
คูมือปฏิบัติงานฝายบริหารงานบุคคล โรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทอนุสรณ) 

คูมือปฏิบตัิงานกลุมบริหารงานบุคคล 

หลักการและแนวคิด 

 การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นท่ีการศึกษาเปนมาตรการจูงใจใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหนวยงาน โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ระบบคุณธรรม และหลักธรรมาภิบาล 

เพื่อใหการบริหารจัดการมีความคลองตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใตกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ 

ผูปฏิบัติงานไดรับการพัฒนา มีความรู ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ นําไปสูการบริการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียนตอไป 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคล ถูกตอ รวดเร็ว เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล สนองตอบ

ความตองการของหนวยงานในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 2. เพื่อสงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติภารกิจท่ีรับผิดชอบ ใหเกิดผล

สําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

 3. เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย 

จรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 

 4. เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ              

มีความมั่นคงและความกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 

ขอบขาย/ภารกิจ 

 1. งานธุรการ 

 2. กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 

      2.1 งานวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังคน 

     2.1.1 การวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังคน 

 2.1.2 การเกล่ียอัตรากําลัง การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน 

    2.2 งานกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะ 

3. กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 

    3.1 งานสรรหาและบรรจุ 

 3.1.1 การสอบแขงขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก 

 3.1.2 การบรรจุเขารับราชการใหม 

    3.2 งานแตงต้ัง ยาย โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3.2.1 การแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3.2.2 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3.2.3 การโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3.2.4 การบรรจุกลับเขารับราชการ 
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 3.2.5 การรักษาราชการแทน 

   3.3 งานออกจากราชการ 

 3.3.1 การเกษียณอายุราชการ 

 3.3.2 การลาออกจากราชการ 

 3.3.3 การใหออกจากาชการกรณีอื่นๆ (ขาดคุณสมบัติ, ทุพพลภาพ, หยอนสมรรถภาพ) 

 3.3.4 การออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 4. กลุมงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

     4.1 งานบําเหน็จความชอบ 

     4.2 งานทะเบียนประวัติ 

     4.3 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

     4.4 งานบริการบุคลากร 

  4.4.1 การขอยกเวนการเกณฑทหาร 

  4.4.2 การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 

  4.4.3 การขอหนังสือรับรอง 

  4.4.4 การขออนุญาตใหขาราชการไปตางประเทศ 

  4.4.5 การขออนุญาตลาอุปสมบท 

  4.4.6 การลาไปประกอบพิธีฮัจย 

 5. กลุมงานพัฒนาบุคลากร 

     5.1 งานฝกอบรมและลาศึกษาตอ 

  5.1.1 การฝกอบรม 

  5.1.2 การศึกษาตอ 

    5.2 งานสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 

    5.3 งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

  5.3.1 การขอรับใบอนุญาตและการขอตอใบอนุญาตวิชาชีพ 

  5.3.2 การสงเสริมความมั่นคง ผดุงความเปนธรรมในการประกอบวิชาชีพ 

    5.4 งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล 

 6. กลุมงานวินัยและนิติการ 

     6.1 งานวินัย 

     6.2 งานอุทธรณและรองทุกข 

  6.2.1 การอุทธรณ 

  6.2.2 การรองทุกข 

     6.3 งานกฎหมายและการดําเนินคดีของรัฐ 

 7. กลุมงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
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กลุมบริหารงานบุคคล 

งานธุรการ 

กลุมงานวางแผน

อัตรากําลังและ 

กําหนดตาํแหนง 

กลุมงานสรรหา 

และบรรจุแตงตั้ง 

กลุมงานบาํเหน็จความ

เห็นชอบและทะเบยีน 

กลุมงานพัฒนาบุคคล 

กลุมงานวินัยและนิติการ 

กลุมงานวินัยและนิติการ 

• งานวิเคราะห และวางแผนอัตรากําลัง 

• งานกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะ 

• งานสรรหาและบรรจุ 

• งานแตงต้ัง ยาย โอนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

• งานออกจากราชการ 

• งานบําเหน็จความชอบ 

• งานทะเบียนประวัติ 

• งานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

• งานบริการบุคลากร 

• งานฝกอบรมและลาศึกษาตอ 

• งานสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 

• งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

• งานวินัย 

• งานอุทธรณและรองทุกข 

• งานกฎหมาย และการดําเนินการคดีของรัฐ 

 

