุ : การเสนอขอเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย
1. ข้าราชการครูตาแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ อัตราเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ คศ.3 ขั้น 58,390 บาท เสนอขอได้ในปีที่
เกษียณอายุราชการ
2. บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมตรา 38 ค (2) ระดับชานาญการพิเศษ อัตราเงินเดือน
58,390 บาท เสนอขอได้เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน
3. ข้าราชการครู อันดับ คศ.4 วิทยาฐานะเชี่ยวชาญ เสนอขอได้เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจํา
1. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอขอพระราชทานให้ถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมี
เกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด
2. ลูกจ้างประจาที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบฯ พอสรุปได้
ดังนี้
(1) เป็นลูกจ้างประจาของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจา ของส่วน
ราชการ
(2) เป็นลูกจ้างประจาที่มีชื่อและลักษณะงานเป็นลูกจ้างประจาโดยตรงหมวดฝีมือ หรือ ลูกจ้างประจา
ที่มีชื่อและลักษณะเหมือนข้าราชการ
(3) ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวัน
ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน เป็นผู้ประพฤติดี และ
ปฏิบัติงานราชการหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ เอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดี
(4) เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือต้องรับโทษจาคุกโดย
คาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) มีผ ลการปฏิบั ติร าชการหรื อปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับ ดี กรณีในปีที่เสนอขอมีผ ลการปฏิ บั ติ
ราชการหรือปฏิบัติงานต่ากว่าระดับดี ให้เลื่อนการเสนอขอไปอีก 1 ปี

**อัตราเงินเดือนขั้นต่าของข้าราชการพลเรือนระดับ 3 ขั้น 8,340 บาท แต่ไม่ถึงขั้นต่าของข้าราชการพลเรือน
ระดับ 6 ขั้น 15,050 บาท
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ
1. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอขอพระราชทานให้ถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศ
ยิ่งมงกฏไทย พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด
2. พนักงานราชการที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบฯ พอสรุป
ได้ ดังนี้
2.1 เป็นพนักงานราชการตามสัญญาจ้างของส่วนราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547
2.2 เป็นพนักงานราชการที่มีชื่อและลักษณะงานเป็นพนักงานราชการที่เทียบเท่ากับ ลูกจ้างประจา
หมวดฝีมือขึ้นไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
2.3 ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวัน
ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน
2.4 เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความ
อุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง
2.5 เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือต้องรับโทษจาคุก โดยคา
พิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.6 มีผ ลการปฏิบั ติร าชการหรื อปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าระดับดี กรณีในปีที่เสนอขอมีผ ลการปฏิบัติ
ราชการหรือปฏิบัติงานต่ากว่าระดับดี ให้เลื่อนการเสนอขอไปอีก 1 ปี
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การขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
1. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอขอพระราชทานให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. เหรียญจักรมาลาและ เหรียญ
จักรพรรดิมาลา พุทธศักราชการ 2484
2. การนับเวลาราชการให้นับตั้งแต่เริ่มรับราชการจนครบ 25 ปีบริบูรณ์ โดยนับถึงวันที่ 28 กรกฎาคม ของ ปีที่
ขอพระราชทาน
3. กรณีเริ่มรับราชการก่อนอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ให้นับตั้งแต่วันอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป และไม่นับ
เวลาที่เป็นข้าราชการวิสามัญ
4. ผู้ที่ได้ลาออกจากราชการและบรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่ ให้นับเวลาก่อนออกจากราชการและเวลาการ
รับราชการครั้งหลังรวมกันได้จนครบ 25 ปีบริบูรณ์
5. ต้องเป็นผู้ที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี และตลอดระยะเวลาของการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่เริ่มเข้ารับราชการจนถึงปีที่ขอพระราชทาน จะต้องเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกาลั งความสามารถจนเกิดผลดีแก่ ราชการ และต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ
6. ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา สามารถจะเสนอขอพระราชทานพร้อม
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตราอื่นในปีเดียวกันได้
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้กระทําความดีความชอบ
1. ตรวจสอบคุณสมบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 โดยเคร่งครัด
2. กรณีที่ผู้กระทาความดีความชอบที่ทาประโยชน์ให้กับส่วนราชการหลายแห่งให้ส่วนราชการที่ได้รับประโยชน์
มากที่สุดเป็นหน่วยงานที่เสนอขอพระราชทาน
3. ทุกครั้งที่มีผู้บริจาคหรือทาประโยชน์ให้กับหน่วยงาน จะต้องดาเนินการในการออกหนังสือ รับรองแสดง
รายการการบริจาคทรัพย์สิน (นร.2) หรือหนังสือรับรองแสดงผลงาน (นร.1) ไปยัง สพฐ.
4. รวบรวมเอกสารหลักฐานการบริจาค / ผลงาน ตามแต่ละกรณีอย่างละเอียด เพื่อประกอบ การพิจารณา
ดาเนินการขอหนังสือรับรอง แบบ นร.1/ นร.2
5. จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่กาหนดดาเนินการเสนอขอพระราชทานไปยัง สพฐ.ตามเวลาที่
กาหนดต่อไป
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6. แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของ สพท.
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ / ลูกจ้างประจํา / พนักงานราชการ ในสังกัด
ประจําปี
แจ้งรร./สพท. (1 วัน)
(หลักเกณฑ์/กําหนดวันส่ง)

จัดทาฐานข้อมูลในการเสนอขอพระราชทาน ฯ (5 วัน)
ผู้ขอที่ปฏิบัติงาน

ผู้ขอปฏิบัติงาน

ใน รร.

ใน สพท.

ผอ.รร.

สพท.

ตรวจสอบคุณสมบัติ (3 วัน)
จัดพิมพ์รายชื่อผู้เสนอขอในโปรแกรม (INSIGNIA_OBEC Ver2)
ของ สพฐ. /ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกราย (3 วัน)
เสนอ ผอ.สพท. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการ
เสนอขอฯ/ประชุมพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอฯ (2 วัน)
จัดทาเอกสารเสนอ ผอ.สพท. พิจารณา (1 วัน)
สพฐ.

