


แนวคิด 

 การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นท่ีการศึกษาเปนมาตรการจูงใจใหขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของหนวยงานโดยยึดหลักการกระจายอํานาจ 

ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหการบริหารจัดการมีความคลองตัว เกิดความอิสระใน

การปฏิบัติงานภายใต  กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ  ผูปฏิ บัติงานได รับการพัฒนา มีความรู

ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ นําไปสูการบริการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักการบริหาร

แบบมุงผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียนตอไป 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคล ถูกตอง รวดเร็ว เปนไปตามหลัก     

ธรรมาภิบาล  สนองตอบความตองการของหนวยงานในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2. เพ่ือสงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติ 

ภารกิจท่ีรับผิดชอบ  ใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ 

3. เพ่ือสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ  

โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 

4. เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 

ขอบขาย/ภารกิจ 

1. งานธุรการ 

งานรับหนังสือราชการ 

งานสงหนังสือราชการ 

งานจัดทําหนังสือราชการ 

งานจัดการประชุมภายในกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. งานพัฒนาครู สงเสริม ยกยอง เชิดชูเกียรติ 

งานฝกอบรมการพัฒนากอนการแตงตั้ง 

การฝกอบรมการพัฒนาตามความตองการ 

งานลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ตางประเทศ 

งานสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 



กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

งานธุรการ 

งานพฒันาบคุคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งานสงหนังสือราชการ 

 งานจัดทําหนังสือราชการ 

 งานจัดการประชุมภายในกลุมพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

 งานจัดการความรูภายในกลุมพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
 

 งานฝกอบรมและลาศึกษาตอ 

 งานสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 

 งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
พัฒนาครู สงเสริม ยกยอง เชิดชเูกียรต ิ

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

ประเภทเอกสาร  :   คูมือข้ันตอนการดําเนินงาน 

  ช่ือเอกสาร       :   งานฝกอบรมการพัฒนากอนแตงตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ช่ืองาน 

งานฝกอบรมการพัฒนากอนการแตงตั้ง 

2. วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนคูมือแนวทางการดําเนินการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากอนแตงตั้ง 

3. ขอบเขตของงาน 

การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 80 แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 เปนการพัฒนากอนแตงตั้งเพ่ือเปนการเสริมสราง ฝกอบรม ประชุม 

สัมมนา ถายทอดประสบการณแลกเปล่ียนเรียนรูแกบุคลากรเพ่ือใหมีความรู ทักษะ เจตคติ 

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ิมขึ้น นําผลท่ีไดจากการพัฒนาไปใชประโยชนตอ

การปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ีและความรับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ 

ความกาวหนาแกราชการ 

4. คําจํากัดความ 

งานฝกอบรมการพัฒนากอนการแตงตั้ง หมายรวมถึง การปฐมนิเทศครูบรรจุใหมดวย 

5. ข้ันตอนและวิธีดําเนินการ 

5.1 สํารวจขอมูลของผูเขารับการพัฒนาในสังกัด พรอมท้ังประชาสัมพันธใน สพท. 

ตางๆ ไดรับทราบและแจงความประสงคในการพัฒนา 

5.2 จัดทําแผนการพัฒนา 

5.3 ขออนุมัติแผนการพัฒนา 

5.4 เตรียมการพัฒนา  ในการเตรียมการพัฒนาใหมีการดําเนินการในกิจกรรมท่ี 

สําคัญดังนี้ 

5.4.1 การจัดทําคูมือเอกสารประกอบการพัฒนา 

5.4.2 จัดหาวิทยากร 

5.4.3 จัดเตรียมงบประมาณและทรัพยากร 

5.5 ดําเนินการพัฒนา 

5.6 ประเมินผลการพัฒนาและรายงาน 
 

 

 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

สํารวจขอมูลผูเขารับการพัฒนา 

 

 

 

ขออนุมัติแผนพัฒนา     จัดทําแผนพัฒนา 

 

 

 

ดําเนินการพัฒนา     ประเมินผลและรายงาน 

 