• งานรับ-สงหนังสือราชการ 

• งานจัดทําหนังสือราชการ 

• งานจัดการประชุมภายในกลุมบริหารงาน

บุคคล 
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การวางแผนอัตรากําลัง 

การกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะ 
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2.1.1 การวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังคน 

       ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

1. วิเคราะหภารกิจและแผนอัตรากําลังคน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. ประสานการดําเนินการและประเมินสภาพความตองการกําลังคนกับภารกิจของหนวยงานและสถานศึกษา 

3. กําหนดจํานวนอัตรากําลังของสถานศึกษาตามเกณฑท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 

4. จัดทําแผนอัตรากําลังเขตพื้นท่ีการศึกษา 

5. เสนอแผนอัตรากําลังเพื่อขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 

6. สงเสริมใหสถานศึกษาจัดทําแผนอัตรากําลังของสถานศึกษา 

7. นําแผนสูการปฏิบัติ 

8. ติดตามและประเมินผลการใชอัตรากําลังตามแผน 

ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

1. มีแผนอัตรากําลังในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2. มีแผนอัตรากําลังของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวของ 

1. แผนอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาของ ก.ค.ศ. 

2. แนวทางการบริหารงานบุคคลของ ก.ค.ศ. 

3. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 

4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 

5. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

2.1.2 การเกลี่ยอัตรากําลัง การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน 

       ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

1. ประสานการจัดทําระบบขอมูล 

2. การวิเคราะหขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อตรวจสอบการใชตามความจําเปน ความตองการ 

ความขาดแคลน เทียบกับเกณฑและแผนอัตรากําลังของสถานศึกษา 

3. เสนอการกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการเกล่ียอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ               

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 

4. เสนอการตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

1. เขตพื้นท่ีการศึกษามีหลักเกณฑและแนวปฏิบัติดานการเกล่ียอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี

ชัดเจน 

2. เขตพื้นท่ีการศึกษาสามารถบริหารอัตรากําลังท่ีมีอยูใหเกิดประสิทธิภาพ 

3. สถานศึกษามีมาตรฐานดานบุคลากรสอดคลองกับความตองการและความจําเปน 
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กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวของ 

1. แผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ ก.ค.ศ. 

2. หลักเกณฑและวิธีการตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. หลักเกณฑและวิธีการเกล่ียอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

    2.2 งานกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะ 

     ข้ันตอนและแนวการปฏบิัติ 

1. สงเสริมใหสถานศึกษาจัดทําภาระงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. นําแผนอัตรากําลังมากําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาและหนวยงาน

การศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3. รับคําขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง/ขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขตําแหนง/ขอกําหนด

ตําแหนงเพิ่มจากสถานศึกษา 

4. ดําเนินการใหมีการประเมินเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑท่ี 

ก.ค.ศ. กําหนด 

5. นําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา และหรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี พิจารณาอนุมัติ 

6. ผูมีอํานาจตามกฎหมายมีคําส่ังการปรับปรุงตําแหนง เล่ือนวิทยฐานะ เปล่ียนแปลงเงื่อนไขตําแหนง กําหนด

ตําแหนงเพิ่ม 

7. เสนอแนะการพัฒนาแกหนวยงานตามความเหมาะสม 

ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

1. มีการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะตามกฎหมาย 

 

3. กลุมงานสรรหาและแตงต้ัง 

     3.1 งานสรรหาและบรรจุ 

 3.1.1 การสอบแขงขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือก 

        ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

        1. สํารวจอัตราวางขาราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษา 

        2. วางแผนจัดทําโครงการและงบประมาณคาใชจายในการสอบแขงขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก 

        3. ประสานการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการ 

        4. ขออนุมัติดําเนินการเปดรับสมัครสอบแขงขัน สอบคัดเลือก คัดเลือกตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี

การศึกษา 

        5. ดําเนินการสอบแขงขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก 

        6. ขออนุมัติประกาศผลการสอบแขงขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก และการเรียกตัวบรรจุแตงต้ังหรือ