ผู้รับผิด นางสุภาภรณ์ สุประดิษฐ์
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 0810833470

จัดเก็บเอกสาร/ลงทะเบียนคุมการเสนอขอฯ (10นาที)
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7. รูปแบบที่ใช้
7. 1 แบบฟอร์มที่ใช้สาหรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและ
เครื่องราชอิสริ ยาภรณ์อัน มีเกียรติย ศยิ่ งมงกุฎ ไทยให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจา (หมวดฝีมือ) พนักงาน
ราชการ
7. 2 แบบฟอร์มที่ใช้สาหรับการเสนอขอเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการ
7. 3 แบบฟอร์มที่ใช้สาหรับในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรก คุณา
ภรณ์ให้แก่ผู้กระทาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน โดยมีแบบฟอร์ม
ต่างๆ ดังนี้
- แบบ ขร.1 เป็นแบบบัญชีแสดงจานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งเสนอขอพระราชทานให้แก่ข้าราชการ
ชั้นสายสะพาย
- แบบ ขร.2 เป็ น แบบบั ญ ชีแ สดงจ านวนชั้น ตราเครื่ อ งราชอิ ส ริ ยาภรณ์ ซึ่ง เสนอขอพระราชทาน ให้ แ ก่
ข้าราชการชั้นํากว่
ต่ าสายสะพาย
- แบบ ขร.3 เป็นแบบบัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตราต่าง ๆ
- แบบ ขร.4 เป็นแบบบัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการซึ่งเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจาปี
- แบบ ขร. 5 เป็นแบบบัญชีแสดงจานวนเหรียญจักรพรรดิมาลาซึ่งเสนอขอพระราชทาน ให้แก่ข้าราชการ
- แบบ ขร. 6 เป็นแบบบัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
- แบบ ขร. 7 เป็นแบบบัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการซึ่งเสนอขอพระราชทานเหรียญ จักรพรรดิมาลา
- แบบประวัติ สาหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา - ตัวอย่างแบบประวัติสาหรับ เสนอขอ
พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
- แบบ ลจ.1 เป็ น แบบบั ญ ชี แ สดงจ านวนชั้ น ตราเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ซึ่ ง เสนอขอพระราชทาน ให้ แ ก่
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
- แบบ ลจ. 2 เป็นแบบบัญชีรายชื่อลูกจ้างประจาผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตราต่าง ๆ
- แบบ ลจ.3 เป็นแบบบัญชีแสดงคุณสมบัติของลูกจ้างประจา / พนักงานราชการของส่วน ราชการซึ่งเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี
- แบบ ร.ร.1 เป็นแบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ ประจาปี ของข้าราชการ
ลูกจ้างประจา(หมวดฝีมือ) และพนักงานราชการ
- แบบหนั งสื อรั บ รองเอกสารการบริ จ าคทรั พย์สิ นเป็นแบบที่ สพท. ต้องรับรองเอกสารใน การเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้กระทาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และ
ประชาชน
- แบบ นร.1 เป็นแบบหนังสือรับรองแสดงผลงานที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องรับรอง ผลงานในเบื้องต้น
สาหรับการออกหนังสือรับรองแสดงผลงาน (นร 1) ให้แก่ผู้กระทาความดีความชอบอันเป็น ประโยชน์แก่
ประเทศ ศาสนา และประชาชน
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- แบบ นร.2 เป็นแบบหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สินที่สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาต้อง
รับรองการบริจาคทรัพย์สินในเบื้องต้น สาหรับการออกหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาค ทรัพย์สิน (นร.
2) ให้แก่ผู้กระทาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน
- แบบ นร 3 เป็นแบบบัญชีแสดงคุณสมบัติผู้กระทาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ ประเทศ ศาสนา
และประชาชน
- แบบ นร 4 เป็นแบบบัญชีแสดงจานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้น
สายสะพาย ซึ่งเสนอขอพระราชทานให้แก่ผู้กระทาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และ
ประชาชน
- แบบ นร 5 เป็นแบบบัญชีแสดงจานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรก คุณาภรณ์ชั้น
ํากว่
ต่ าสายสะพาย ซึ่งเสนอขอพระราชทานให้แก่ผู้กระทาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ ประเทศ
ศาสนา และประชาชน
- แบบ นร 6 เป็ น แบบบั ญชีร ายชื่อผู้ กระทาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และ
ประชาชนผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นตราต่าง ๆ
- แบบรายงานความดีความชอบประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น สายสะพายเป็น
กรณีพิเศษ
- ประกาศคณะกรรมการพิจารณาบาเหน็จ ความชอบสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด ชายแดนภาคใต้
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ
- แบบรายงานความดีความชอบประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (ขอลดระยะเวลา 1 ปี)
- แบบรายงานความดีความชอบประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 3 (ขอลดระยะเวลา 2 ปี)
-แบบ คร 2.1บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาที่เคยได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ตากว่าระดับดี (พอใช้/ต้องปรับปรุง)
-แบบ คร 2.2 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชประจาปี ที่ ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
หรืออยู่ระหว่างถูกดาเนินคดีอาญา
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8. ข้อสังเกต
โรงเรียนในสังกัด ได้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์เสนอขอพระราชทาน
หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อั นมี
เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 เป็นจานวนมาก ดังนี้
1. เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลที่ไม่ได้ดารงตาแหน่งตามที่กาหนด ไว้ในบัญชีท้าย
ระเบียบฯ หรือผู้ที่ลาออกจากราชการก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
2. ซ้าชั้นตราที่เคยขอมาแล้ว
3. ขอปีติดกัน
4. ขอเลื่อนชั้นตราก่อนครบกาหนดระยะเวลา
5. ขอข้ามชั้นตรา และเสนอขอเกินเกณฑ์ชั้นสูงสุดของระดับตาแหน่ง
6. ระบุเครื่องราชฯ ชั้นรอง ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
7. คานาหน้าชื่อ ชื่อตัว และชื่อสกุล ไม่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง
8. รหัสประจาตัวประชาชนไม่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง
9. ตรวจสอบกรณีผลการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติราชการต่ากว่าระดับดี ตรวจสอบยากเนื่องจากข้าราชการที่ย้าย
ต่างสังกัดในทะเบียนประวัติบางรายไม่ได้บันทึกระดับผลการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติราชการไว้
10. กรณีผู้เสนอขอพระราชทานถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างดาเนินการทางวินัย ระดับโรงเรียน ไม่แจ้ง
สพท.ทราบ ต้องติดตามทวงถาม ทาให้เสียเวลาในการดาเนินการ
11. เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอขอพระราชทานที่ส่ง สพท. ไม่ครบถ้วน และส่งไม่ตรงตามเวลาที่
กาหนด
ดังนั้น เพื่อให้การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ครบถ้วน ถูกต้อง และทันตามเวลาที่กาหนด ให้โรงเรียนในสังกัดที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่ข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ รและ บุคคลใดในสังกัด ให้
พิจารณาโดยรอบคอบว่าบุคคลนั้นได้กระทาความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือ สาธารณชนจนถึง
ขนาดสมควรได้รับพระราชทาน มิใช่พิจารณาแต่เพียงตาแหน่ง ระดับ หรือครบกาหนดระยะเวลาที่จะขอ
พระราชทานให้ เท่านั้ น และในการพิจ ารณาให้ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ขอพระราชทานมากยิ่งขึ้ น และ
พิจารณา กลั่นกรองความดีความชอบที่ใช้ประกอบการเสนอขอพระราชทานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในระเบียบฯ โดยเคร่งครัด และให้พิจารณาเสนอขอพระราชทานแก่บุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเท่านั้น
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1. ชื่อกระบวนงาน
งานรับหนังสือราชการ
2. วัถตุประสงค์
เพื่อเป็นคู่มือประกอบการงานธุรการกลุ่ม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีมาตรฐานและถือปฏิบัติ
เป็นไปในแนวเดียวกัน
3. ขอบเขตของงาน
งานรับหนังสือราชการควบคุมการดาเนินการตั้งแต่ การรับหนังสือ การวิเคราะห์เนื้อหาการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ การนาเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีการศึกษา
4. คําจํากัดความ
4.1 เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ธุรการ หรือ เจ้าพนักงานธุรการ
4.2 สานักงาน หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.3 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือ รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือ ผู้อานวยการกลุ่ม
4.4 เอกสารลับ หมายถึง เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้
4.4 เอกสาร หมายถึง เอกสาร พัสดุไปรษณีย์และระบบ AMSS
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เจ้าหน้าที่รับหนังสื อจากกลุ่ มอานวยการ ตลอดจนเฝ้าระวังและพิมพ์ห นังสื อจาก สพฐ. ทาง
เว็บไซต์ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ/เอกสาร กรณีไม่ถูกต้องส่งคืนกลุ่มอานวยการ
5.2 กรณีถูกต้อง น าเสนอเพื่อดาเนินการโดยเสนอให้ ผู้ อานวยการกลุ่ มบริห ารงานบุ คคล หรือผู้
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อจาแนกประเภท ผู้รับผิดชอบ
5.3 เจ้าหน้าที่ธุรการบันทึกในทะเบียนหนังสือรับแล้วแจกหนังสือราชการตามกลุ่มและผู้รับผิดชอบ
เรื่องนั้น ๆ
กรณีเป็นหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับ ลงทะเบียนรับหนังสือแล้วนาเสนอผู้อานวยการกลุ่ม
บริหารงานบุคคลวิเคราะห์เนื้อหาและจาแนกประเภทผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ทะเบียนแจกงานผู้รับผิดชอบเรื่อง
นั้น ๆ
5.4 ผู้รับผิดชอบเรื่อง บันทึกเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อทราบ/พิจารณา/
อนุมัติ/เห็นชอบ/สังการ แล้วแต่กรณี
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่รับหนังสือจากกลุ่ม
อานวยการและระบบ
AMSS++ (5 นาที)

ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อจาแนกประเภทผู้รับผิดชอบ (1 นาที)

เจ้าหน้าที่ธุรการบันทึกในทะเบียน
หนังสือรับแล้วแจกหนังสือราชการตาม
กลุ่มงานและผู้รับผิดชอบเรื่อง (5 นาที)

ผู้รับผิดชอบ นางทิพยรตน์ เพชรลอย

หมายเหตุ : ระยะเวลาในการดําเนินการต่อเรื่อง

ตาแหน่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เบอร์โทร

0936982714
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1. ชื่อกระบวนงาน
การออกหนังสือรับรอง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการออกหนังสือรับรอง
4. คํากําจัดความ –
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา ที่มีความประสงค์กรอกข้อมูลในแบบคาขอระบุความประสงค์ว่าจะนา
หนังสือรับรองไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไร
5.2 เจ้าหน้าที่รับคาขอ ตรวจสอบความถูกต้อง ลงทะเบียนคุม จัดพิมพ์หนังสือรับรอง จานวน 2 ฉบับ
เสนอผู้มีอานาจลงนาม (ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย/รักษาราชการแทน)
5.3 ออกเลขที่หนังสือรับรอง โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
5.4 กรณีขอหนังสือรับรองเพื่อประกันตัวผู้ต้องหา ให้กลุ่มงานวินัยและนิติการตรวจสอบรายกรณี
เพื่อเป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกาหนด
5.5 กรณีที่การรับรองเป็นเรื่องสาคัญ ที่ออกให้แก่บุคคลให้ติดรูปถ่ายของผู้ได้รับการรับรอง ขนาด
4×6 เซนติเมตร หน้าตรง ไม่สวมหมวก ประทับตราชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือขอบล่างด้านขวาของรูปถ่าย
ต่อลงบนแผ่นกระดาษ และให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อไว้ใต้รูปถ่าย พร้อมทั้งพิมพ์ชื่ อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้
ลายมือชื่อด้วย จัดทาจานวน 2 ชุด เพื่อเป็นสาเนาตรวจสอบ
5.6 ส่งมอบให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจ
การออกหนังสือรับรองสถานภาพ คุณสมบัติ ประวัติและข้อมูลข้าราชการ
หนังสือรับรองตามระเบียบงานสรบรรณ พ.ศ. 2526 ส่วนที่ 6 กาหนดว่า หนังสือรับรองเป็นหนังสือที่
ส่วนราชการออกให้เพื่อรับ รองแก่บุ คคล นิติบุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้
ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จาเพาะเจาะจง ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทาตามแบบที่กาหนด โดยการ
กรอกรายละเอียดดังนี้
1. เลขที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่เลขที่ 1 เรียงตามลาดับไปจนถึงสิ้นปีปฏิทิน
2. ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงชื่อของส่วนราชการซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือนั้นและจะลงสถาน
ที่ตั้งของส่วนราชการเจ้าของหนังสือด้วยก็ได้
3. ข้อความ ให้ลงข้อความขึ้นต้นว่า หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า แล้วต่อด้วย ชื่อบุคคล นิติ
บุคคล หรือหน่วยงานที่ราชการรับรอง ในกรณีที่เป็นบุคคลให้พิมพ์ชื่อเต็ม โดยมีคานาหน้านาม ชื่อ สกุล
ตาแหน่งหน้าที่ และสังกัดหน่วยงานที่ผู้นั้นทางานอยู่อย่างชัดแจ้ง แล้วจึงลงข้อความที่รับรอง
4. ให้ไว้ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปี พ.ศ. ที่ออกหนังสือรับรอง
5. ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการผู้ออกหนังสือ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายและพิมพ์ชื่อเต็ม
ของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ
6. ตําแหน่ง ให้ลงตาแหน่งของผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือ
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Flow chart
ขั้นตอนการออกหนังสือรับรอง

