
 
 
1.  ชื่องาน   งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง 
 

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. สำรวจข้อมูลของผู้เข้ารับการพัฒนาในสังกัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย ได้รับทราบและแจ้งความประสงค์ในการพัฒนา  
 2. จัดทำแผนการพัฒนา 
 3. ขออนุมัติแผนการพัฒนา 
 4. เตรียมการพัฒนาในการพัฒนาให้มีการดำเนินการในกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ 
  1) การจัดทำคู่มือเอกสารประกอบการพัฒนา 
  2) จัดหาวิทยากร 
  3) จัดเตรียมงบประมาณและทรัพยากร 
 5. ดำเนินการพัฒนา 
 6. ประเมินผลการพัฒนาและรายงาน 

 

3. Flow Chart การปฏิบัติงาน  
                (ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของปีงบประมาณ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำรวจขอ้มลูผูเ้ขำ้รบักำรพฒันำ                             

ด ำเนินกำรพฒันำ 

จดัท ำแผนพฒันำ 

ประเมินผลและรำยงำน 

ขออนมุตัิแผนพฒันำ 

 

หมายเหตุ ดำเนินงานจนแล้วเสร็จ 
ใช้เวลาประมาณ 15 วัน 
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1) การพัฒนาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
ขั้นตอนการดำเนินการ 
หลักสูตรการพัฒนาและวิธีการพัฒนา 
 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน 3 ระยะ ใช้เวลาในการพัฒนา 254 ชั่วโมง โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษา แบ่งเป็น 2 ระยะ (234 ชั่วโมง) 
   ระยะที่ 1  การพัฒนาสมรรถนะ ประกอบด้วย 3 หน่วยการเรียนรู้ (162 ชั่วโมง) 
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คุณลักษณะผู้อำนวยการสถานศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาวะผู้นำทางวิชาการ 
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 
   ระยะที่ 2  การฝึกประสบการณ์ในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและสถานศึกษาต้นแบบ               
(72 ชั่วโมง) 
   ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์การบริหารในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาต้นแบบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนดรวม 2 แห่ง ๆ ละ 5 วัน โดย
มีผู ้ทรงคุณวุฒิที ่มีความรอบรู ้ มีประสบการณ์ ให้คำแนะนำ มีการกำกับติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้              
ในสภาพจริง 
 ส่วนที่ 2 การฝึกประสบการณ์ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาต้นแบบ (72 ชั่วโมง) 
   ระยะที่ 3  จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้จากการพัฒนาสมรรถนะของผู้อำนวยการ
สถานศึกษา แล้วนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 การประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 
  1. ผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องมีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของระยะเวลา
การพัฒนาทั้งหมด 
  2. ผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อสิ้นสุดการพัฒนาทั้ง 2 ส่วน คือ 
      2.1 ผ่านการประเมินส่วนที่ 1 (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2) ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
      2.2 ผ่านการประเมินส่วนที่ 2 (ระยะที่ 3) ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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2) การพัฒนาตำแหน่งศึกษานิเทศก์  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
วิธีการพัฒนา 
 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการพัฒนาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ.กำหนด โดยโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 3 ส่วน ระยะเวลาการพัฒนา จำนวน 32 วัน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ ใช้เวลาพัฒนา จำนวน 8 วัน คิดน้ำหนักคะแนน ร้อยละ 50 
 ส่วนที่ 2  การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ใช้เวลาพัฒนา จำนวน 20 วัน คิดน้ำหนักคะแนน ร้อยละ 30 
 ส่วนที่ 3  การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ใช้เวลาพัฒนา จำนวน 4 วัน คิดน้ำหนัก
คะแนน ร้อยละ 20 
 

3) การพัฒนาก่อนเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน                      
 แนวทางปฏิบัติการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ดังนี้ 
 1. กรณีขอรับการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษและครูเชี่ยวชาญ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วน
ที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 จะต้องผ่านการพัฒนา หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วน
ที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติใน
การเสนอขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ แม้จะยัง
ไม่ได้เสนอขอรับการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็สามารถขอเข้ารับการพัฒนา        
ได้ก่อน นำผลการพัฒนานำไปใช้ในการแต่งตั ้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญได้ ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่สำเร็จหลักสูตรการพัฒนา และผู้มีคุณสมบัติสามารถยื่นความประสงค์ขอรับ
การพัฒนาได้ที่ส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่ สังกัดอยู่              
ซึ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานดังกล่าวจะรวบรวมรายชื่อผู้ที่ยื่นความประสงค์ขอรับการพัฒนาแจ้งไปยังหน่วย
ดำเนินการพัฒนา ภายในวันที่ 10 ของเดือน และหน่วยดำเนินการพัฒนาจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา 
วัน เวลา และสถานที่ และรายละเอียดต่าง ๆ ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาทราบภายในวันที่ 25 ของเดือน 
 2. กรณีขอรับการประเมินวิทยฐานะตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่                  
5 กรกฎาคม 2560 ทุกวิทยฐานะ จะต้องเข้ารับการพัฒนาตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 22                        
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง 
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1.  ชื่องาน   การฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ 
 

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ โดยการจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่มีความจำเป็นที่จะนำมาใช้วางแผน พัฒนา เช่น  
  1) ตามความรู้ความสามารถ ความสนใจและความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรของหน่วยงาน 
           2) ข้อมูลสถานที่ในการจัดอบรมพัฒนา หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายในการพัฒนา 
           3) บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ วิทยากรในสาขาต่าง ๆ 

2. จัดทำแผนการพัฒนา เครื่องมือ และเอกสารในการพัฒนา 
3. ดำเนินการพัฒนา 
4. ติดตามและประเมินผล 
5. นำผลการพัฒนาไปใช้ประโยชน ์

3. Flow Chart การปฏิบัติงาน  
                (ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของปีงบประมาณ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จดัท ำขอ้มลูสำรสนเทศ               

วำงแผนกำรพฒันำ                             

ติดตำมและประเมินผล 

จดัท ำแผนและเครื่องมือ    

กำรพฒันำ 

กำรน ำผลกำรพฒันำไปใช ้

ด ำเนินกำรพฒันำ 

หมายเหตุ ดำเนินงานจนแล้วเสร็จ 
ใช้เวลาประมาณ 15 วัน 
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1. ชื่องาน  งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ต่างประเทศ 