 

ขอสังเกตในระดับปฏิบัติ 

 ในการพัฒนากอนการแตงตั้งมีขอจํากัดในการดําเนินการระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จะตองมีการ

ประสานงานกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในการขอความรวมมือในการสงบุคลากรเขารับการพัฒนาท้ังใน

สวนท่ีดําเนินการรวมกัน ในดานงบประมาณหนวยงานไมมีงานจัดตั้งงบประมาณใหกับผูเขารับการพัฒนา 

จํานวนผูเขารับการพัฒนามีจํานวนนอยทําใหตองใชงบประมาณในการดําเนินการสูง ดังนั้นในการดําเนินการ

วางแผนพัฒนา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีตองวิเคราะหขอมูลวาดําเนินการเองหรือสงบุคลากรเขารวมพัฒนากับสวน

ราชการทองถ่ิน 

7. แบบฟอรมท่ีใช 

7.1 แบบฟอรมท่ีใช 

7.2 แผนงาน / โครงการ 

7.3 แบบประเมิน 

7.4 แบบสรุปผลการประเมิน 

8. เอกสาร / หลักฐานอางอิง 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

1. มาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 

2. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.2/ว 22 ลงวันท่ี 13 มกราคม 2548 

3. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.2/ว 2 ลงวันท่ี 13 มกราคม 2549 

4. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.2/ว 4 ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2550 

5. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.2/ว 6 ลงวันท่ี 13 มกราคม 2551 

 



1.) การพัฒนาตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา  ตามหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 

 หลักเกณฑ 

1. ตําแหนงรองผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาตองไดรับการพัฒนากอนการแตงตั้ง 

1.1 ให สพท.หรือสวนราชการเปนผูดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตรท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 

1.2 สพท.หรือสวนราชการอาจเพ่ิมเนื้อหาสาระและเวลาในการพัฒนาไดตามความเหมาะสม 

1.3 ผูเขารับการพัฒนาตองไดรับการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาจาก 

อ.ก.ค.ศ เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

       1.4 ผลการพัฒนานําไปใชแตงตั้งใหดํารงตําแหนงภายใน 5 ป นับแตวันท่ีผูนั้นผานการพัฒนา 

 ข้ันตอนการดําเนินการ 

 หลักสูตรการพัฒนาและวิธีการพัฒนา 

1. การพัฒนาใชวิธีการฝกอบรม การดูงาน การศึกษาดวยตนเอง การเรียนรูจากประสบการณจริง  

หรือวิธีการอ่ืนๆ ท่ีเห็นวาเหมาะสม 

2. การพัฒนาประกอบดวย 2 ภาค คือ  

ภาควิชาการ เปนการฝกอบรมตามหลักสูตร 120 ชั่วโมง 

ภาคปฏิบัต ิเปนการนําความรูภาควิชาการไปฝกปฏิบัติและเรียนรูจากสถานการณจริงใน 

สถานศึกษาท่ี สพท.กําหนด เปนเวลา 60 ชั่วโมง ในเวลา 10 วันทําการ 

3. การประเมินผลการพัฒนา ประเมิน 2 สวน คือ 

3.1 มีเวลาเขารับการพัฒนาไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาท้ังหมด 

3.2 มีสัมฤทธิ์ผลในการพัฒนาไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนรวมแตละภาค 

  2.) การพัฒนาตําแหนงศึกษานิเทศก  ตามหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 

 หลักเกณฑ 

1. ตองใหผูผานการพัฒนามีความรู ทักษะ เจตคติท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ท่ีเหมาะสม 

2. ตองพัฒนาในลักษณะองครวมท่ีบูรณาการท้ังในดานความรู ทักษะ และเจตคติท่ีดี 

วิธีการพัฒนา 

1. ใชวิธีการพัฒนาหลายวิธี เนนการเรียนรูเปนรายบุคคล การเรียนรูเปนกลุมเล็กๆ และวิธีอ่ืนๆ โดยมี 

โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย 3 สวน มีระยะเวลาการพัฒนาไมนอยกวา 30 วัน  

2. ผูบริหารโครงการตองสงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษา แนะนํา กํากับ และติดตามใหมีการพัฒนา 

ตามข้ันตอน 

3. มีหลักการ วิธีการประเมิน และเกณฑการตัดสิน 

4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือสวนราชการเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบการทํา 

รายละเอียด 

 



หลักสูตรและดําเนินการพัฒนา 

มาตรฐานการพัฒนา 

1. มาตรฐานหลักสูตร 

2. มาตรฐานส่ือและนวัตกรรม 

3. มาตรฐานวิทยากร 

4. มาตรฐานสถานท่ีและแหลงเรียนรู 

5. มาตรฐานการประเมิน 

6. มาตรฐานการบริหารจัดการ 

7. มาตรฐานคุณภาพผูผานการพัฒนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน  งานการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนการแตงตั้ง 

ช่ืองาน งานการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนการแตงตั้ง สวนราชการ กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพท. ขก 5 รหัสเอกสาร 
ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญของกระบวนการ   
การพัฒนากอนแตงตั้งเปนการเสริมสราง ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ถายทอดประสบการณแลกเปลี่ยนเรียนรูแกบุคลากรเพ่ือใหมีความรู ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ิมข้ึน นําผลท่ีไดจากการพัฒนาไปใชประโยชนตอการปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ีและความรับผิดชอบ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ความกาวหนาแกราชการ 
วัตถุประสงค  
เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือเปนคูมือประกอบการปฏิบัติงานการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ลําดับท่ี ผังข้ันตอนการทํางาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 
 
 

 สํารวจขอมูลผูเขารับการพัฒนา 
 

พ.ค.-มิ.ย.  สพท.../
สถานศึกษา 

 

2 
 
 

 จัดทําแผนพัฒนา เครื่องมือ และ
เอกสารในการพัฒนา 

  สพท.  

3 
 
 

 ขออนุมัติแผนพัฒนา   สพท.  

4 
 
 

 ดําเนินการพัฒนา   สพท.  

5 
 
 

 ประเมินผลและรายงาน   สพท.  

คําอธิบายสัญลักษณผังข้ันตอน 

      กิจกรรมงานหรือปฏิบัติ         กระบวนงานสํารอง            การตัดสินใจ             การเตรียมการ            สิ้นสุด                 ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน



 

 

 
 

 

 

ประเภทเอกสาร  :   คูมือข้ันตอนการดําเนินงาน 

  ช่ือเอกสาร       :   การฝกอบรมการพัฒนาตามความตองการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ช่ืองาน 

การฝกอบรมการพัฒนาตามความตองการ 

2. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนแนวการปฏิบัติงานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามความตองการ 

3. ขอบเขตของงาน 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  

มาตรา 79 ผูบังคับบัญชาทุกคน ทุกระดับจึงมีหนาท่ีสงเสริมสนับสนุนใหขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาผูอยูใตบังคับบัญชาทุกคน ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่องและได

มาตรฐาน ถือวาการปฏิบัติงานและการเรียนรูเปนเร่ืองเดียวกัน จําเปนตองพัฒนาตลอดเวลา 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีหนาท่ีตองพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องดวย ใหมี

สมรรถนะในการปฏิบัติงานกาวทันตอการเปล่ียนแลงทางวิชาการและอ่ืนๆ นําผลการพัฒนาไปใช

เปนสวนสําคัญในการพิจารณาดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลตอไป 

4. คําจํากัดความ 

- 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 จัดทําขอมูลสารสนเทศ โดยการจัดทําขอมูลสารสนเทศท่ีมีความจําเปนท่ีจะนํามาใช 

วางแผนพัฒนา เชน 

- ตามความรูความสามารถ ความสนใจและความตองการในการพัฒนาของ 

บุคลากรของหนวยงาน 

- ขอมูลสถานท่ีในการจัดอบรมพัฒนา หนวยงานท่ีเปนเครือขายในการพัฒนา 

- บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ วิทยากร ในสาขาตางๆ 

5.2 จัดทําแผนพัฒนา เคร่ืองมือ และเอกสารในการพัฒนา 

5.3 ดําเนินการพัฒนา 

5.4 ติดตามและประเมินผล 

5.5 นําผลการพัฒนาไปใชประโยชน 

 