ยื่นคาขอหนังสือ
รับรอง

ตรวจสอบ ลงทะเบียนคุม จัดพิมพ์
หนังสือรับรอง

ออกเลขที่หนังสือรับรอง
รับรอง

จัดส่งหนังสือรับรองให้แก่ผู้แจ้ง
ความประสงค์

ข้อกฎหมาย
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
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หนังสือมอบอํานาจ
เขียนที…่ ……………………………………………………………
วันที่……. เดือน……………………………… พ.ศ. ………..
เรื่อง …………………………………………………………..
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า………………………………………………………………………………………………………..
อายุปี………..เชื้อชาติ…………สัญชาติ………….. บุตร นาย/นาง…………………………………………………………………….
อยู่บ้านเลขที่………….หมู่…………..แขวง/ตาบล……………………………………….เขต/อาเภอ………………………………..
จังหวัด…………………………………………………………….. เบอร์โทรศัพท์…………………………………………………………..
ได้มอบอานาจให้ …………………………………………………………………………… อายุ……………………………ปี.
เชื้อชาติ…….………สัญชาติ…………….…….. บุตร นาย/นาง…………..…………………………………………………………….
อยู่บ้านเลขที่………….หมู่…………..แขวง/ตาบล……………………………………….เขต/อาเภอ………………………………..
จังหวัด…………………………………………………………….. เบอร์โทรศัพท์…………………………………………………………..
เป็นผู้มีอานาจจัดการ………………………………………………………………………………………………แทนข้าพเจ้า
จนเสร็จการ และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอานาจได้ทาไปตามที่มอบอานาจนี้เสมือนหนึ่ง
ข้าพเจ้าได้ทาการด้วยตนเอง เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายมือนิ้วไว้เป็นสาคัญต่อหน้า
พยานแล้ว

ลงชื่อ………………………………………………………… ผู้มอบอานาจ
(…………………………………………………………) ตัวบรรจง

ลงชื่อ………………………………………………………… ผู้รบั มอบอานาจ
(……………………………………………………………) ตัวบรรจง

ลงชื่อ………………………………………………………… พยาน
(…………………………………….………………………) ตัวบรรจง
หมายเหตุ แนบบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ ประกอบคาขอ
เพื่อตรวจสอบ
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แบบฟอร์มหนังสือรับรอง

เลขที…่ ……/…………………

(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง)

(ข้อความ) หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า (ระบุชื่อบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานที่จะให้
การรับรอง พร้อมทั้งลงตาแหน่งและสังกัด หรือที่ตั้ง แล้วต่อด้วยข้อความที่รับรอง)……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ให้ไว้ ณ วันที่………………………..…………………………. พ.ศ. ………………..

(ลงชื่อ)
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
ตาแหน่ง
ส่วนที่ใช้สาหรับเรื่องสาคัญ
รูปถ่าย
(ถ้ามี)
ขนาด 4×6 เซนติเมตร

(ประทับตราชื่อส่วนราชการ)
(ลงชื่อผู้ได้รับการรับรอง)
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
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1. ชื่อกระบวนงาน
ขอพระราชทานน้าหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานดิน การขอ
พระราชทานหีบศพ และการขอเครื่องประกอบเกียรติยศ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการดาเนินการขอพระราชทานน้าหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การ
ขอพระราชทานดิน การขอพระราชทานหีบศพ และการขอเครื่องประกอบเกียรติยศ
3. ขอบเขตงาน
1. การขอพระราชทานเพลิงศพกรณีปกติ (ข้าราชการเสียชีวิต)
2. การขอพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ
2.1 บิดาหรือมารดาของข้าราชการเสียชีวิต
2.2 กรณีข้าราชการบานาญที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “บ.ม.”ขึ้นไป
4. คําจํากัดความ –
5. ขั้นตอนการปฏิบัติการขอพระราชทานเพลิงศพ
5.1 การขอพระราชทานเพลิงศพกรณีปกติ : เจ้าภาพหรือทายาท ให้ผู้ประสงค์ขอพระราชทานเพลิง
ศพกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม “การขอพระราชทานเพลิงศพ” ให้ถูกต้องครบถ้วน (ผู้ประสงค์ขอ
แบบฟอร์มได้ที่ : กลุ่มบริหารงานบุคคล)
-เจ้าหน้าที่ทาหนังสือถึง (เลขาธิการ สานักพระราชวัง)
-ระบุชื่อ ตาแหน่ง ชั้น ยศ ของผู้ถึงแก่กรรม
-ถึงแก่กรรมด้วยโรคอะไร ที่ไหน เมื่อใด
-ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อะไรบ้าง
-มีความประสงค์จะขอรับพระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบศพอย่างใดบ้าง
-ระบุวัน เวลาสถานที่ฌาปนกิจ
5.2 การขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ : เจ้าภาพหรือทายาท
ให้ผู้ประสงค์ขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการขอ
พระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษให้ถูกต้องครบถ้วน(ผู้ประสงค์ขอแบบฟอร์มได้ที่ : กลุ่มบริหารงาน
บุคคล)
-เจ้าหน้าที่ทาหนังสือถึง (เลขาธิการ สานักพระราชวัง)
-ระบุชื่อ – สกุล และประวัติโดยย่อของผู้ถึงแก่กรรม
-ถึงแก่กรรมด้วยโรคอะไร ที่ไหน เมื่อใด
-ระบุวัน เวลาสถานทีท่ ี่ฌาปนกิจ
-ระบุคุณงามความดีที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ หรือคุณสมบัติ
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5.3 เสนอหนังสือนาส่งเรื่องการขอพระราชทานเพลิงศพ ต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เพื่อโปรดลงนาม
5.4 เจ้าหน้าที่มอบหนังสือนาส่งพร้อมใส่ซองให้เรียบร้อยให้เจ้าภาพหรือผู้แทนเจ้าภาพ ถือหนังสือ
นาส่งไปติดต่อที่กองพระราชพิธี วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนอย่างน้อย 3 วัน ทางวัฒนธรรม
จังหวัดจะมีเจ้าหน้าที่มาดาเนินการให้
6. Flow chart การปฏิบัติงาน