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    1. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ 
 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ หมายถึง การลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการเต็มเวลา แบ่งเป็น              
2 ประเภท คือ 
 ประเภท ก ได้แก่ ประเภทที่หน่วยงานต้นสังกัดคัดเลือกส่งไปศึกษา 
  ประเภท ข ได้แก่ ประเภทที่ต้องไปสมัครสอบคัดเลือก หรือ คัดเลือกในสถาบันการศึกษาด้วยตนเอง 
  1.1 ขั้นตอนการดำเนินการศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ก 
      1) สพฐ. แจ้งพิจารณาโควตาประเภท ก มาให้ สพท. 
      2) เจ้าหน้าที่ สพท.ประสานงานกับสถาบันการศึกษาเพื่อขอโควตาประเภท ก เพิ่ม และ
ดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่ สพฐ. กำหนด 
      3) แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกไปยังสถาบันการศึกษาโดยตรง พร้อมทั้งแจ้งผู้ได้รับการ
คัดเลือกไปดำเนินการตามขั้นตอนของสถาบันการศึกษา และรายงาน สพฐ.ทราบ 
      4) จัดทำคำสั่งเสนอขออนุญาตลาศึกษาต่อผู้มีอำนาจอนุญาตไปศึกษาต่อ และจัดทำสัญญา 
และสัญญาค้ำประกัน 
      5) จัดทำหนังสือส่งตัวข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ และจัดทำสัญญา และสัญญา
ค้ำประกัน 
      6) แจ้งหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
      7) รายงานจำนวนข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา ขยายเวลากลับเข้าปฏิบัติราชการ
เมื่อเสร็จสิ้นการลาศึกษาต่อ โดยรายงานให้ สพฐ.ทราบ ทุกภาคการศึกษา 
              1.2 ขั้นตอนการดำเนินงานการศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข 
          1.2.1 การขออนุญาตลาศึกษาต่อ 
  1) รับคำขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข 
                     2) ตรวจสอบเอกสาร 
             3) อนุญาตไปสมัครสอบ 
             4) อนุญาตไปศึกษาต่อ ภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข 
      (เม่ือผู้ขออนุญาตสอบคัดเลือกได้แล้ว) 
   - ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท กำหนด 2 ปี 
   - ระดับปริญญาเอก กำหนด 4 ปี 

5) จัดทำสัญญาลาศึกษาต่อ และสัญญาค้ำประกัน 
  6) จัดทำคำสั่งให้ลาศึกษาต่อเสนอผู้มีอำนาจตามลำดับชั้น 
  7) จัดทำหนังสือส่งตัวข้าราชการที่ลาศึกษาไปยังสถาบันการศึกษา 
  8) รายงานจำนวนข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ ให้ สพฐ.ทราบ 
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      1.2.2 การขยายเวลาศึกษาต่อ 
      1) รับคำขอของผู้ลาศึกษาต่อส่งหลักฐานการขยายระยะเวลาศึกษาต่อก่อนสิ้นสุดสัญญาไม่น้อย
กว่า 15 วัน 
      2) เสนอขออนุญาตการขยายเวลาศึกษาต่อ 
   - ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ได้ไม่เกินครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ไม่เกิน 2 ครั้ง 
หรือไม่เกิน 1 ปีการศึกษา 
      3) จัดทำสัญญา และสัญญาค้ำประกัน 
      4) จัดทำคำสั่งขยายเวลาศึกษาต่อเสนอผู้มีอำนาจอนุญาต 
      5) แจ้งผู้ขออนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      6) รายงานจำนวนข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาศึกษาให้ สพฐ.ทราบ 
       1.2.3 การกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม 
  1) รับคำร้องผู้ที่ไปศึกษาต่อประสงค์ขอกลับเข้าปฏิบัติราชการ 
  2) ตรวจเอกสาร (หนังสือจากสถานศึกษา, แบบคำร้องขอกลับ) 
  3) เสนอคำสั่งกลับเข้าปฏิบัติราชการต่อผู้มีอำนาจอนุญาต 
  4) แจ้งผู้ขออนุญาตและผู้เกี่ยวข้อง 
  5) รายงาน สพฐ. 
       1.2.4 การจัดทำสัญญา 
  1) จัดทำสัญญา และสัญญาค้ำประกันตามแบบที่ สพฐ.กำหนด 
   - การทำสัญญา จัดทำสัญญา จำนวน 2 ชุด (เก็บไว้ที่ สพท./สพฐ. 1 ชุด และผู้ให้
สัญญา 1 ชุด) ทั้งนี้ ผู้รับสัญญาเป็นผู้เก็บสัญญาและสัญญาค้ำประกัน ชุดที่ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และ                  
1 บาท รวม 11 บาท (ฉบับจริง) 
   - เอกสารของผู้จัดทำสัญญาลาศึกษาต่อ และผู้ค้ำประกัน 
        ก. บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชน และผู้ค้ำประกัน 
                 ข. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ 
        ค. ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ 
        ง. หนังสือยินยอมให้ทำสัญญา หรือค้ำประกันของคู่สมรส (กรณีผู้ทำสัญญา                  
หรือผู้ค้ำประกันมีคู่สมรส) 
        จ. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (เฉพาะผู้ให้สัญญาเท่านั้น) 
        ฉ. กรณีไม่สามารถหาผู้ค้ำประกัน ให้แนบบันทึกความเห็นของคณะกรรมการฯ 
   - ผู้ทำสัญญา และผู้ค้ำประกันต้องนำบุคคลต่อไปนี้ มาในวันทำสัญญาด้วย 
        ก. คู่สมรสของผู้ทำสัญญา (ถ้ามี) 
        ข. ผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 คน 
        ค. คู่สมรสของผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) 
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   - การติดอากรแสตมป์ สัญญาศึกษาต่อติดอากรแสตมป์ 1 บาท และ 
สัญญาค้ำประกัน 10 บาท (ติดอากรแสตมป์ที่คู ่ฉบับ ๆ ละ 1 บาท การจัดทำสำเนาคู่ฉบับ โดยสถานศึกษา 
จำนวน 2 ชุด และ สพท./สพฐ. 1 ชุด) 
  2) เสนอลงนามสัญญาลาศึกษาต่อและสัญญาค้ำประกัน 
  3) มอบสัญญาให้กับผู้ไปศึกษาต่อ 

2. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา 
  2.1 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยใช้เวลาราชการบางส่วน 

➢ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   1) รับคำขอของผู้ประสงค์จะศึกษาต่อขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือกต่อผู้มีอำนาจ
อนุญาต 
   2)  เมื่อสอบคัดเลือกได้ ให้นำหลักฐานผลการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา เสนอ
ต่อผู้มีอำนาจอนุญาต 
   3) เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
       - มีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 15 มิถุนายน ของปีที่เข้าศึกษา กรณีอายุ
เกินให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาอนุญาตเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
       - ต้องมีเวลารับราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนเต็ม 
   4)  จัดทำสัญญาลาศึกษาและสัญญาค้ำประกันคนละ 2 ฉบับ (เก็บไว้ที่ผู้รับสัญญา                 
1 ฉบับ ผู้ไปศึกษา 1 ฉบับ) 
   5)  จัดทำคำสั่งให้ไปศึกษา 
   6)  จัดทำหนังสือส่งตัวไปศึกษา 
   7)  เมื่อผู้ไปศึกษาสำเร็จการศึกษา ให้จัดทำคำสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ 
   8)  รายงาน สพฐ. 
  2.2 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ โดยไม่ใช้เวลาราชการไปศึกษา 