 

 

 

 



6. Flow Chart การปฏิบตัิงาน 

 

 

จัดทําขอมูลสารสนเทศ     จัดทําแผนและ 

วางแผนการพัฒนา     เคร่ืองมือการพัฒนา 

 

 

       ดําเนินการพัฒนา 

 

  

การนําผลการพัฒนาไปใช     ติดตามและประเมินผล 

 

 

ขอสังเกตในระดับปฏิบัต ิ

 จุดสําคัญและกลไกการพัฒนาควรเร่ิมจากความตองการ ความสนใจในการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากร มีความหลากหลายในรูปแบบและวิธีการพัฒนา การสรางเครือขายการพัฒนารวมกับ

สถาบันอุดมศึกษาในพื้นท่ี 

7. แบบฟอรมที่ใช 

7.1 แบบสํารวจขอมูล 

7.2 แผนงาน / โครงการ 

7.3 แบบปฏิทินการปฏิบัติงาน 

7.4 แบบบันทึกการดําเนินงาน 

7.5 แบบสรุปผล 

7.6 แบบเสนอแนะ 

8. เอกสาร / หลักฐานอางอิง 

8.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ี 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 มาตรา 79 

8.2 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206/ว 10 ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2551 เร่ือง  

หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูอยูใตบังคับบัญชา 

 
 



9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน  การฝกอบรมพัฒนาตามความตองการ 

ช่ืองาน งานพัฒนาตามความตองการ สวนราชการ กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ขก ๕ รหัสเอกสาร 
ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญของกระบวนการ   
              การพัฒนา  หมายถึงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาตามนโยบายของหนวยงาน 
ตองการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีหนาท่ีท้ังดานการสงเสริมสนับสนุนและการบริหารการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 
วัตถุประสงค  
              เพ่ือเปนแนวปฏิบัติ  การดําเนินการพัฒนาตามความตองการของหนวยงาน 
ลําดับท่ี ผังข้ันตอนการทํางาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 
 
 

 สํารวจขอมูลสารสนเทศท่ีความจําเปนท่ีจะ
นํามาใชวางแผนพัฒนา 
 

  สพป.  

2 
 
 

 จัดทําแผนพัฒนา เครื่องมือ และเอกสารใน
การพัฒนา 

  สพป.  

3 
 
 

 ดําเนินการพัฒนา   สพป.  

4 
 
 

 ติดตามและประเมินผล   สพป.  

5 
 
 

 นําผลการพัฒนาไปใชประโยชน   สพป.  

คําอธิบายสัญลักษณผังข้ันตอน 

      กิจกรรมงานหรือปฏิบัติ         กระบวนงานสํารอง            การตัดสินใจ             การเตรียมการ            สิ้นสุด                 ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน 



 

 
 

 

 

ประเภทเอกสาร  :   คูมือข้ันตอนการดําเนินงาน 

  ช่ือเอกสาร       :   งานลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวจิัย 

   ภายในประเทศ/ตางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ช่ืองาน 

งานลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ตางประเทศ 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อเปนการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับวุฒิสูงขึ้น 

2.2 เพื่อเสริมสรางใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสริมสรางศักยภาพ 

และไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

2.3 เพื่อเปนการพัฒนาวิชาชีพใหมีความเจริญกาวหนา 

3. ขอบเขตของงาน 

การลาศึกษา  หมายถึง  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการอนุญาต 

จากผูบังคับบัญชาใหไปศึกษาอบรมดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ท้ังภายในประเทศและ

ตางประเทศ 

  มาตรา 81 ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีในการสงเสริม สนับสนุน ผูอยูใตบังคับบัญชา

โดยการใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

  ในกรณีท่ีมีความจําเปนหรือเปนความตองการของหนวยงานเพ่ือประโยชนตอการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน ผูบังคับบัญชาอาจสงหรืออนุญาตให

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.หรือ   

อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีไดรับมอบหมาย โดยใหถือเปนการปฏิบัติหนาท่ีราชการมีสิทธิได

เล่ือนขั้นเงินเดือนในระหวางลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย แลวแตกรณี ท้ังนี้ภายใตบังคับมาตรา 

73 วรรคสาม ประกอบดวย 

1. การศึกษาตอภายในประเทศ  ภาคปกติ 

 การศึกษาตอภายในประเทศ  ภาคปกติ ประเภท ก 

 การศึกษาตอภายในประเทศ  ภาคปกติ ประเภท ข 

2. การศึกษาตอภายในประเทศ  ภาคนอกเวลาราชการ 

 การศึกษาตอภาคนอกเวลาราชการ โดยใชเวลาราชการบางสวนไปศึกษา 

 การศึกษาตอภาคนอกเวลาราชการ โดยไมใชเวลาราชการไปศึกษา 

3. การศึกษาตอภายในประเทศภาคฤดูรอน 

4. การฝกอบรมภายในประเทศ 

5. การคํานวณเงิน และเรียกชดใชทุนกรณีผิดสัญญา 

6. ลาศึกษาตอ ฝกอบรม ณ ตางประเทศ 

 

 



4. คําจํากัดความ 

- 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 การศึกษาตอภายในประเทศ ภาคปกต ิ

5.1.1 ข้ันตอนการดําเนินการศึกษาตอภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ก 

-  สพฐ. แจงพิจารณาโควตาประเภท ก มาให สพท. 

-  เจาหนาท่ี สพฐ. ประสานงานกับสถาบันการศึกษา เพื่อขอโควตา 

ประเภท ก เพิ่ม และดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบ หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติท่ี สพฐ.กําหนด 

   - แจงรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกไปยังสถาบันการศึกษาโดยตรง พรอมท้ังแจง

ผูไดรับการคัดเลือกไปดําเนินการตามขั้นตอนของสถาบันการศึกษา และรายงาน สพฐ.ทราบ 

   - จัดทําคําส่ังเสนอขออนุญาตลาศึกษาตอผูมีอํานาจอนุญาตไปศึกษาตอ และ

จัดทําสัญญา และสัญญาค้ําประกัน 

   - จัดทําหนังสือสงตัวขาราชการท่ีไดรับอนุญาตใหลาศึกษาไปยัง

สถาบันการศึกษา 

   - แจงหนวยงานและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ 

   - รายงานจํานวนขาราชการท่ีไดรับอนุญาตใหลาศึกษา ขยายเวลา กลับเขา

ปฏิบัติราชการเมื่อเสร็จส้ินการลาศึกษาตอ โดยรายงานให สพฐ.ทราบทุกภาคการศึกษา 

5.1.2 ข้ันตอนการดําเนินการศึกษาตอภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข 

 การขออนุญาตลาศึกษาตอ 

1. รับคําขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาตอภายในประเทศ 

ภาคปกติ ประเภท ข  

2. ตรวจเอกสาร 

3. อนุญาตไปสมัครสอบ 

4. อนุญาตไปศึกษาตอภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข 

(เมื่อผูขออนุญาตสอบคัดเลือกไดแลว) 

- ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท กําหนด 2 ป 

- ระดับปริญญาเอก กําหนด 4 ป 

5. จัดทําสัญญาลาศึกษาตอและสัญญาค้ําประกัน 

6. จัดทําคําส่ังใหลาศึกษาตอ เสนอผูมีอํานาจตามลําดับชั้น 

7. จัดทําหนังสือสงตัวขาราชการท่ีลาศึกษาไปยังสถาบันการศึกษา 



8. รายงานจํานวนขาราชการท่ีไดรับอนุญาตใหลาศึกษาตอ ให สพฐ.