เล่ือนและแตงต้ัง 
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4. กลุมงานบําเหน็จความชอบและทะเบียน 

   4.1 งานบําเหนจ็ความชอบ 

 4.1.1 การดําเนินการเก่ียวกับบัญชีถือจาย 

         (1) การจัดทําบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการ/ลูกจางประจํา 

    ข้ันตอนและแนวปฏบิัติ 

    1. การจัดทําบัญชีถือจายประจําปช่ัวคราว บัญชีถือจาย คือเอกสารท่ีใชประกอบการเบิกจาย จึง

กําหนดใหจัดทําแยกตามหนวยเบิก 

       - วิเคราะหผลการเล่ือนข้ันประจําปและตรวจสอบความถูกตอง 

       - ประมวลผลขอมูลและจัดทําบัญชีถือจายตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

       - เสนอเรื่องไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อขออนุมัติกรมบัญชีกลาง 

       - เมื่อไดรับแจงผลการอนุมัติ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสงบัญชีถือจายใหหนวยเบิก

ดําเนินการเบิกจาย 

    2. การจัดทําบัญชีถือจายประจําป 

       - สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานสํารวจขอมูลการตัดอัตราขามหนวยเบิก 

ตรวจสอบความถูกตองระหวางหนวยเบิกและสรุปจํานวนอัตราของปงบประมาณเดิมจําแนกรายอัตรา 

      - จัดทําทะเบียนคุมบัญชีถือจายของปงบประมาณใหมซึ่งมีลักษณะเปนบัญชีถือจายรายตัว แสดง

รายละเอียดของเงินถือจายปงบประมาณเดิม เงินถือจายปงบประมาณใหม เงินปรับลด เงินเล่ือนข้ัน และเงินเพิ่ม

พิเศษตางๆ 

      - ประมวลผลขอมูลและจัดทําบัญชีถือจาย บัญชีรายละเอียดประกอบบัญชีถือจายตามรูปแบบท่ี

กรมบัญชีกลางกําหนด 

      - ตรวจสอบความถูกตอง ความตอเนื่องของจํานวนอัตราท่ีถือจายปงบประมาณเดิมและ

ปงบประมาณใหมเปนรายอัตรา/ความสอดคลองของขอมูล เงินถือจายปท่ีแลว เงินถือจายปนี้ เงินปรับลด และเงิน

เล่ือนข้ัน 

     - เสนอเรื่องไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อขออนุมัติกรมบัญชีกลาง 

     - เมื่อไดรับแจงผลการอนุมัติ สงบัญชีถือจายใหหนวยเบิกดําเนินการเบิกจาย 

  3. การจัดทําบัญชีถือจายเพิ่มเติม 

     - สํารวจและรวบรวมขอมูลขาราชการท่ีไดปรับอัตราเงินเดือนใหสูงข้ึนกรณีตางๆ เชน ปรับอัตรา

เงินเดือนใหไดรับตามวุฒิท่ีสูงข้ึน ปรับอัตราเงินเดือนตามท่ีไดรับโอน ปรับอตัราเงินเดือนเนื่องจากเล่ือนระดับ เล่ือน

เงินเดือนเพิ่มเติม ฯลฯ 

     - ประมวลผลขอมูลและจัดทําบัญชีถือจายตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

     - เสนอเรื่องไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อขออนุมัติกรมบัญชีกลาง 

     - เมื่อไดรับแจงผลการอนุมัติ สงบัญชีถือจายใหหนวยเบิกดําเนินการเบิกจาย 
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 (2) เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนง 

     ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

     1. รวบรวมขอมูลขาราชการครูท่ีมีสิทธิไดรับเงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงเสนอไปยัง

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

     2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดทําทะเบียนตําแหนงสงไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อ

เสนอสํานักงบประมาณ พิจารณาใหความเห็นชอบ ขอถือจายไปยังกรมบัญชีกลาง 

     3. เมื่อไดรับแจงผลการอนุมัติ สงบัญชีถือจายใหหนวยเบิกดําเนินการเบิกจาย  

     ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

     ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในการบริการ 

     กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

     กฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงนิประจําตําแหนง สําหรับขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