➢ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   1)  รับเรื่องไปศึกษาต่อ 
   2)  ตรวจสอบการไปศึกษาต่อ 
   3)  เสนอรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
   4)  แจ้งผู้ไปศึกษาต่อทราบ 
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 3. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคฤดูร้อน 
             ขั้นตอนการลาศึกษาต่อภาคฤดูร้อน 
  3.1 การลาศึกษาต่อ 
   1)  รับคำขอผู้ประสงค์จะศึกษาต่อ 
   2)  ตรวจสอบเอกสาร 
   3)  จัดทำสัญญา และสัญญาค้ำประกัน ดำเนินการเช่นเดียวกับการศึกษาต่อ 
                                    ภาคปกติ 
   4)  เสนอขออนุญาตไปศึกษาต่อภาคฤดูร้อนต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นตอน 
   5)  จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการลาศึกษาต่อภาคฤดูร้อน 
   6)  แจ้งผู้ไปศึกษาต่อ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการศึกษา 
   7)  รายงาน สพฐ. 
  3.2 การขอกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม 
   1)  ผู้ลาศึกษาต่อส่งแบบคำร้องขอกลับฯ 
   2)  ตรวจสอบเอกสาร 
           - แบบคำร้องขอกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม (แบบที่ 5) 
           - หนังสือจากสถาบันการศึกษาส่งตัวกลับโดยระบุวันที่ส่งตัวกลับ 
           - เอกสารที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา 
   3)  จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการซึ่งไปศึกษาต่อภาคฤดูร้อนกลับเข้าปฏิบัติ 
                                    ราชการตามเดิม 
   4)  การรายงานจำนวนผู้ลาศึกษาไป สพฐ. 
 4. การฝึกอบรมภายในประเทศ  
              ขั้นตอนการดำเนินการ 
  1. ขออนุญาตไปฝึกอบรมภายในประเทศ (ตามหลักเกณฑ์) 
  2. การอบรม หากอบรมระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน หรือทางราชการจะต้องจ่ายเงิน เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเกินกว่า 5,000 บาท ต้องจัดทำสัญญา 
  3. จัดทำสัญญา (กรณีผู้ลาไปฝึกอบรมย้ายต่างเขตพ้ืนที่ให้เก็บสัญญาไว้ที่ สพท.เดิม แต่ต้องแจ้ง
ให้หน่วยงานใหม่ทราบ) 
  4. จัดทำคำสั่งให้ไปฝึกอบรมภายในประเทศ และกลับเข้าปฏิบัติราชการ 
  5. รายงาน สพฐ. 
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5. การคำนวณเงิน และเรียกชดใช้ทุนกรณีผิดสัญญา  
              ขั้นตอนการดำเนินการ 
  กรณีผู้ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ผิดสัญญาการชดใช้ทุนให้
ดำเนินการ ดังนี้ 
  1. คำนวณการชดใช้ทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด และตามประกาศ
ของ สพฐ. 
  2. แจ้งเรียกชำระหนี้จากผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ำประกัน โดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ 
  3. หากผู้ผิดสัญญาหรือผู้ค้ำประกัน ยินยอม ชดใช้ ให้รับชดใช้แล้วรายงาน สพฐ. 
  4. หากขอผ่านชำระให้ผู้มีอำนาจ (ผู้รับมอบอำนาจ) พิจารณาโดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกำหนด 
  5. หากผู้ผิดสัญญา หรือผู้ค้ำประกันปฏิเสธ หรือเพิกเฉย ให้รวบรวมเอกสาร หลักฐานทั้งหมด
รายงาน สพฐ. โดยด่วน อย่างให้ขาดอายุความ 
 

6. การลาศึกษาต่อต่างประเทศ 
➢ ขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาตไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 

  1. รับคำขอของข้าราชการที่ประสงค์จะขออนุญาตไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ พร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณา 
  2. ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน 
  3. เสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือเสนอเรื่องไปยัง สพฐ. 
  4.  สพฐ. แจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบจากสำนักงาน ก.พ. และจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการไป
ศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 
  5. จัดทำสัญญาและสัญญาค้ำประกัน (ผอ.สพท.ลงนามในสัญญา) 
  6. ส่งสัญญาไป สพฐ. 
  7. แจ้งสถานศึกษาเพ่ือแจ้งผู้ขออนุญาตทราบ 
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7. Flow Chart การปฏิบัติงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

ผูม้ีควำมประสงคย์ื่นค ำขอต่อ

หน่วยงำนกำรศกึษำ           

เสนอผูบ้งัคบับญัชำอนญุำต/                     

มีค  ำสั่งใหล้ำศกึษำต่อ 

รำยงำนกลบัเขำ้รบัรำชกำรเมื่อจบ

กำรศกึษำผูบ้งัคบับญัชำสั่งกลบัเขำ้ปฏิบตัิ

หนำ้ที่ 

รำยงำน สพฐ. 

1 วัน 

ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่
วันท่ีได้รับอนุมตั ิ

1. ภายในระยะเวลาไม่เกินยี่สิบวัน กรณีได้รับอนุมัติ             
    ให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย เกินหน่ึงปี 
2. ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบวัน กรณีได้รับอนุมัติ             
    ให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย เกินหกเดือน 
3. ภายในระยะเวลาไม่เกินห้าวัน กรณีได้รับอนุมัติ             
    ให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ไม่เกินหกเดือน  

ผูศ้กึษำรำยงำนผลกำรศกึษำ                  

ระหว่ำงลำศกึษำ 

เมื่อ ผอ.สพม.สั่งอนุมัติแล้ว ให้รายงานผลให้ ก.พ.
ทราบ เพ่ือติดตามผลภายใน 7 วัน 
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ขั้นตอนการอนุญาตลาไปศึกษาฯ ต่างประเทศ 

 

 1. ข้าราชการขออนุญาตไปสมัครสอบ/รับทุน 
 2. เมื่อสอบได้หรือได้รับทุน ให้ดำเนินการขออนุญาตไปศึกษาฯ ต่อ สพม.หนองคาย ก่อนวันไปศึกษาฯ 
30 วัน โดยแนบเอกสารดังนี้ (กรณีที่ สพฐ.เป็นผู้อนุญาตให้ไปศึกษาฯ ให้ดำเนินการตามที่ สพฐ.กำหนด และ                   
ให้ดำเนินการตามข้ันตอนนี้ ต่อ สพม.หนองคาย ด้วย) 
  1) หลักฐานการขออนุญาตไปสมัครสอบ/รับทุน 
  2) หลักฐานผลการสอบ/รับทุน โดยระบุลักษณะทุน จำนวนทุน และระยะเวลา 
  3) โครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝึกอบรม พร้อมหนังสือตอบรับของสถานศึกษาหรือ               
สถานฝึกอบรม 
  4) บันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็น และความต้องการของทางราชการที่จะต้องให้ข้าราชการ              
ผู ้นั ้นไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ตลอดจนแผนงานหรือโครงการที่จะให้ข้าราชการผู ้นั ้นกลับมา              
ปฏิบัติราชการตามข้อ 8 
  5) ผลการตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.หรือสถานพยาบาลของรัฐตามที่
คณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.กำหนด 
  6) สำเนา ก.พ.7 
  7) เอกสารอ่ืนตามที่ ก.พ.กำหนด 
  8) สัญญาฯ และสัญญาค้ำประกัน ตามแบบที่กำหนด (แม้ สพฐ.เป็นผู้อนุญาต ยังคงต้องทำ
สัญญาฯ กับ สพม.หนองคาย ยกเว้นมีหนังสือหรือคำสั่งยกเว้นการทำสัญญาฯ) 
  9) หนังสือหรือคำสั่งอนุญาตให้ไปศึกษาฯ 
  10) ข้าราชการที่มีความประสงค์จะขอมีสิทธิพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระหว่างลาศึกษาต่อฯ ให้
ส่งหนังสือขออนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือนพร้อมเอกสารประกอบการขออนุมัติฯ ไปยัง สพม.หนองคาย ก่อนวันไปศึกษา
ฯ                30 วัน โดยหนังสือนำส่งให้ระบุการขออนุมัติให้มีสิทธิพิจารณาเลื่อนขั้นฯ ด้วย 
  11) แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม/สัมมนา ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 
 3. ผู้มีอำนาจอนุญาต (สพม.หนองคาย/สพฐ.) จัดทำคำสั่งอนุญาตลาไปศึกษา/สัญญาอนุญาตลาศึกษา
และสัญญาค้ำประกันฯ /พิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการมีสิทธิพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระหว่างลาศึกษาฯ 
 4. เมื ่อได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาฯ และเมื ่อครบกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษาฯ                 
ต้องรีบเดินทางกลับให้ถึงประเทศไทยและรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ เพื่อจัดทำคำสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติ
ราชการภายในระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบฯ 
 5. เมื่อได้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว ให้รายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือ
ดูงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยด่วน 
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 กรณีการให้ข้าราชการไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ด้วยทุนประเภท 1 (ข) 
 