1.เจ้าภาพแจ้งความประสงค์

2.สพป.ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิพร้อมเอกสารหลักฐาน

3.สพป.มีหนังสือส่งหลักฐานถึงเลขาธิการพระราชวัง

4.นาหนังสือประสานงานที่กองราชพิธีวัฒนธรรมจังหวัด

5.รับพระราชทานและดาเนินการที่กองพระราชพิธีกาหนด

ผู้รับผิดชอบ นางทิพยรัตน์ เพชรลอย
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร. 0936982714
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1.ชื่อกระบวนงาน : การขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร
2.ขอบเขตของงาน
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้าราชการครูที่มีสิทธิยกเว้นการเข้ารับ
ราชการทหาร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นครูประจาการทาการสอนนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าคนเป็นปกติ และ ใน
จานวนนักเรียนนิสิต หรือนักศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าคนนี้ยกเว้นครูได้คนเดียว หรือเป็นครูสอนประจาเฉพาะ
วิชาซึ่งทางานสอนนักเรียนนิสิต หรือนักศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าคนเป็นปกติและในจานวนนักเรียนนิสิต หรือ
นักศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าคนนี้ยกเว้นครู ได้คนเดียวเช่นเดียวกัน
2. มีเวลาสอนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่าสิบแปดชั่วโมง สาหรับครูซึ่งทาการสอนในสถานศึกษาตั้งแต่
ระดับมัธยมศึกษาลงมา หรือไม่น้อยกว่าสิบห้าชั่วโมง สาหรับครูประจาการสอนในสถานศึกษาระดับสูงกว่า
มัธยมศึกษา
3.คําจํากัดความ
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1. ข้าราชการครูที่ขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ยื่นคาร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารเรียน ผอ.สพท.
เสนอผ่านโรงเรียนต้นสังกัดของตนเอง จานวน 2 ชุด พร้อมเอกสาร ประกอบด้วย
4.1.1 สาเนาคาสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
4.1.2 สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4.1.3 สาเนาใบสาคัญ (แบบ สด.9)
4.1.4 สาเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. 35)
4.1.5 สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ
4.1.6 สาเนาใบประกอบวิชาชีพครู
4.1.7 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล (ถ้ามี)
4.2. โรงเรียนต้นสังกัดตรวจสอบเอกสาร และจัดทาบัญชีราชชื่อข้าราชการครูขอยกเว้นการเข้ารับ
ราชการทหาร ตามแบบที่กาหนด และหนังสือรับรองว่าเป็นข้าราชการครูและได้ทาการสอนที่โรงเรียนนี้สอน
ระดับชั้นไหน และมีจานวนกี่คน สอนกี่ชั่วโมง เป็นไปตาม พ.ร.บ.การยกเว้นหรือไม่ และรวบรวมเอกสาร
ทั้งหมด จัดส่งให้ส่วนราชการต้นสังกัด สพท. ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายนของปีนั้น) เพื่อดาเนินการเสนอขอ
ยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด (สัสดีจังหวัด) นั้นต่อไป
4.3. ผู้ว่าราชการจังหวัด (สัสดีจังหวัด) ดาเนินการออกใบสาคัญยกเว้นครู (แบบ สด. 37) ส่งกลับมา
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทาหนังสือแจ้งให้โรงเรียนต้นสังกัดของข้าราชการครูที่ขอยกเว้น
การเข้ารับราชการทหาร เพื่อแจ้งให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบต่อไป
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ครู
-รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
จานวน 2 ชุด
-ยื่นคาขอต่อผูบ
้ งั คับบัญชา
ผอ.รร. ที่ตน้ สังกัด

สถานศึกษา
-ตรวจสอบคาขอ/คุณสมบัติ
และหลักฐานประกอบการขอ
ยกเว้น
-ทาหนังสือรับรองชั่วโมงการ
สอน และนักเรียนที่สอนตาม
แบบรวบรวมหลักฐานส่ง สพท.

สัสดีจังหวัด
-ตรวจสอบหลักฐานการขอ
-ออกใบสาคัญการยกเว้น
ทหาร (สด.37)

สพท.ต้นสังกัด
-ตรวจสอบคุณสมบัติและ
หลักฐานการขอยกเว้น
-รวบรวมหลักฐานส่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด (สัสดี)
(15 นาที)

ผู้รับผิดชอบ นางทิพยรัตน์ เพชรลอย
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร. 0936982714

กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 4014 ลงวันที่ 4 กันยายน 2555
4. คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 1431/2555 ลงวันที่ 5 กันยายน 2555
ข้อสังเกต
-ครูยื่นความประสงค์ ต้องยื่นคาขอก่อน 30 วัน และ รร.จัดส่งถึง สพท.ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายนของทุกปี
-เอกสารข้าราชการครูรับรองสาเนาถูกต้อง ยกเว้น ตารางสอนผอ.รร.รับรองด้วย
-หนังสือรับรองความเป็นครูจาก รร. ต้องประทับตราของ รร. ด้วย กรณีโรงเรียนขนาดเล็กทาการสอนควบชั้น
เรียน ให้ผอ.รร.รับรองว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีครูไม่ครบชั้นเรียน จึงสอนควบชั้นเรียน จานวนนักเรียน…คน)
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แบบฟอร์มที่ใช้ หนังสือรับรองการเป็นครู

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า......... .................................................ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครู ตาแหน่ง.....................................................โรงเรียน........................................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา………………………………………….…ตามคาสั่งศึกษาธิการจังหวัด..................ที่...........
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่.............................................และได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติ
หน้าที่สอนในโรงเรียน.................................................ในระดับชั้น...........................จานวน........................ คน
มีชั่วโมงสอนวันละ................. ชั่ วโมง ซึ่งครบถ้วนตามเกณฑ์กาหนด เพื่อได้รับยกเว้นการเข้ารับราชการเกณฑ์
ทหารจริง
ให้ไว้ ณ วันที่………………………………………………

ลงชื่อ.......................................................
(……………………………………………)

หมายเหตุ : ให้ประทับตราโรงเรียนด้วยหมึกสีแดง
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ที……………………………………………………………… วันที่..........................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรื่อง ข้าราชการขอยกเว้นการเข้ารับราชการ
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ด้วย โรงเรียน แจ้งว่า...............................................................................ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่ง...................... มีความประสงค์ขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร โดยส่งหลักฐานต่างๆ
ประกอบการพิจารณา รายละเอียดดังแนบ
ตามพระราชบั ญญัติรับ ราชการทหาร พ.ศ.2497 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้าราชการครูที่มีสิทธิ
ยกเว้นการเข้ารับราชการทหารต้องมีคุณสมบัติดังนี้
ข้อ 2.5.1 เป็นครูประจาการทาการสอนนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา ไม่น้อยกว่าสิบห้าคน เป็นปกติ
และในจานวนนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา ไม่น้อยกว่าสิบห้าคนนี้ยกเว้นครูได้คนเดียว หรือเป็นครู สอนประจา
เฉพาะวิชาซึ่งทาการสอนนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา ไม่น้อยกว่าสิบห้าคนเป็นปกติ และในจานวน นักเรียน
นิสิต หรือนักศึกษา ไม่น้อยกว่าสิบห้าคนนี้ยกเว้นได้คนเดียวเช่นเดียวกัน
ข้อ 2.5.2 มีเวลาสอนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่าสิบแปดชั่วโมง สาหรับครูซึ่งทาการสอน ในสถานศึกษา
ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาลงมา หรือไม่น้อยกว่าสิบห้าชั่วโมง สาหรับครูประจาการสอน ในสถานศึกษาระดับสูง
กว่ามัธยมศึกษา
ได้ตรวจสอบแล้ว ข้าราชการครูดังกล่าวมีจานวนนักเรียนที่สอน................................. ..........คน และ
มีชั่วโมงสอนสัปดาห์ละ.................. ชั่วโมง ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯนี้มีสิทธิขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร
ฉะนั้น เห็นควรเสนอเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามหนังสือรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด

(...........................................................)
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(ตัวอย่าง)
ที่ ศธ 04072.