      4.1.3 งานขอรับเงินรางวัลประจําป 

          ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

          1. แตงต้ังคณะกรรมการศึกษาหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการใหเงินรางวัลประจําปของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

          2. คณะกรรมการเสนอหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการขอรับเงินรางวัลตอผูอํานวยการเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

          3. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานําหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเสนอขอความเห็นชอบตอ อ.ก.ค.ศ. เขต

พื้นท่ีการศึกษา 

          4. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแจงหลักเกณฑและแนวปฏิบัติใหสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาทราบ 

          5. ผูบริหารสถานศึกษาเสนอรายละเอียดครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับเงินรางวัลประจําปให

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 

          6. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเสนอ อ.ก.ค.ศ. ใหความเห็นชอบ 

          ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

          1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

          2. ครูและบุคลกรทางการศึกษาพอใจท่ีจะไดรับเงินรางวัลประจําป 

          กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

          1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

          2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยเงินรางวัลประจําป 
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4.2 งานทะเบียนประวัติ 

       4.2.1 การควบคุมการเกษียณอายุราชการ 

     ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

     1. เจาหนาท่ีบันทึกวัน เดือน ป เกิด ลงใน 

        1.1 บัตรเกษียณอายุราชการ 

        1.2 ระบบคอมพิวเตอร 

     2. คํานวณผูท่ีจะมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ และตองพนจากราชการเมื่อส้ินปงบประมาณนั้น 

         2.1 วิธีคํานวณ 

   2.1.1 ผูท่ีเกิดระหวางวันท่ี 2 ตุลาคม – 31 ธันวาคม ใหใช 61 บวก พ.ศ.เกิด 

   2.1.2 ผูท่ีเกิดระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 1 ตุลาคม ใหใช 60 บวก พ.ศ.เกิด 

     3. แจงรายช่ือขาราชการดังกลาวไปสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 

     4. ตรวจสอบและยืนยันพรอมแจงรายช่ือผูท่ีจะเกษียณอายุราชการใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของ

ทราบ 

     5. ประกาศรายช่ือผูเกษียณอายุราชการ 

     6. สงประกาศใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบและดําเนินการ 

     ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

     ผูเกษียณอายุราชการ และหนวยงานราชการดําเนินการถูกตองตามระเบียบ 

     กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

     1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร0205/ว 42 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2538 

     2. หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0513/2263 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2538 

       4.2.2 การแกไข วัน เดือน ปเกิด ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง 

     ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

     1. ผูมีความประสงคขอแกไขวัน เดือน ปเกิด ยื่นคําขอตามแบบท่ีกําหนดโดยแนบเอกสารตอ

ผูบังคับบัญชาข้ันตนประกอบดวย 

        - ทะเบียนราษฎร 

        - หลักฐานทางการศึกษา 

        - หลักฐานทางราชการ 

        - หลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ปเกิด 

        - หลักฐานอื่นๆ ของทางราชการท่ีระบุ วัน เดือน ปเกิด โดยชัดเจน 

      2. เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตอง 

      3. นําเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันถึงผูมีอํานาจ 

      4. ดําเนินการแกไขในทะเบียนประวัติ ถาไดรับอนุญาต 

      5. แจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อดําเนินการแกไข 
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      ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

      ทะเบียนประวัติถูกตองตามความเปนจริง 

      กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวของ 

      1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการแกไข วัน เดือน ปเกิด ในทะเบียนประวัติขาราชการ 

      2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี 4486/2503 ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2503 

       4.2.3 การจัดทํา และเก็บรักษาทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจาง 

     ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

     1. เจาของประวัติกรอกรายละเอียดขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับประวัติของตนเอง พรอมลงลายมือช่ือ 

     2. เจาหนาท่ีตรวจรายละเอียดความถูกตอง 

     3. เก็บรักษาทะเบียนประวัติไวเปนความลับในท่ีปลอดภัย 

     4. เปล่ียนแปลง บันทึกขอมูล ลงใน ก.พ.7 / สมุดประวัติ / แฟมประวัติ 

     5. ซอมแซมสวนท่ีชํารุดเสียหาย / ทําข้ึนใหมตามสภาพ 

     ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

     หนวยงานมีขอมูลสวนบุคคลท่ีสามารถนําไปใชในการบริหารบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

     ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยการจัดทํา เก็บรักษาทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

       4.2.4 การจัดทําขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง 

      ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

      1. เจาหนาท่ีดําเนินการ 

         1.1 ใหขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางกรอกรายละเอียดขอมูลตางๆ  

         1.2 เจาหนาท่ีนําขอมูลท่ีได 

     1.2.1 เกบ็ไวในแฟมปกติ 

     1.2.2 เก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอร 

      2. เจาหนาท่ีดําเนินการเปล่ียนแปลงประวัติ บันทึกรายการเกี่ยวกับประวัติท่ีเกิดข้ึน 

      3. เก็บขอมูลไวเปนความลับในท่ีปลอดภัย 

      4. นําขอมูลไปใชในการบริหารงานบุคคล 

      ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

      สามารถนําขอมูลท่ีไดมาบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 

       4.2.5 การขออนุญาตการลา และเบิกจายเงินเดือนระหวางลาในสวนท่ีเกิน 60 วันทําการ 

      ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

      1. ผูมีสิทธิขออนุญาต เสนอใบลาพรอมหลักฐานตางๆ ท่ีใชประกอบการพิจารณาอนุญาต โดยนํา

ใบลาทุกฉบับ (ฉบับจริง) พรอมเอกสารประกอบ เชน ใบรับรองแพทยนําเสนอผูบังคับบัญชาข้ันตน 



คูมือปฏิบัติงานฝายบริหารงานบุคคล โรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทอนุสรณ) 

      2. ผูบังคับบัญชาเสนอผูมีอํานาจเหนือข้ึนไป 

      3. เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

           3.1 ใบลา 

         3.2 ตรวจนับวันลา (ภายในปงบประมาณ) 

         3.3 ใบรับรองแพทย 

    4. ผูบังคับบัญชาช้ันสูงสุด นําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติการลาและเบิกจายในสวนท่ีเกิน 60 วันทําการ 

      ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

      ผูมีสิทธิไดรับอนุญาตการลา และไดรับเงินเดือนในระหวางลา มีความพอใจในการปฏิบัติงาน  

และไดรับความคุมครอง 

      กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวของ 

      1. ระเบียบการลาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2535 

      2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยการจายเงินเดือน เงินบําเหน็จบํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 

พ.ศ.2535 

       4.2.6 การดําเนินการเก่ียวกับแฟมประวัติของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีลาออกจากราชการ

และถึงแกกรรม 

     ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

     1. เจาหนาท่ีจัดทําเอกสารขอมูลเกี่ยวกับการรองรับขอมูลประวัติของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

     2. เจาหนาท่ีเสนอผูบังคับบัญชาลงนามรับรองในเอกสารขอมูลเกี่ยวกับการรับรองขอมูลประวัติ 

ทะเบียนประวัติของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     3. เจาหนาท่ีมอบเอกสารขอมูลเกี่ยวกับการรับรองขอมูลประวัติ ทะเบียนประวัติ และแฟมประวติั

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผูบังคับบัญชาลงนามรับรองขอมูลแลว ใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของ

ดําเนินการเรื่องเงินบําเหน็จบํานาญและเงินอื่นๆ ตอไป 

     ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

     ผูท่ีลาออกจากราชการและทายาทของผูถึงแกกรรมพอใจในเรื่องการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการ

ขอรับเงินบําเหน็จบํานาญและเงินอื่นๆ 

     กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวของ 

     1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 

     2. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 

       4.2.7 การบันทึกวันลาประจําปในแฟมประวัติขาราชการ 

     ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

      1. สถานศึกษาและหนวยงานในสังกัดจัดทําบัญชีรายงานการลาประเภทตางๆ ของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา โดยนับตามปปฏิทิน (1 มกราคม – 31 ธันวาคม) เสนอเขตพื้นท่ีการศึกษา 



คูมือปฏิบัติงานฝายบริหารงานบุคคล โรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทอนุสรณ) 

      2. สถานศึกษาและหนวยงานในสังกัดจัดสงบัญชีรายงานการลาของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามลําดับข้ัน 

      3. เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองและรายงานผูบังคับบัญชา 

        4. เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลการลาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาลงปกแฟม

ประวัติขาราชการของแตละคน 

      ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

      หนวยงานมีขอมูลสวนบุคคลท่ีสามารถนําไปใชในการบริหารงานบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

      กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวของ 

      1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 

      2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.2535 

       4.2.8  การใหบริการสําเนาทะเบียนประวัติและก.พ.7 

      ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

      1. เจาของประวัติยื่นความจํานงในการขอสําเนาทะเบียนประวิและก.พ.7 ดวยตนเอง หรือ

เจาของประวัติมอบฉันทะใหบุคคลอื่นยื่นเสนอการขอจัดทําสําเนาทะเบียนประวัติและก.พ.7 โดยเจาของประวัติทํา

หนังสือมอบฉันทะพรอมแนบบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐของเจาของประวัติและผูรับมอบฉันทะดวย 

      2. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตรวจดูความถูกตอง 

      3. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบทําการจัดทําสําเนาทะเบียนประวัติและก.พ.7 พรอมรับรองขอมูล

ถูกตองและสงมอบใหแกผูยื่นความจํานงหรือผูไดรับมอบฉันทะ 

      ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

      เจาของประวัติท่ียื่นความจํานงมีความพอใจในการไดรับการบริการสําเนาทะเบียนประวัติและ

ก.พ.7 เพื่อนําไปใชไดตามประสงค 

      กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวของ 

      1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 

      2. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 

      4.2.10 การเปลี่ยนแปลงขอมูลในทะเบียนประวัติ 

      ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

      1. ผูท่ีตองการเปล่ียนแปลงทะเบียนประวัติเสนอคํารองตามลําดับข้ัน 

      2. ผูบังคับบัญชาเสนอผูมีอํานาจเหนือข้ึนไป 

      3. เจาหนาท่ีตรวจเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

          - ทะเบียนสมรส (คร.3) 

          - ทะเบียนหยา (คร.7) 

          - เอกสารการขอเปล่ียนช่ือ (ทร.3) 

          - เอกสารการขอเปล่ียนช่ือสกุล (ท.4) 



คูมือปฏิบัติงานฝายบริหารงานบุคคล โรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทอนุสรณ) 

         - ทะเบียนบาน (ทร.14) 

         - ใบรับรองคุณวุฒิ หรือปริญญาบัตร 

      4. เปล่ียนแปลง บันทึกขอมูลลงใน ก.พ.7 / สมุดประวัติ / แฟมประวัติ 

      5. แจงหนวยงานท่ีมีสวนเกี่ยวของ 

      ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

      หนวยงานมีขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนปจจุบันท่ีสามารถนําไปใชในการบริหารบุคคลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

      กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวของ 

      ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยการเปล่ียนแปลงขอมูลในทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

      4.2.11 การรายงานบุคลากรทางการศึกษาถึงแกกรรม 

      ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

      1. สวนราชการรายงานการถึงแกกรรมของบุคลากรทางการศึกษาตามลําดับข้ัน 

      2. เจาหนาท่ีรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับข้ัน 

      3. ตอบรับทราบหนวยงานท่ีรายงานการถึงแกกรรม 

      4. ออกหนังสือแสดงความเสียใจตอครอบครัวผูถึงแกกรรม 

      5. รายงานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

      ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

      การบริหารงานบุคคลมีขอมูลอัตรากําลังท่ีเปนปจจุบัน ครอบครัวผูถึงแกกรรมมีขวัญและกําลังใจ 

      กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวของ 

      ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยการออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 4.3 งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

       ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

       1. ตรวจสอบผูมีคุณสมบัติครบถวน สมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

       2. ดําเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายท่ีกําหนด 

       3. จัดทําทะเบียนผูไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริยาภรณดิเรก

คุณาภรณ และผูคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ 

        ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

        ขาราชการมีความพึงพอใจและเปนการสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

        กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวของ 

       1. พระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรก    

คุณาภรณ พ.ศ.2538 



คูมือปฏิบัติงานฝายบริหารงานบุคคล โรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทอนุสรณ) 

2. พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ.2484 

3. พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2485 

4. พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2507 

5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูยิ่ง

ชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 

 4.4 งานบริการบุคคล 

      4.4.1 การขอยกเวนการเกณฑทหาร 

    ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

    1. ผูมีสิทธิไดรับการยกเวน กรอกรายละเอียดตามแบบท่ีกําหนดกอนเดือนเมษายนของทุกป 

    2. แนบเอกสาร 

       - สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ 

       - ตารางการสอน/สัปดาห 

       - จํานวนนักเรียนท่ีรับผิดชอบ 

       - สําเนา สด.35, สด.9 

    3. เจาหนาท่ีนําเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อลงนามนําเสนอผูมีอํานาจ 

    4. ผูมีอํานาจออกใบสําคัญยกเวน แลวแจง 

        4.1 ทองท่ีท่ีเปนภูมิลําเนาทหารของผูนั้น 

        4.2 แจงสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 

    ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

    ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการยกเวนการเกณฑทหารไมเกิดผลเสียหายตอการ

เรียนการสอนของเด็ก 

     กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวของ 

     พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

       4.4.2 การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ  

     ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

     1. ผูขอมีบัตรกรอกรายละเอียดขอมูลสวนบุคคลตางๆ โดยมีเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

        - ติดรูปถายในแบบขอมีบัตร 3 รูป 

        - สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ 

        - ใบรับรองหมูโลหิต 1 ฉบับ 

        - เสนอผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ 

     2. เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารความถูกตอง 

     3. เจาหนาท่ีนําเสนอผูมีอํานาจลงนามในบัตรประจําตัว โดยผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ โดยคุม

ทะเบียนประวัติไว 



คูมือปฏิบัติงานฝายบริหารงานบุคคล โรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทอนุสรณ) 

      4. สงคืนบัตรประจําตัวถึงสถานศึกษา 

     ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

     ผูขอมีบัตรไดรับบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐไวเปนบัตรประจําตัว 

     กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวของ 

     พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ.2542 

       4.4.3 งานขอหนังสือรับรอง  

     ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

     1. ผูขอหนังสือรับรองแจงเหตุผลและความจําเปนในการขอหนังสือ 

     2. เสนอตอผูบังคับบัญชาข้ันตน 

     3. เจาหนาท่ีตรวจรายงานเหตุผล ความจําเปน 

     4. นําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติลงนามหนังสือรับรอง 

     5. สงหนังสือรับรอง 

     ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

     ผูขอหนังสือรับรองไดรับความพอใจและใชสิทธิในกาเปนขาราชการ 

     กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวของ 

     ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 

       4.4.4 งานขออนุญาตใหขาราชการไปตางประเทศ 

     ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

     1. ผูมีความประสงคจะเดินทางไปตางประเทศ กรอกรายละเอียดตามแบบท่ีกําหนด 

     2. ในกรณีท่ีเดินทางอยูในระหวางเปดภาคเรียน ตองแนบใบลาท่ีไดรับการอนุญาต 

     3. เจาหนาท่ีตรวจสอบ 

         - แบบขออนุญาต 

         - บัญชีประมาณการคาใชจาย 

         - ใบลากิจ หรือลาพักผอน หนังสือเชิญจากองคการ หนวยงาน 

     4. นําเสนอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจลงนามนําเสนอผูมีอํานาจ 

     ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

     ผูขออนุญาตเดินทางไดรับความพอใจ เดินทางอยางมีความสุข 

     กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวของ 

     1. ระเบียบการลาของขาราชการ พ.ศ.2535 

     2. แนวปฏิบัติการเดินทางไปตางประเทศ 

      
 

 

 



คูมือปฏิบัติงานฝายบริหารงานบุคคล โรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทอนุสรณ) 

     4.4.5 งานขออนุญาตลาอุปสมบท 

     ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

1. ผูมีความประสงคจะอุปสมบทกรอกรายละเอียดตามแผนท่ีกําหนด ผานผูบังคับบัญชา

ตามลําดับ 

2. เจาหนาท่ีตรวจคุณสมบัติ 

3. นําเสนอผูมีอํานาจ 

3.1 อนุญาตการลาอุปสมบท 

3.2 เสนอพระอุปชฌาย เพื่อขออนุญาตใหไปอุปสมบท 

     ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

     ผูขออนุญาตมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา และไดรับความพึงพอใจ 

     กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวของ 

     1. ระเบียบการลาของขาราชการ พ.ศ.2535 

     2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยการอนุญาตใหขาราชการลาอุปสมบท 

        4.4.6 การขอพระราชทานเพลิงศพ 

      ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

      1. เจาภาพแจงวัตถุประสงคของการเสนอขอพระราชทานเพลิงศพ 

      2. เจาหนาท่ีตรวจสอบ 

          - หลักเกณฑ คุณสมบัติ 

          - วัน เดือน ป ท่ีจะขอพระราชทานเพลิงศพ 

          - สถานท่ี 

          - นําเสนอผูมีอํานาจลงนาม เสนอเลขาธิการพระราชวัง 

          - ติดตอประสานงาน (เลขาธิการพระราชวัง เจาภาพ) 

       3. ดําเนินการตามข้ันตอนของสํานักพระราชวัง 

       ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

       เจาภาพพอใจท่ีไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับบริการท่ีรวดเร็ว 

       กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวของ 

       แนวทางการขอพระราชทานเพลิงศพของสํานักพระราชวัง 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือปฏิบัติงานฝายบริหารงานบุคคล โรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทอนุสรณ) 

5. กลุมงานพัฒนาบุคลกร 

     5.1 งานฝกอบรมและลาศึกษาตอ 

  5.1.1 การฝกอบรม 

          ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

          1. สํารวจ ศึกษา วิเคราะห วิจัย สภาพความตองการจําเปนในการฝกอบรมพัฒนา (Training 

needs) 

          2. จัดทําแผนงาน/โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากร 

          3. จัดทําและพัฒนาหลักสูตร คูมือ นวัตกรรมและจัดหาเทคโนโลยี 

          4. ประสานและสงเสริมการดําเนินการฝกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก

ตําแหนง ท้ังกรณีเตรียมเขาสูตําแหนง (Pre-service Training) และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Inservice Training) 

รวมท้ังการอบรมลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว กรณีเขาสูตําแหนงใหมและกรณีประจําการ 

          5. การประเมินผลการฝกอบรม 

          6. ดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนการฝกอบรมเพื่อการพฒันาวิชาชีพ 

          7. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนา เสริมสรางขวัญกําลังใจ ปกปองคุมครองระบบคุณธรรมและ

ยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานทางการศึกษา 

           8. สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษามีการอบรมหรือประสานการฝกอบรมและพัฒนาเพื่อ

สรางความเขมแข็งในวิชาชีพ 

           9. สรางเครือขายประสานการฝกอบรมกับสถาบันการศึกษาและสถานศึกษา 

          10. ประสานกับหนวยงานทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อใหมีการเทียบโอน

ประสบการณ ในการฝกอบรมกับการพัฒนาวิทยฐานะของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 

          ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

          1. ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาถือวาเปนทรัพยากรมนุษยท่ีสําคัญยิ่งในการท่ีจะ

ดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จ ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและท่ัวถึง 

          2. คร ูผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสามารถปฏิบัติ

หนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

          กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวของ 

          1. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ พ.ศ.2534 

          2. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 

          3. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 

          4. กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการประเมินตําแหนง และวิทยฐานะขาราชการครู 

  5.1.2 การลาศึกษาตอ 

          ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 



คูมือปฏิบัติงานฝายบริหารงานบุคคล โรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทอนุสรณ) 

          1. ศึกษาความจําเปนและดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ท่ีมีวุฒิและไมมีวุฒิไดมีโอกาสศึกษาตอ ตามความตองการของตนและหนวยงานทางการศึกษา โดยให

สอดคลองกับนโยบายและหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานหรือกระทรวงศึกษาธิการและ

ตามขอตกลงในการสงไปศึกษาตอกับสถาบันอุดมศึกษา 

          2. ดําเนินการวางแผนและสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาศึกษาตอทุก

ประเภท 

         ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

         1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาไดรับการศึกษาและพัฒนา

อยางท่ัวถึงและตอเนื่อง 

         2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาสามารถปฏิบัติหนาท่ีราชการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

         3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติหนาท่ีราชการสูงข้ึน 

         กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวของ 

         1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการใหขาราชการไปศึกษาและฝกอบรม 

ภายในประเทศ พ.ศ.2538 

   

 