 ส่วนราชการเจ้าสังกัดจะต้องทำความตกลงกับสำนักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศก่อน 
เพื่อให้พิจารณา เมื่อได้รับความเห็นชอบจากาสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแล้ว  ผู้มี
อำนาจอนุมัติพิจารณาและให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดรายงานให้ ก.พ. หรือผู้ที่  ก.พ.มอบหมายทราบ โดยส่งเอกสาร
ดังนี้ 
 1) โครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝึกอบรม เว้นแต่กรณีที่สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหวา่ง
ประเทศเป็นผู้จัดสรรทุนให้เอง 
 2) บันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็น และความต้องการของทางราชการที่จะต้องให้ข้าราชการผู้นั้นไปศึกษา
หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ตลอดจนแผนงานหรือโครงการที่จะให้ข้าราชการผู้นั้นกลับมาปฏิบัติราชการตามข้อ 8 
 3) หนังสือสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศที่อนุมัติหรือเห็นชอบให้ทุนพร้อม
รายละเอียดการให้ทุน 
 4) ผลการตรวจร่างกายจากคณะแพทย์ของ ก.พ. 
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การตรวจร่างกาย 

 
(ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.8.4/ว 17 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2548) 
ส่วนกลาง 
➢ ตรวจสุขภาพร่างกาย 

 1. โรงพยาบาลศิริราช 
 2. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

➢ ตรวจจิตวิทยา 
 1. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
 2. โรงพยาบาลศรีธัญญา 
 3. สถาบันกัลป์ยาณ์ราชนครินทร์ 
 4. สถาบันจิตเวชสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ส่วนภูมิภาค 

➢ ตรวจสุขภาพร่างกายและจิตวิทยา 
พร้อมชำระเงินค่าตรวจ ณ โรงพยาบาล ดังต่อไปนี้ 
1. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
2. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 
3. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น 

 (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที ่ นร 1013.8.4/350-647  ลงวันที ่ 11 เมษายน 2555 เพิ ่มรายชื่อ
สถานพยาบาล จำนวน 7 แห่ง) 
 
➢ ตรวจสุขภาพร่างกาย 

 1. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
 2. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 
 3. โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 

➢ ตรวจสุขภาพและตรวจด้านจิตวิทยา 
 1. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
 2. โรงพยาบาลราชวิถี 
 3. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
              จังหวัดนครนายก 
 4. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
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การทำสัญญาอนุญาตไปศึกษาต่อ 

 

 1. ให้ทำสัญญาฯ คนละ 3 ฉบับ ก่อนไปศึกษาฯ โดยให้ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย เป็นผู้ลงนามเป็นผู้รับสัญญาฯ (ช่องผู้รับสัญญาไม่ต้องกรอก ให้เว้นว่างไว้ สพม.หนองคาย 
จะเป็นผู้กรอกเอง) ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนและข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
ลงนามเป็นพยานในสัญญาและสัญญาค้ำประกัน (หนังสือสัญญาฯ ที่จัดทำเรียบร้อยแล้ว จะจัดเก็บไว้ที่สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ไว้จำนวน 1 ฉบับ มอบให้สถานศึกษา จำนวน 1 ฉบับ และมอบให้
ข้าราชการที่ไปศึกษาต่อ จำนวน 1 ฉบับ) 
 2. การทำสัญญาฯ ให้ใช้แบบหนังสือสัญญาที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย จัดส่งให้
เท่านั้น โดยจัดพิมพ์หรือเขียนสัญญาด้วยตัวบรรจงให้ชัดเจนและครบถ้วน หากมีรอยขูด ลบ ขีด ฆ่า ผู้ทำสัญญา
ต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วยทุกครั้ง 
 

เอกสารประกอบการทำสัญญา 
 ผู้ทำสัญญา 
 1. ต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง 
  1) สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ หรือบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ 
  2) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ 
  3) สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ 
  4) หนังสือยินยอมให้ทำสัญญาของคู่สมรส (กรณีผู้ทำสัญญามีคู่สมรส) 
  5) รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
 2. ต้องนำบุคคลต่อไปนี้มาในวันทำสัญญา 
  1) คู่สมรสของผู้ทำสัญญา (ถ้ามี) พร้อมหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัว พร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ 
  2) ผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 คน 
  3) คู่สมรสของผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) พร้อมหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัว พร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ 
 3. อากรแสตมป์สำหรับปิดสัญญา 1 บาท ต่อ 1 ฉบับ และปิดสัญญาค้ำประกัน 10 บาท ต่อ 1 ฉบับ 
 

 ผู้ค้ำประกัน 
 1. ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นบิดาหรือมารดาของผู้ที่จะไปศึกษาต่อ โดยผู้ค้ำประกันไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์
ในการทำสัญญาค้ำประกัน หรือ 
 2. ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาผู้ค้ำประกันตามข้อ 1 ได้ ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นพี่หรือน้องร่วมบิดาหรือ
มารดาเดียวกันกับผู้ที่จะไปศึกษา โดยผู้ค้ำประกันไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ในการทำสัญญาค้ำประกัน หรือ 
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 3. ในกรณีไม่สามารถจัดหาผู้ค้ำประกันตามข้อ 1 และ 2 ได้ให้หน่วยงานที่เป็นคู่สัญญาของผู้ที่จะไป
ศึกษา ตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาตรวจสอบ หากผลการพิจารณาตรวจสอบ ปรากฏว่า ผู้ที่จะไปศึกษา              
ไม่มีบุคคลตามข้อ 1 และ 2 ที่จะมาทำสัญญาค้ำประกัน และผู้ที่จะไปศึกษามีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษา ก็ให้                
ผู้ที่จะไปศึกษาทำสัญญาลาศึกษาโดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันได้ 
เอกสารที่ผู้ค้ำประกันจะต้องนำมาแสดง 
 1. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ 
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ 
 3. สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ 
 4. หนังสือยินยอมให้ทำสัญญาค้ำประกันของคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส) 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการขอพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 
 1. แบบคำขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาฯ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 
 2. สำเนาคำสั่งอนุญาตหรือหนังสืออนุมัติให้ไปศึกษาฯ 
 3. คำชี้แจงเหตุผลของสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ สพฐ. 
เกี่ยวกับการขอให้ข้าราชการฯ ไปศึกษาฯ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนฯ 
 4. หลักสูตรในสาขาวิชาที่ไปศึกษาฯ 
 5. แผนพัฒนาข้าราชการครูฯ ของสถานศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. หน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการครูฯ ก่อนไปศึกษาฯ และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วกลับมาปฏบิตัิ
ราชการ 
 7. สำเนา ก.พ.7 ที่เป็นปัจจุบัน 
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1. ชื่องาน   งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. ประสานการจัดสรรงบประมาณ โดยเสนอเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที ่ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มี ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาเห็นชอบ หลักเกณฑ์และวิธีการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกไปยังสถานศึกษาใน
สังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน 
 5. สถานศึกษาแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบ ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด แล้วส่งประวัติและผลงาน
ตามแบบท่ีกำหนดไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ ์ ยุติธรรม โดยคำนึงถึงความประพฤติวินัยและการรักษาวินัยการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ความรู้ความสามารถ และผลงานการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แ ล้วเสนอ
ผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ความเห็นชอบ 
 7. ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ทราบโดยทั่วกัน และดำเนินการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ผลงานตามควรแก่กรณี เช่น การจัดแสดงผลงาน การเผยแพร่ประวัติและผลงาน              
ทางสื่อ สิ่งพิมพ์ หรือทางเว็บไซต์ เป็นต้น 
 8. ดำเนินการมอบเกียรติบัตรหรือรางวัลในโอกาสอันสมควร 
 9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นำผลงานไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
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3. Flow Chart  การปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