ทราบ 

เอกสารหลักฐาน   - ผลการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาและสําเนา ก.พ.7 

 การขยายเวลาศึกษาตอ 

1.) รับคําขอของผูลาศึกษาตอสงหลักฐานการขยายระยะเวลาศึกษาตอ  

กอนส้ินสุดสัญญาไมนอยกวา 15 วัน 

2.) เสนอขออนุญาตการขยายเวลาศึกษาตอ 

- ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ไดไมเกินคร้ังละ 1 ภาค 

การศึกษา ไมเกิน 2 คร้ัง หรือไมเกิน 1 ปการศึกษา 

3.) จัดทําสัญญา และสัญญาค้ําประกัน 

4.) จัดทําคําส่ังขยายเวลาศึกษาตอเสนอผูมีอํานาจอนุญาต 

5.) แจงผูขออนุญาตและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

6.) รายงานจํานวนขาราชการท่ีไดรับอนุญาตใหขยายเวลาศึกษาให สพฐ.ทราบ 

 การกลับเขาปฏิบัติราชการตามเดิม 

1.) รับคํารองผูท่ีไปศึกษาตอประสงคขอกลับเขาปฏิบัติราชการ 

2.) ตรวจเอกสาร (หนังสือจากสถานศึกษา,แบบคํารองขอกลับ) 

3.) เสนอคําส่ังกลับเขาปฏิบัติราชการตอผูมีอํานาจอนุญาต 

4.) แจงผูขออนุญาตและผูเกี่ยวของ 

5.) รายงาน สพฐ. 

 การทําสญัญา 

1.) จัดทําสัญญาและสัญญาค้ําประกันตามแบบท่ี สพฐ.กําหนด 

- จัดทําสัญญา จํานวน 2 ชุด  

(เก็บไวท่ี สพท./สพฐ. 1 ชุด และผูใหสัญญา 1 ชุด) ท้ังนี้ ผูรับสัญญาเปนผูเก็บสัญญาและสัญญาค้ํา

ประกัน ชุดท่ีติดอากรแสตมป 10 บาท และ 1 บาท รวม 11 บาท (ฉบับจริง) 

- เอกสารของผูจัดทําสัญญาลาศึกษาตอและผูค้ําประกัน 

• บัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตรประชาชน พรอมสําเนา 1 ฉบับ 

• ทะเบียนบาน พรอมสําเนา 1 ฉบับ 

• ทะเบียนสมรส ทะเบียนหยา (ถามี) พรอมสําเนา 1 ฉบับ 

• หนังสือยินยอมใหทําสัญญา หรือค้ําประกันของคูสมรส (กรณีผูทํา 

สัญญา หรือผูค้ําประกันมีคูสมรส) 



• รูปถาย 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป (เฉพาะผูใหสัญญาเทานั้น) 

 

• กรณีไมสามารถหาผูค้ําประกัน ใหแนบบันทึกความเห็นของ 

คณะกรรมการฯ 

- ผูทําสัญญา และผูค้ําประกันตองนําบุคคลตอไปนี้ มาในวันทําสัญญาดวย 

 คูสมรสของผูทําสัญญา  (ถามี) 

 ผูค้ําประกัน จํานวน 1 คน 

 คูสมรสของผูค้ําประกัน (ถามี) 

- การติดอากรแสตมป สัญญาศึกษาตอติดอากรแสตมป 1 บาท และ 

สัญญาค้ําประกัน 10 บาท (ติดอากรแสตมปท่ีคูฉบับๆ ละ 1 บาท การจัดทําสําเนาคูฉบับโดย

สถานศึกษาจํานวน 2 ชุด และสพท./สพฐ. 1 ชุด) 

2.) เสนอลงนามสัญญาลาศึกษาตอและสัญญาค้ําประกัน 

3.) มอบสัญญาใหกับผูไปศึกษาตอ 

2. การศึกษาตอภายในประเทศ  ภาคนอกเวลาราชการ 

2.1 การศึกษาตอภาคนอกเวลาราชการ โดยใชเวลาราชการบางสวนไปศึกษา 

 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2.1.1 รับคําขอของผูประสงคจะศึกษาตอขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือกตอผูมีอํานาจอนุญาต 

2.1.2 เมื่อสอบคัดเลือกได ใหนําหลักฐานผลการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา เสนอตอผูมี 

อํานาจอนุญาต 

2.1.3 เจาหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

1.) มีอายุไมเกิน 55 ปบริบูรณ นับถึงวันท่ี 15 มิถุนายน ของปท่ีเขาศึกษา กรณีอายุเกินให 

อยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจอนุญาตพิจารณาอนุญาตเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย 

2.) ตองมีเวลารับราชการติดตอกันไมนอยกวา 12 เดือนเต็ม 

2.1.4 จัดทําสัญญาลาศึกษาและสัญญาค้ําประกันคนละ 2 ฉบับ (เก็บไวท่ีผูรับสัญญา 1 ฉบับ ผูไป 

ศึกษา 1 ฉบับ) 

2.1.5 จัดทําคําส่ังใหไปศึกษา 

2.1.6 จัดทําหนังสือสงตัวไปศึกษา 

2.1.7 เมื่อผูไปศึกษาสําเร็จการศึกษา ใหจัดทําคําส่ังใหกลับเขาปฏิบัติราชการ 

2.1.8 รายงาน สพฐ. 

2.2 การศึกษาตอภาคนอกเวลาราชการ โดยไมใชเวลาราชการไปศึกษา 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 



2.2.1 รับเร่ืองไปศึกษาตอ 

2.2.2 ตรวจสอบการไปศึกษาตอ 

2.2.3 เสนอรายงานผูบังคับบัญชา ทราบ 

2.2.4 แจงผูไปศึกษาตอ ทราบ 

3. การศึกษาตอภายในประเทศภาคฤดูรอน 

ข้ันตอนการลาศึกษาตอภาคฤดูรอน 

3.1 การลาศึกษาตอ 

3.1.1 รับคําขอผูประสงคจะศึกษาตอ 

3.1.2 ตรวจสอบเอกสาร 

3.1.3 จัดทําสัญญา และสัญญาค้ําประกัน ดําเนินการเชนเดียวกับการศึกษาตอภาคปกติ 

3.1.4 เสนอขออนุญาตไปศึกษาตอภาคฤดูรอน ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้นตอน 

3.1.5 จัดทําคําส่ังใหขาราชการลาศึกษาตอภาคฤดูรอน 

3.1.6 แจงผูไปศึกษาตอ แจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของและสถาบันการศึกษา 

3.1.7 รายงาน สพฐ. 

3.2 การกลับเขาปฏิบัติราชการตามเดิม 

3.2.1 ผูลาศึกษาตอสงแบบคํารองขอกลับฯ 

3.2.2 ตรวจสอบเอกสาร 

 1.) แบบคํารองขอกลับเขาปฏิบัติราชการตามเดิม (แบบท่ี 5) 

 2.) หนังสือจากสถาบันการศึกษาสงตัวกลับโดยระบุวันท่ีสงตัวกลับ 

 3.) เอกสารท่ีแสดงวาสําเร็จการศึกษา 

3.2.3 จัดทําคําส่ังใหขาราชการซึ่งไปศึกษาตอภาคฤดูรอนกลับเขาปฏิบัติราชการตามเดิม 

3.2.4 การรายงานจํานวนผูลาศึกษาไป สพฐ. 

4. การฝกอบรมภายในประเทศ 

ข้ันตอนการดําเนินการ 

 4.1 ขออนุญาตไปฝกอบรมภายในประเทศ (ตามหลักเกณฑ) 

 4.2 การอบรม หากอบรมระยะเวลาเกินกวา 6 เดือน หรือทางราชการจะตอง

จายเงิน เพื่อเปนคาใชจายในการอบรมเกินกวา 5,000 บาท ตองจัดทําสัญญา 

 4.3 จัดทําสัญญา (กรณีผูลาไปฝกอบรมยายตางเขตพื้นท่ีใหเก็บสัญญาไวท่ี สพท.