โรงเรียน.....................
19 มีนาคม 2564

เรื่อง ข้าราชการครูขอยกเว้นเข้ารับราชการทหาร
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.บัญชีรายชื่อข้าราชการครูยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร จานวน 2 ฉบับ
2.สาเนา สด.9
จานวน 2 ชุด
3.สาเนา สด.35
จานวน 2 ชุด
4.สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 2 ชุด
5.สาเนาบัตรประจาตัว
จานวน 2 ชุด
6.สาเนาสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
จานวน 2 ชุด
7.สาเนาบัตรข้าราชการ
จานวน 2 ชุด
8.สาเนาหนังสือรับรอง
จานวน 2 ชุด
9.สาเนาแบบ สด.43
จานวน 2 ชุด
10.สาเนาใบประกอบวิชาชีพครู
จานวน 2 ชุด
11.ตางรางสอน
จานวน 2 ชุด
ด้วย นาย............................................ข้าราชการครู ตาแหน่ง............................................
โรงเรียน...............................................................................................................มีความประสงค์จะขอยกเว้น
การเข้ารับราชการทหาร ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(......................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน...............
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แบบ สด.37
ใบสาคัญยกเว้นครู
ที่......./...............
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่..........เดือน.....................พ.ศ………..
ใบสาคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า............................................เกิด พ.ศ. .....................................................
ตาหนิสาคัญ..............................บิดาชื่อ……………………………………..มารดาชื่อ.....................................................
ภูมิลาเนาทหารอยู่บ้านเลขที่.......หมู่ที่..... ตาบล................. อาเภอ................... จังหวัด.....................................
ได้รับการยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจาการในยามปกติ เนื่องจากเป็น
ครูประจาทาการสอนนักเรียน ที่........................................ ตาบล...................อาเภอ………………จังหวัด............
มีจานวนนักเรียน........คน สอนสัปดาห์ละ...................ชัว่ โมงปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่........หมู่ที่ .....ตาบล.............
อาเภอ.........................จังหวัด.....................................
จึงออกใบสาคัญฉบับนี้ไว้ ตั้งแต่วันที่............เดือน...............................พ.ศ..

(…………………………………..)
สัสดีจังหวัดฯปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัด………………..
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1. ชื่องาน : การขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารให้แก่ครูมาตรา 14(5) แห่ง
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
2. ขอบเขตของงาน
ประสานงานระหว่างโรงเรียนในสังกัดที่มีครูเข้ารับการยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการ
ทหารให้แก่ครูกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีครูในสังกัดขอยกเว้นไม่เรียก มา
ตรวจ
3.คําจํากัดความ
4.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
วิธีการยกเว้น
1. ให้โรงเรียนในสังกัดที่มีครูซึ่งจะได้รับการยกเว้น แจ้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจะแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งครูผู้นั้นทาการสอนอยู่ในท้องถิ่นที่ก่อนเดือนเมษายนของปีที่ถูก
เรียกไม่น้อยกว่าหกสิบวัน เว้นแต่กรณีย้ายไปประจาทาการสอนในสถานศึกษาอื่น นอกจากที่กาหนดไว้ ใน
ใบสาคัญ ยกเว้นครูให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องส่งรายชื่อครูที่ย้ายมาประจาทาการสอน ซึ่งจะได้รับการยกเว้น
น้อยกว่าหก สิบวันได้ แต่ต้องก่อนการตรวจเลือกในจังหวัดที่เป็นภูมิลาเนาทหารของครูผู้นั้น
2. ผู้ว่าราชกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ออกใบสาคัญยกเว้นครูให้แก่ครูซึ่งทาการ
สอนอยู่ในท้องที่ แล้วแจ้งให้หัวหน้าสานักงานเขตหรือนายอาเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลาเนาทหารของครู ผู้ว่า
ราชการจังหวัดที่ได้รับแจ้ง แจ้งให้หัวหน้าเขตหรือนายอาเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลาเนาทหารของครูผู้นั้นทราบอีก
ต่อหนึ่ง ทั้งนี้ให้แจ้งต่อกันภายในสามสิบวัน
3. ใบสาคัญยกเว้นครูให้เป็นไปตาม สด.37 ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ.2517) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
การดาเนินการขอยกเว้น
1. แจ้งรายชื่อครูในสังกัดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบเพื่อดาเนินการต่อไป
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งรายชื่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อดาเนินการขอยกเว้นไม่เรียก
มาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารให้แก่ครู
3. เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งยกเว้นให้ครูที่ขอยกเว้นและดาเนินการยกเว้นให้ตามกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 42 (พ.ศ.2517) ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ข้อ 4 (1) แล้วแจ้งสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียนในสังกัดที่มีครูขอยกเว้นกรณีดังกล่าว
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ผู้รับผิดชอบ นางทิพยรัตน์ เพชรลอย
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร. 0936982714
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ.2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
2. ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
3. คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 1431/2555 ลงวันที่ 5 กันยายน 2555
ข้อสังเกต
1.หากโรงเรียนในสังกัดที่ครูขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร และไม่แจ้งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทราบก่อนกาหนดคือภายในสามสิบวัน จะทาให้ไม่สามารถดาเนินการขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารได้
2.การขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารให้ครู ตามมาตรา 14(5) ต้องปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 42 (พ.ศ.2517) ออกตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ข้อ 4 (1) จึงจะ
สามารถดาเนินการยกเว้นให้ได้
3. กรณีที่ทาการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีครูผู้สอบไม่ครบชั้นเรียน และทาการสอนโดยการควบ
ชั้นเรียน ให้ผู้อานวยการสถานศึกษารับรองว่าข้าราชการครูผู้นั้นทาการสอนนักเรียนชั้นอะไร จานวนเท่าใด
และเป็นการควบชั้นเรียนเนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีครูผู้สอนไม่ครบชั้นเรียน เพื่อประกอบการพิจารณา
ของสัสดีจังหวัดด้วย
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1. ชื่องาน : งานบันทึกวันลาประจาปีงบประมาณในแฟ้มประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจา
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดจัดทาบัญชีรายงานการลาประเภทต่าง ๆ การขาดราชการ
มาสาย ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา โดยนับตามปีงบประมาณ (1 ตุลาคม
-30 กันยายน) เสนอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานผู้บังคับบัญชา
3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการลาของข้าราชการและลูกจ้างประจามาลงปกแฟ้มประวัติ
แผนผังแสดงขั้นตอนการบันทึกวันลาประจําปี
สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดจัดทาบัญชีรายงาน
การลาประเภทต่างๆ
จัดส่งบัญชีรายงานการลาฯ ตามลาดับชั้น
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการลาส่งปกแฟ้มประวัติและสมุด
ประวัติ
ผู้รับผิดชอบ นางบุณย์ศิริ โพถาวร
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์ 0829129987
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับที่แก้ไข
เพิ่มเติม
2. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
3. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555
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1. ชื่องาน : การขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลาหรือระหว่างวันหยุดราชการ
2. ขอบเขตของงาน
การขออนุญาตไปต่างประเทศในกรณีนี้คือ การไปต่างประเทศตามระเบียบว่าด้วยการลาของราชการ
หรือระหว่างวันหยุดราชการ โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการทั้งนี้เป็นความประสงค์ส่วนตัวหรือหมู่คณะ
ได้แก่ การขออนุญาตไปทัศนศึกษา ไปศึกษาดูงาน ไปประชุมสัมมนา ไปเยี่ยมญาติหรือปฏิบั ติภารกิจส่วนตัว
เป็ น การอนุ เ คราะห์ บุ ค ลากรและให้ โ อกาสเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพได้ รั บ ความรู้ ประสบการณ์ อั น อาจ
นามาพัฒนาคุณภาพงานของตนในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3. คําจํากัดความ
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการขออนุญาตไปต่างประเทศ
4.2 ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ กรอกรายละเอียดแบบคาร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ
สาหรับข้าราชการสังกัดสานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแบบค่าใช้จ่ายในการไปต่างประเทศ
ซึ่งจะต้อง ยื่นเรื่องขออนุญาตไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันออกเดินทาง
4.3 ส่งเรื่องตามลาดับชั้นตามสายงาน
4.4 เจ้าหน้าที่เมื่อได้รับเรื่องแล้ว ตรวจสอบข้อมูล ดังนี้
4.4.1 แบบขออนุญาต
4.4.2 บัญชีประมาณการค่าใช้จ่าย
4.4.3 สถานที่พักสามารถติดต่อได้ในต่างประเทศ (กรณีขอไปเยี่ยมญาติ)
4.4.4 กรณีขอเดินทางไปต่างประเทศล่าช้ากว่ากาหนด เรื่องกระชั้นชิดกับวันเดินทางให้ชี้แจง
เหตุผลความจาเป็น (บันทึกข้อความ)
4.4.5 การไปศึกษาดูงาน เอกสารประกอบ ได้แก่ สาเนาโครงการ สาเนากาหนดการ
สาเนาหนังสือเชิญจากองค์การ สมาคม หรือสถาบันในต่างประเทศ รายชื่อผู้ไปศึกษาดูงาน สาเนาบัตร
นักศึกษา (กรณีผู้ศึกษาในสถาบันฯ)
4.4.6 การไปทัศนศึกษา (หมู่คณะ) เอกสารประกอบ ได้แก่ โครงการทัศนศึกษา (ถ้ามี )
บัญชีรายชื่อ กาหนดการสาหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อนุญาตเฉพาะช่วงปิ ดภาคเรียน (ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 ตุลาคม ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม หากสถานศึกษาได้ปิดภาคเรียนไม่ตรงตามประกาศที่กระทรวงศึกษาธิการ
กาหนด จะต้องจัดทาเป็นประกาศของสถานศึกษาอย่างเป็นทางการด้วย สาหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงาน
ในสานักงาน จะต้องใช้วันเวลาพักผ่อนประจาปี
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4.4.7 การไปเยี่ ย มญาติ ใ ช้ เ วลาตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการลาของข้ า ราชการหรื อ ระหว่ า ง
วันหยุดราชการ เช่น ใช้วันลากิจ วันลาพักผ่อนประจาปี หรือช่วงปิดภาคเรียนเป็นต้น หลักฐานแสดงความ
เป็นญาติ (สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาทะเบียนสมรส หนังสือเชิญของญาติ)
5. ทาบันทึก เสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุญาต
6. แจ้งสถานศึกษาทราบ/แจ้งผู้เสนอขออนุญาต ทราบ
7. รายงานผลการอนุญาตไปต่างประเทศให้ สพฐ. ทราบภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
ผู้ขออนุญาตดาเนินการกรอกรวบรวม
เอกสารหลักฐานประกอบ
สถานศึกษาตรวจสอบ
รวบรวมหลักฐาน
สพท.ตรวจสอบเอกสารและพิจารณา
อนุญาต และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง (15 นาที)
สรุปรายงาน สพฐ. ทุกวันที่ 5 ของเดือน
/ลงทะเบียนคุม (10 นาที)
จัดเก็บเอกสารเป็นระบบ (3 นาที)
ผู้รับผิดชอบ นางบุณย์ศิริ โพถาวร
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์ 0829129987

กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/294 ลงวันที่ 16 มกราคม 2552 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
3. คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1070/2557 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557
4. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04216/ว 4329 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557
ข้อสังเกต
ผู้ประสงค์เดินทางไปต่างประเทศ ไม่ศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ทาให้เกิดปัญหา
เกี่ยวกับการจัดส่งเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา
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1. ชื่องาน : การขออนุญาตลา และเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างระหว่างลาในส่วนที่ลาเกิน 60 วันทาการ
2. ขอบเขตของงาน
ลักษณะงานเป็นงานที่จะต้องบันทึกประวัติ การดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบคาสั่งหลักเกณฑ์
การเบิ กจ่ า ยเงิน เดื อน/ค่าจ้ า งระหว่า งลา ซึ่งจะต้องถือปี งบประมาณในการตรวจสอบ โดยที่การลาป่ ว ย
(ยกเว้น ผู้ป่วยที่ได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บเพราะปฏิบัติราชการ) ในส่วนที่เกิน 60 วันทาการจะต้องเสนอ
ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการเบิกเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างระหว่างลา
3. คําจํากัดความ
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 ให้ผู้ลาเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตการลาตามแบบใบลา
ตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 และดาเนินการดังนี้
4.1.1 กรณีการลาของครูผู้สอนในสถานศึกษาและลูกจ้างประจา รองผู้อานวยการโรงเรียน
ให้ผู้อานวยการโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
4.1.2 กรณีผู้อานวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจา
ใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุญาต ส่วน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาอนุญาต
4.1.3 กรณีผู้ขอลาไม่สามารถลงลายมือชื่อในใบลาได้ให้ดาเนินการดังนี้
4.1.3.1 ให้ผู้ขอลาพิมพ์ลายนิ้วมือแทนโดยมีผู้รับรองจานวน 2 คน ว่าเป็นลายพิมพ์
นิ้วมือของ ผู้ลาจริง และผู้รับรองต้องลงลายมือชื่อพร้อมเขียนชื่อ-สกุล กากับไว้ให้ชัดเจน หรือ
4.1.3.2 มอบให้ผู้อื่นลงชื่อลาแทนแล้วหมายเหตุว่าลาแทนเมื่อผู้ป่วยสามารถลงชื่อ
ได้แล้ว ต้องรีบเสนอใบลาใหม่ทันที
4.1.3.3 ใบลามีรอยแก้ไข ต้องให้ผู้ขอลาลงชื่อกากับตรงที่มีรอยลบแก้ไข
4.1.3.4 หลักฐานการลาต่าง ๆ ที่สาเนาส่งต้องมีผู้รับรองตามระเบียบงานสารบรรณ
4.1.3.5 การลาป่วยตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ ที่แพทย์ลงความเห็น
ให้พักรักษาตัว ครบตามจานวนวันลาแนบไปด้วย โดยให้แพทย์ลงลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อ-สกุล กากับ ให้
ชัดเจนทุกครั้ง และถ้ามีรอยลบแก้ไขต้องให้แพทย์ลงชื่อกากับไว้ด้วย
4.1.3.6 การลาป่วยติดต่อกันตั้งแต่ก่อนปิดภาคเรียนจนถึงเปิดภาคเรียนที่ยังลาป่วย
ต่ออีกด้ว ยเหตุเดีย วกัน ต้องแนบใบลาและใบรับรองแพทย์ครบตามจานวนเวลา (รวมช่ว งปิดภาคเรียน)
ประกอบการพิจารณา
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4.2. ผู้มีสิทธิที่ขออนุญาตเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างในระหว่างลาในกรณีผู้ลาป่วย ลาเกิน 60 วันทาการ
ผู้มีสิทธิเสนอขออนุญาตจะต้องดาเนินการ ดังนี้
4.2.1 จัดทาเรื่องขอเบิกเงินเดือนระหว่างลาเสนอผู้บังคับบัญชา (ผอ.โรงเรียน/ผอ.สพท.)
4.2.1.1 บันทึกข้อความ
4.2.1.2 ใบลาทุกฉบับ
4.2.1.3 ใบรับรองแพทย์ที่ระบุจานวนวันให้ลาทุกฉบับ ตั้งแต่เริ่มต้นลาใน
ปีงบประมาณนั้น ๆ ด้วย
4.2.1.4 เอกสารประกอบอื่น ๆ
4.2.2 โรงเรียนตรวจสอบและรับรอง จัดทาเรื่องเสนอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สาหรับ
ลูกจ้างประจาให้ผู้อานวยการโรงเรียนพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าจ้างในระหว่างลาป่วยในปีหนึ่งเกิน 60 วัน
ทาการ
4.2.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ตรวจสอบและเสนอเรื่อง
4.2.4 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเดือนใน
ระหว่างลา ป่วย ในปีหนึ่งเกิน 60 วันทาการ
4.2.5 แจ้งผลอนุมัติแก่ผู้ขอเบิกโรงเรียนและผู้ที่มีหน้าที่ขอเบิกเงินเดือนในระหว่างการลา
(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ของ สพท.)
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผู้ขอเบิกจ่ายทาเรื่องขอเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่าง
- บันทึกข้อความ
- ใบลา
- ใบรับรองแพทย์
- เอกสารอื่นๆ
- โรงเรียน ตรวจสอบ ผู้อานวยการโรงเรียนอนุมัติ
กรณีลูกจ้างและจัดทาหนังสือนาส่ง
- ผู้ขอเบิกที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทาเรื่อง
ขอเบิก
สพท.ตรวจสอบความถูกต้อง
- ใบลาทุกฉบับ
- ตรวจนับวันลา (ภายในปีงบประมาณ)
- ใบรับรองแพทย์
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
อนุมัติ
ผู้เบิก/โรงเรียน/เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเดือน
ผู้รับผิดชอบ นางบุณย์ศิริ โพถาวร
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์ 0829129987

กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชกฤษฎีกาการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงือนเดือนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.
2535 (มาตรา 27)
2. หนังสือที่ ศธ 1481/4072 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2537
3. คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1083/2547 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2547 เรื่อง มอบ
อานาจพิจารณาการเบิกจ่ายเงินเดือน
4. คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 404/2550 ลงวันที่ 24 เมษายน 2550 เรื่อง มอบ
อานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจา
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1. ชื่องาน : การขออนุญาตลาอุปสมบท
2. ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ
1. ผู้ประสงค์จะขอลาอุปสมบท กรอกรายละเอียดตามแบบที่กาหนดผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
1.1 แบบใบลาอุปสมบท
1.2 แบบคามั่นสัญญาในการอุปสมบท
1.3 แบบขอกลับเข้ารับราชการตามเดิม (ตอนลาสิกขาบทแล้ว)
1.4 รายงานผลการอุปสมบท(ตอนลาสิกขาบทแล้ว)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
3. เสนอขออนุญาตผู้มีอานาจ
3.1 อนุญาตการลาอุปสมบท
3.2 เสนอพระอุปัชฌาย์ เพื่ออนุญาตให้ไปอุปสมบท
4. แจ้งหน่วยงานเพื่อดาเนินการทราบ
4.1 โรงเรียน
4.2 ผู้เกี่ยวข้อง
5. ลงทะเบียนคุมที่จัดทาไว้
แผนภูมิแสดงขั้นตอน
ผู้ขออนุญาตศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์
ผู้ขออนุญาตดาเนินการกรอกรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบ
สถานศึกษาตรวจสอบ รวบรวมหลักฐาน
สพป.ตรวจสอบพิจารณาอนุญาตและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง (15 นาที)
ผู้รับผิดชอบ นางบุณย์ศิริ โพถาวร
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์ 0829129987

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
2. หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/16256 ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2547
2.1 คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.516/2547 เรื่อง มอบอานาจตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วย
พระราชทานระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท พ.ศ. 2521
2.2 คาสั่ง สพฐ. ที่ 1193/2553 สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2553 2.2 คาสั่ง สพฐ. ที่ 1261/2555 สั่ง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
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1. ชื่องาน : การขออนุญาตลาไปประกอบพิธีฮัจย์
2. ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ
1. ผู้ประสงค์จะขอลาไปประกอบพิธีฮัจย์ กรอกรายละเอียดตามแบบที่ กาหนด ผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับ
1.1 แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
1.2 เอกสารประกอบ ได้แก่ หลักฐานในการไปประกอบพิธีฮัจย์
1.3 บันทึกหนังสือส่ง สพฐ. เสนอขออนุญาตนาเสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจลงนาม
2. เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
3. เสนอขออนุญาตสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุญาต (เลขาธิการ กพฐ. มอบอานาจให้ ผอ.สพท.มีอานาจ
พิจารณาอนุญาตแล้ว)
5. แจ้งหน่วยงานเพื่อดาเนินการทราบ
5.1 โรงเรียน
5.2 ผู้เกี่ยวข้อง
5.3 ลงทะเบียนคุมที่จัดทาไว้
แผนภูมิแสดงขั้นตอน
ผู้ขออนุญาตศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์
ผู้ขออนุญาตดาเนินการกรอกรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบ
สถานศึกษาตรวจสอบ รวบรวมหลักฐาน
สพป./สพม.สศศ.ตรวจสอบพิจารณาอนุญาตและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
(เลขาธิการ กพฐ. มอบอานาจให้ ผอ.สพท.มีอานาจพิจารณาอนุญาตแล้ว)

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
2. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการขออนุญาตไปประกอบพิธีฮัจย์
.....................................

ผู้รับผิดชอบ นางบุณย์ศิริ โพถาวร
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์ 0829129987

คณะผู้จัดทํา
1. นางสุภาภรณ์ สุประดิษฐ์
2. นางบุณย์ศิริ โพถาวร
3. นางทิพยรัตน์ เพชรลอย

ตาแหน่ง นักทรัพกยากรบุคคลชานาญการ
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