จัดทำหลักเกณฑ ์

วิธีการสรรหาและคดัเลือก 

มอบเกียรติบตัรหรือรำงวลั       

ตำมโอกำสอนัสมควร 

ประกาศผลและประชาสมัพันธ์ 

น ำเสนอผูบ้งัคบับญัชำพจิำรณำ 

หลกัเกณฑ ์วิธีกำรสรรหำและ

คดัเลือก 

ด ำเนินกำรสรรหำ 

และคดัเลือก 

ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือก 

1 วนั 

3 นำท ี

1 นำท ี

1 วนั 

1วนั 
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1. ชื่องาน   งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์การขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ให้แก่ ข้าราชการครูและ   
               บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 
 

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 2.1. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตรา บ.ม./บ.ช./จ.ม./จ.ช./ต.ม./ต.ช./ท.ม./ท.ช. 
จะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบ ดังนี้ 
  1) รับคำร้องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ จากโรงเรียนพร้อมเอกสาร
ลงทะเบียนรับและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
  2) นำเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติฯ พิจารณา 
  3) บันทึกเสนอหัวหน้ากลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4) บันทึกเสนอผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5) ออกเลขที่หนังสือส่ง 
  6) จัดส่งเอกสารให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายในกำหนด  
 2.2  การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) จะต้องดำเนินการ ดังนี้ 
  1) รับคำร้องการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) จากโรงเรียนพร้อม
เอกสารลงทะเบียนรับ และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบ  
                     2)  เจ้าหน้าที่ดำเนินการกรอกข้อมูลลงโปรแกรมเครื่องราชฯ ให้ถูกต้อง/ครบถ้วน/ตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของชื่อ/สกุลให้ตรงกัน 
                     3) นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติฯ พิจารณา 
                     4) บันทึกเสนอหัวหน้ากลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                     5) บันทึกเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                     6) ออกเลขที่หนังสือส่ง 
                     7) จัดส่งเอกสารให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.3 งานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และส่งเงินชดใช้เครื่องอิสริยาภรณ์  
  1) ดำเนินการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ใด ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองของ
ตระกูลเดียวกัน ยกเว้นเหรียญจักรพรรดิมาลาไม่ต้องเรียกคืน หรือเมื่อทราบว่าข้าราชการผู้ใดถึงแก่กรรมให้เรียก
คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืนจากทายาท 
  2) สพท. ตรวจสอบสภาพเครื่องราชอิสริยาภรณ์ว่ามีองค์ประกอบครบถ้วนหรือไม่  เสร็จแล้วติด
ชื่อ – สกุลของผู้ส่งคืนกับไว้ที่ตัวเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกดวง/โดยกล่องสำรับไม่ต้องส่งคืนไปด้วย 
  3) สพท.ตรวจสอบและจัดทำเอกสารตามที่กำหนดรวบรวมส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พร้อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ส่งคืน 
  กรณีผู้ได้รับพระราชทานไม่สามารถส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตราใดให้ผู้ได้รับพระราชทาน
หรือทายาทนำเงินชดใช้แทนราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามราคาที่กำหนด 
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 2.4 งานขอเสนอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรณ์ให้แก่ผู้ทำประโยชน์
แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน 
  1) โรงเรียนรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอขอและตรวจสอบ เสนอสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
  2) สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา/สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา
ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอขอพระราชทานของผู้มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์
ที่จะได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้
ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณากรณ์ พ.ศ.2538 
  3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแต่งตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบของผู้ที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรณ์ เพื่อพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ                 
ความประพฤติ การกระทำความดีความชอบ ตามมาตรา 8 และความเหมาะสมของบุคคลที่พึงได้รับการพิจารณา
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรณ์ 
  4) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารวบรวม
เอกสารประกอบการนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอน             
ที่ระเบียบกำหนดต่อไป 
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5. Flow Chart  การปฏิบัติงาน (ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งหลักเกณฑ์และกำหนดการส่งคำขอและการใหย้ื่นคำขอ 

ด ำเนินกำรจดัส่งเอกสำรให ้สพฐ. 

ประกาศผลและประชาสมัพันธ์ 

นำเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคณุสมบัติฯ 

ตรวจสอบคุณสมบัติและความสมบูรณ์เอกสารหลักฐานประกอบ                           
ลงโปรแกรม OBEC KR 
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1. ชื่องาน   งานรับหนังสือราชการ 
 

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  2.1 เจ้าหน้าที่รับหนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ ตลอดจนเฝ้าระวังและพิมพ์หนังสือราชการ
จาก สพฐ.ทางเวปไซต์ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ/เอกสารกรณีไม่ถูกต้องให้ส่งคืนกลุ่มอำนวยการ 

 2.2 กรณีถูกต้อง นำเสนอเพื่อดำเนินการโดยเสนอให้ผู้อำนวยการกลุ่ม วิเคราะห์เนื้อหาเพ่ือ
จำแนกประเภทผู้รับผิดชอบ 

 2.3 เจ้าหน้าที่ธุรการบันทึกรายการแจกหนังสือตามกลุ่มงาน และผู้รับผิดชอบเรื่อง 
 กรณีเป็นหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับ ลงทะเบียนรับหนังสือแล้วนำเสนอผู้อำนวยการกลุ่ม 

วิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือจำแนกประเภทผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ทะเลียนลับลงทะเบียนแจกงานผู้รับผิดชอบเรื่อง 
 2.4 ผู้รับผิดชอบเรื่อง บันทึกเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือทราบ/พิจารณา

อนุมัติ/เห็นชอบ/สั่งการ แล้วแต่กรณี 

3. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
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งานธุรการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

เจำ้หนำ้ที่รบัหนงัสือรำชกำรจำกกลุ่มอ ำนวยกำรฯ เวปไซต ์

ผูอ้  ำนวยกำรกลุ่ม วิเครำะหเ์นือ้หำเพ่ือ

จ ำแนกประเภท ผูร้บัผิดชอบ  

gr 

เจำ้หนำ้ที่ธุรกำรบนัทึกรำยกำรแจกหนงัสือตำมกลุ่มงำน และผูร้บัผดิชอบเร่ือง 

ผูร้บัผดิชอบ บนัทึกเสนอผูอ้  ำนวยกำร 

ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำ 

gr 

ปฏิบตัิตำมที่ผูอ้  ำนวยกำร

ฯ สั่งกำร 

1 นาท ี

1 นาที 

1 นาที 

10 นาที 

ภายในกำหนดตามหนังสือสั่งการ 



1. ชื่องาน   งานส่งหนังสือราชการ 
 

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  2.1 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่อง นำหนังสือส่ง ส่งงานธุรการกลุ่ม พร้อมรายละเอียดที่จะนำส่ง
พร้อมหนังสือ ข้อมูลสถานที่ปลายทางท่ีรับ 
  2.2 เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ประเภทหนังสือ ขั้นความเร็วของหนังสือ
ราชการที่จะส่งกรณีเป็นหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ประเภทหนังสือ ชั้น
ความเร็วของหนังสือราชการที่จะส่ง 
  2.3 เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม ประทับตาม ประเภทหนังสือ ชั้นความเร็ว ลงทะเบียนส่ง บรรจุซอง
ห่อหนังสือราชการที่จะส่ง 
        กรณีเป็นหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ประเภท
หนังสือ ชั้นความเร็วของหนังสือราชการที่จะส่ง ลงทะเบียนส่งหนังสือ 
  2.4 เจ้าหน้าที่ธุรการนำหนังสือส่ง ส่งสารบรรณกลุ่มอำนวยการ 
  2.5 เจ้าหน้าที่ธุรการสารบรรณกลุ่มอำนวยการ ดำเนินการส่งเรื่องออกตามท่ีกลุ่มทำรายละเอียด 
3. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
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เจำ้หนำ้ที่รบัผดิชอบเร่ือง น ำหนงัสือส่ง ส่งงำนธุรกำรกลุ่ม 

เจำ้หนำ้ที่ธุรกำรตรวจสอบควำมถกูตอ้ง

ครบถว้นฯ  

gr 

เจำ้หนำ้ที่ธุรกำรกลุ่มฯ บรรจซุอง ห่อหนงัสือรำชกำรที่จะส่ง 

เจำ้หนำ้ที่ธุรกำรสำรบรรณ            

กลุ่มอ ำนวยกำร ด ำเนินกำร

ฯ 

เจำ้หนำ้ที่ธุรกำรน ำหนงัสือส่ง ส่งสำรบรรณกลุ่มอ ำนวยกำร 

1 นาท ี

2 นาที 

1 นาท ี

1 นาท ี



1. ชื่อกระบวนงาน   งานการจัดทำหนังสือราชการ 
 

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  2.1 ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ดำเนินการร่างหนังสือและจัดพิมพ์ตามรูปแบบหนังสือ เสนอตาม
รูปแบบหนังสือในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการนำ
ระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดพิมพ์หนังสือ 

 2.2 จัดพิมพ์หนังสือตามรูปแบบที่ระเบียบกำหนดไว้ จำนวน 3 ฉบับ เพื่อจัดเก็บสำเนาไว้                 
ที่เจ้าของเรื่อง 1 ฉบับ สารบรรณกลาง 1 ฉบับ ต้นฉบับจัดส่งออกไปยังหน่วยงาน/ผู้ที่เก่ียวข้อง 

 2.3 ผู ้ร ับผิดชอบ/เจ้าหน้าที ่ของเร ื ่องร ับงานที ่พ ิมพ์เสร็จเร ียบร้อยแล้วเพื ่อตรวจสอบ                 
ความถูกต้องเสนอเพ่ือพิจารณาตามลำดับขั้น 

 2.4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงนาม/สั่งการหนังสือราชการที่นำเสนอ 
 2.5 สารบรรณกลางทำการออกเลขที่หนังสือส่ง/เลขที่คำสั่ง แล้วแต่กรณีและส่งเรื่องคืนที่รับผิดชอบทราบ

การสั่งการ ตรวจสอบหนังสือพร้อมสิ่งที่ส่งพร้อมหนังสือให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนส่งธุรการกลุ่มดำเนินการส่งต่อไป 
 กรณีเป็นหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับเป็นผู้ออกเลขที่หนังสือส่ง/เลขที่คำสั่ง แล้วแต่กรณี

และส่งเรื่องคืนผู้รับผิดชอบทราบการสั่งการ ตรวจสอบหนังสือพร้อมสิ่งที่ส่งพร้อมหนังสือให้ถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ก่อนส่งธุรการกลุ่มดำเนินการส่งต่อไป 

 5.6 เก็บเรื ่องที ่ดำเนินการแล้ว เข้าแฟ้ม เพื ่อการตรวจสอบเก็บรักษา การยืม ก ารทำลาย 
(ขั้นตอนการจัดเก็บรักษา ให้เป็นไปตามข้อตกลงอาจจะเจ้าของเรื่องเก็บรักษาหรือธุรการกลุ่ม แต่ต้องมีทะเบียน
การจัดเก็บเพ่ือทำลายตามระเบียบงานสารบรรณ) 

 

3. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
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ผูร้บัผดิชอบ/เจำ้หนำ้ที่ด  ำเนินกำรรำ่งหนงัสือ                     

และจดัพิมพฯ์ เสนอฯ 

ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำลงนำม/สั่งกำรปฏิบตัิ 

เก็บเรื่องที่ด  ำเนินกำรแลว้ 

       จดัพิมพห์นงัสือตำมรูปแบบที่ระเบียบก ำหนดไว ้จ ำนวน 3 ฉบบั 

สำรบรรณกลำงท ำกำรออกเลขที่หนงัสอืส่ง/เลขที่ค  ำสั่งฯ 

ผูร้บัผดิชอบฯ เสนอเพ่ือพิจำรณำตำมล ำดบัขัน้ 

5 นาที 

5 นาที 

5 นาที 



1. ชื่อกระบวนงาน   งานจัดการประชุมภายในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  2.1 เจ้าหน้าที่ดำเนินการบันทึกเสนอตามรูปแบบหนังสือในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยการนำระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดพิมพ์หนังสือ 

 2.2 เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องรับงานที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเพ่ือตรวจสอบ ความถูกต้องเสนอ
เพ่ือพิจารณาตามลำดับขั้น 

 2.3 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบ มอบเจ้าหน้าที่แจ้งเวียน
หนังสือให้บุคลากรภายในกลุ่มฯ ทราบ 

 2.4 จัดทำระเบียบวาระการประชุม แบบลงทะเบียนการประชุม 
 2.5 เมื่อดำเนินการประชุมเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องจัดทำรายงานการประชุมเสนอ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตรวจรายงานการประชุม 
 2.6 เก็บเรื่องที่ดำเนินการแล้ว เข้าแฟ้ม เพ่ือเป็นหลักฐานในการปฏิบัติตามมติที่ประชุมต่อไป 

3. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจำ้หนำ้ที่บนัทึกเสนอเร่ืองที่จะประชมุ  เสนอ

ผูอ้  ำนวยกำรกลุ่มฯ 

เจ้าหน้าท่ีเจ้าของเรื่องจัดทำรายงานการประชุม 

เก็บเรื่องที่ด  ำเนินกำรแลว้ไวเ้ป็น

หลกัฐำนเพื่อปฏิบตัิตำมมติท่ีประชุม 

       จดัพิมพว์ำระกำรประชมุ และแบบลงทะเบียนกำรประชมุ 

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตรวจ
รายงานการประชุม 

ด ำเนินกำรประชมุตำมก ำหนดกำร  

เจำ้หนำ้ที่จดรำยงำนกำรประชมุ 

5 นาที 

5 นาที 

30 นาที 

5 นาที 
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1. ชื่อกระบวนงาน   งานประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  2.1 ผู้รับผิดชอบเรื่องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ธุรการไปประสานงาน ดังนี้ 
   2.1.1 ด้านการเงินประสานกับธนาคารต่าง ๆ 
   2.1.2 ด้านการส่งหนังสือเชิญในโอกาสสำคัญต่าง ๆ นำส่งหนังสือตามหนังสือเชิญ 
   2.1.3 เรื่องท่ัวไป ติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2.2 เมื่อได้รับเรื่องแล้ว เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 2.4 จัดทำรายละเอียดการประสานงานประจำวัน 
 2.5 สรุปการปฏิบัติงานประจำเดือนส่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นต่อไป 

3. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบเรื่องแจ้งเรื่องให้เจา้หน้าท่ีธุรการทรำบ 

ติดต่อประสานงานในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้ง 

เก็บเรื่องที่ด  ำเนินกำรแลว้                       

ไวเ้ป็นหลกัฐำน 

 เจ้าหน้าท่ีดำเนินการตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

สรุปการปฏิบัติงานประจำเดือนส่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น 

จัดทำรายละเอียดการประสานงานประจำวัน 

1 นาที 

5 นาที
นาทีok

muok

muok

mu 
30 นาที
นาทีokm

uokmuo

kmu 
5 นาที 

5 นาที 
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1. ชื่อกระบวนงาน   งานขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานดิน  
                          การขอพระราชทานหีบศพ 
 

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้สรุปแนวปฏิบัติการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ การขอ
พระราชทานเพลิงศพและหีบศพ 
  1. เจ้าภาพ (ญาติ บุตรธิดา สามี ภรรยา) นำรายละเอียดผู้เสียชีวิต พร้อมหลักฐานใบมรณะบตัร 
หลักฐานการมีสิทธิ์ขอรับพระราชทาน เช่น ประกาศเครื่องราชฯ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาบัตร
ประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของญาติ และผู้เสียชีวิต กำหนดการฌาปนกิจ วัน เวลา สถานที่ สุสาน 

 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิพร้อมเอกสารหลักฐาน 
 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการรวบรวมและส่งหลักฐานตามข้อ 1 ถึงเลขาธิการ

พระราชวัง 
 4. เจ้าภาพนำหนังสือติดต่อสำนักงานพระราชวัง โดยประสานงานที่กองพระราชพิธีราชวังเขต

ดุสิต กรุงเทพมหานคร 
     กรณีเจ้าภาพไม่สามารถไปรับหีบเพลิง,ดิน,น้ำอาบพระราชทานด้วยตนเอง จะมอบให้ผู้อื่นไป

รับแทนก็ได้ โดยนำต้นเรื่อง หนังสือมอบฉันทะและสำเนาบัตรประจำตัวผู้แทนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่กองพระราช
พิธีสำนักงานพระราชวัง 

 5. เจ้าภาพหรือผู้แทนควรไปรับก่อนวันพระราชทาน อย่างน้อย 3 วัน 
 6. ผู้มารับควรแต่งกายสุภาพ นำไปไว้ที่โต๊ะหมู่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 

 

5. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจำ้ภำพแจง้ควำมประสงคข์อ 

น ำหนงัสือประสำนงำนที่กองพระรำชพิธีส ำนกังำนพระรำชวงั 

รบัพระรำชทำนและด ำเนินกำรที่

กองพระรำชพิธีก ำหนด 

       สพท. ตรวจสอบคณุสมบตัผิูมี้สิทธิพรอ้มเอกสำรหลกัฐำน 

สพท.มีหนงัสือส่งหลกัฐำนถึงเลขำธิกำรพระรำชวงั 

1 นาที 

5 นาที 



27 
 

1. ชื่อกระบวนงาน   งานขอลาอุปสมบทของข้าราชการและลูกจ้าง หรือขออนุญาตไปประกอบพิธีฮัจย์ 
 

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ให้ข ้าราชการผู ้ที ่ประสงค์จะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮ ัจย์  ย ื ่นใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต  

2. เมื่อกลุ่มพัฒนาครูฯ ได้รับหนังสือและแบบใบลาอุปสมบทหรือแบบใบลาไปประกอบพิธี
ฮัจย์ จากหน่วยงานต้นสังกัดของข้าราชการผู้มีความประสงค์แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบหลักฐาน
ทะเบียน ประวัติ (สมุดประวัติ/ก.พ.7) เนื่องจากผู้ที่จะมีสิทธิลาประเภทนี้ได้ จะต้องปรากฏว่า ตั้งแต่เข้ารับ 
ราชการ ผู้นั้นจะต้องไม่เคยใช้สิทธิลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์มาก่อน 

3. ตรวจสอบจำนวนวันลาในแบบใบลาของข้าราชการท่ีขอลาตามสิทธ ิ ซ่ึงได้กำหนดไว้ 
ข้าราชการมีสิทธิลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ไม่เกิน 120 วัน 

4. จัดทำบันทึกเสนอขออนุญาตลา และหนังสือแสดงการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
(กรณีลาอุปสมบท) เสนอต่อผู้มีอำนาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทแล้ว ให้ส่งหนังสือแจ้งไปยัง
ต้นสังกัดของข้าราชการผู้ขออนุญาต โดยแนบหนังสือแสดงการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตฉบับจริง 
เพ่ือแจ้งให้ข้าราชการผู้ขอลาอุปสมบททราบ  

5. บันทึกประวัติการลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ของข้าราชการลงในทะเบียนประวัติ 
(สมุดประวัติ/ก.พ.7) เก็บเอกสารเข้าแฟ้มประวัติ เพ่ือเป็นหลักฐาน 

6. เมื่อข้าราชการได้กลับจากลาอุปสมบทหรือกลับจากการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ให้แจ้ง ให้
เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติทราบ และให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องบันทึกไว้ในหลักฐานทะเบียนประวัติ (สมุดประวัติ/
ก.พ.7) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
5. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

ผังกระบวนงานการลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย 
 

ขั้นตอน งานธุรการ    ผอ.กลุ่มฯ รอง ผอ.สพม.นค. ผอ.สพม.นค. เอกสาร/
แบบฟอร์ม 

1. ผู้ประสงค์จะขอลาเขียนใบลา
และยื่นใบลาก่อนวันเดินทางไป
ประกอบพธิีฮัจย์              ไม่
น้อยกว่า 60 วัน 
 

 
   - แบบใบลา 

 
 

2. เจ้าหน้าที่รับใบลาและ
ตรวจสอบระเบียบที่เกี่ยวข้องสิทธ ิ
 
  

 
    

3. เสนอใบลาต่อผู้มีอำนาจ
พิจารณาอนุญาตการลา 
 

 
                         

No 
 
yes  

  

4. ผอ.สพม.มอีำนาจพิจารณา
หรืออนุญาตการได้ 120 วัน 
 

  
 
 

 
 

 
                        No 
 
yes 

 

5. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว แจ้ง        
ผู้ขอลาอุปสมบทหรือลาไป
ประกอบพธิีฮัจย์และผู้เกีย่วขอ้ง
ทราบพร้อมบันทึกข้อมูลการลาใน
ทะเบียนคุมวันลาและเก็บใบลาใส่
แฟ้มวันลา 
 

 
   - ทะเบียนคุม

วันลา 

6. ผู้ลาต้องอุปสมบทหรือออก
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 
ภายใน 10 วันนับแตว่ันเร่ิมลา
และมารายงานตัวเข้าปฏิบัติ
ราชการภายใน 5 วันนบัแต่วันที่
ลาสิขาบทหรือวันที่เดินทางกลับ
ถึงไทย 
 

 
   

 
 

7. รับรายงานตัวและจัดทำ
หนังสือการรายงานตวัให้               
ผอ.สพม.ทราบ 
 
 

 
    

8. สรุปรายงานการลา
ประจำเดือน 
 
 
 

 
   - แบบสรุป

รายงานวันลา 
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1. ชื่อกระบวนงาน   งานขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร 
 

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  1. ข้าราชการครูที่ขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ยื่นหลักฐานประกอบการขอยกเว้นฯ จำนวน 2 ชุด 
ที่โรงเรียนต้นสังกัดของตน ประกอบด้วย 
   1.1 สำเนาคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

  1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน  
  1.3. สำเนาแบบ สด.9 (ใบสำคัญ) 
  1.4 สำเนาแบบ สด.35 (หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร) 
      1.5 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 
 2. โรงเรียนต้นสังกัดตรวจสอบเอกสาร และจัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการทหารครูขอยกเว้นการ

เข้ารับราชการทหาร ตามแบบที่กำหนด และหนังสือรับรองว่าได้ทำการสอนที่โรงเรียนนี้สอนระดับชั้นไหน และมี
จำนวนกี่คน สอนกี่ชั่วโมง เป็นไปตาม พ.ร.บ.การยกเว้นหรือไม่ และรวบรวมเอกสารทั้งหมด จัดส่งให้ส่วนราชการ
ต้นสังกัด (สพท.) เพื่อดำเนินการเสนอขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด (สัสดีจังหวัด) 
นั้นต่อไป 

 3. ผู้ว่าราชการจังหวัด (สัสดีจงัหวัด) ดำเนินการออกใบสำคัญยกเว้นครู (แบบ สด.37) ส่งกลับ
มาให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทำหนังสือแจ้งให้โรงเรียนต้นสังกัดของข้าราชการครูที่ขอยกเว้น
การเข้ารับราชการทหาร เพ่ือแจ้งให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบต่อไป 
3. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ครูที่ประสงค์ขอยกเว้นฯ ต้องยื่นคำขอก่อน 30 วัน (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์) 

ผูม้ีสิทธ์ิขอยกเวน้ยื่นค ำขอพรอ้มเอกสำร

หลกัฐำน 

ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัฯ ออกหนงัสือรบัรอง 

สพท.ส่งหนงัสือรบัรองให้

สถำนศกึษำ/หน่วยงำนตน้สงักดั 

       สถำนศกึษำ/หน่วยงำนตรวจสอบ 

สพท.ตรวจสอบและส่งเรื่องถึงผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั (สสัดี

จงัหวดั) 

1 นาที 

5 นาที 
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1. ชื่อกระบวนงาน   การขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลาหรือระหว่างวันหยุดราชการ 
 

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  1. ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการขออนุญาตไปต่างประเทศ 

 2. ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ กรอกรายละเอียดแบบคำร้องอนุญาตไปต่างประเทศ 
สำหรับข้าราชการสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแบบค่าใช้จ่ายในตการไปต่างประเทศ             
ซึ่งจะต้องยื่นเรื่องขออนุญาตไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันออกเดินทาง 

 3. ส่งเรื่องตามลำดับขั้นตามสายงาน 
 4. เจ้าหน้าที่เมื่อได้รับเรื่องแล้ว ตรวจสอบข้อมูล ดังนี้ 
  4.1 แบบขออนุญาต 
  4.2 บัญชีประมาณการค่าใช้จ่าย 
  4.3 สถานที่พักสามารถติดต่อได้ในต่างประเทศ (กรณีขอไปเยี่ยมญาติ) 
  4.4 กรณีขอเดินทางไปต่างประเทศล่าช้ากว่ากำหนด กระชั้นชิดกับวันเดินทาง ให้ชี้แจง

เหตุผลความจำเป็น (บันทึกข้อความ) 
  4.5 การไปศึกษาดูงาน เอกสารประกอบ ได้แก่ สำเนาโครงการ สำเนากำหนดการ 

สำเนาหนังสือเชิญจากองค์การ สมาคม หรือสถาบันในต่างประเทศ รายชื่อผู้ไปศึกษาดูงาน สำเนาบัตรนักศึกษา 
(กรณีผู้ศึกษาในสถาบันฯ) 

  4.6 การไปทัศนศึกษา (หมู่คณะ) เอกสารประกอบ ได้แก่ โครงการทัศนศึกษา (ถ้ามี) 
บัญชีรายชื่อกำหนดการ 

 สำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สพฐ.อนุญาตเฉพาะช่วงปิดภาคเรียน (ภาคเรียนที่ 1 
ตั้งแต่วันที่ 11 – 31 ตุลาคม  ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม หากสถานศึกษาได้ปิดภาค
เรียนไม่ตรงตามประกาศที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด จะต้องจัดทำเป็นประกาศของสถานศึกษาอย่างเป็น
ทางการด้วย สำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงานจะต้องใช้วันเวลาพักผ่อนประจำปี) 

  4.7 การไปเยี่ยมญาติใช้เวลาตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการหรือระหว่าง
วันหยุดราชการ เช่น ใช้วันลากิจ วันลาพักผ่อนประจำปี หรือช่วงปิดภาคเรียนเป็นต้น หลักฐานแสดงความเป็น
ญาติ (สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส หนังสือเชิญของญาติ 

 5. ทำบันทึก หนังสือนำส่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสนอขออนุญาต
นำเสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจลงนาม 

 6. เสนอขออนุญาตสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาอนุญาต 
 8. เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอนุญาต เจ้าหน้าที่เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มี

อำนาจลงนาม 
 9. แจ้งผู้ที่เก่ียวข้องและผู้ขออนุญาตทราบ 
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
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ผูม้ีขออนญุำตด ำเนินกำรยื่นค ำขอพรอ้ม

เอกสำรหลกัฐำนประกอบ 

สพฐ.ตรวจสอบพิจำรณำอนญุำตและแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

       สถำนศกึษำตรวจสอบ รวบรวมหลกัฐำน ส่ง สพท. 

สพท.ตรวจสอบจดัส่ง สพฐ. 

1 นาที 

5 นาที 