เดิม แตตองแจงใหหนวยงานใหมทราบ) 

 4.4 จัดทําคําส่ังใหไปฝกอบรมภายในประเทศ และกลับเขาปฏิบัติราชการ 

 4.5 รายงาน สพฐ. 



 

5. การคํานวณเงิน และเรียกชดใชทุนกรณีผิดสัญญา 

ข้ันตอนการดําเนินการ 

กรณีผูลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ผิดสัญญาการชดใชทุนให 

ดําเนินการดังนี้ 

5.1 คํานวณการชดใชทุนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และ 

ตามประกาศของ สพฐ. 

5.2 แจงเรียกชําระหนี้จากผูผิดสัญญาและผูค้ําประกัน โดยวิธีสงทางไปรษณียตอบรับ 

5.3 หากผูผิดสัญญาหรือผูค้ําประกัน ยินยอม ชดใชใหรับชดใชแลวรายงาน สพฐ. 

5.4 หากขอผานชําระใหผูมีอํานาจ (ผูรับมอบอํานาจ) พิจารณาโดยคํานึงถึงหลักเกณฑท่ี 

กระทรวงการคลังกําหนด 

6. การลาศึกษาตอ ฝกอบรม ณ ตางประเทศ 

ข้ันตอนการดําเนินการ 

6.1 รับคําขอของขาราชการท่ีประสงคจะขออนุญาตไปศกึษาตอ ณ ตางประเทศ  

พรอมเอกสารประกอบการพิจารณา 

6.2 ตรวจสอบเอกสารใหครบถวน 

6.3 เสนอผูบังคับบัญชา เพื่อเสนอเร่ืองไปยัง สพฐ. 

6.4 สพฐ.แจงผลการพิจารณาเห็นชอบจากสํานักงาน ก.พ. และจัดทําคําส่ังสงให 

ขาราชการไปศึกษาตอ ณ ตางประเทศ 

6.5 จัดทําสัญญาและสัญญาค้ําประกัน (ผอ.สพท.ลงนามในสัญญา) 

6.6 สง สัญญาไป สพฐ. 

6.7 แจงสถานศึกษาเพื่อแจงผูขออนุญาตทราบ 

ขอสังเกตในระดับปฏิบัต ิ

 การศึกษาตอ ณ ตางประเทศ ตองประสานเกี่ยวของกับสํานักงาน ก.พ. ดวย  

 กรณีขอรับทุน หรือไดรับทุน ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขของทุนท่ีไดรับดวย 

6.Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 
ผูมีความประสงคย่ืนคําขอ  เสนอผูบังคับบัญชา   

ตอหนวยงานการศึกษา   อนุญาต/มีคําส่ังให         รายงาน สพท.          รายงาน สพฐ. 

    ลาศึกษาตอ 

      ผูศึกษารายงานผล   เสนอผูบังคับบัญชา ทราบ/  เม่ือจบการศึกษา

การศึกษาระหวางลาศึกษา  ส่ังกลับเขาปฏิบัติหนาท่ี     รายงานกลับเขารับราชการ 



7. แบบฟอรมที่ใช 

 7.1 แบบสํารวจ 

 7.2 สัญญาลาศึกษา 

8. กฎหมาย ระเบียบที่เกีย่วของ 

 1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม ดูงานหรือ

ปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.2559 

 2 . ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการใหขาราชการไปศึกษาและฝกอบรม

ภายในประเทศ พ.ศ.2538 

 3 . ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการใหขาราชการไปศึกษาและฝกอบรม

ภายในประเทศ พ.ศ.2538 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2547 

 4. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2547 

เร่ือง ใหขาราชการและลูกจางประจําสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปศึกษาตอ 

ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.2547 

 5. คําส่ัง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ี 1602/2547 ส่ัง ณ วันท่ี 13 

พฤษภาคม 2547  

 6. คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ี 1281/2547 ส่ัง ณ วันท่ี 7 

เมษายน 2547 

 7. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย

และดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ.2549 

 8. หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0406.2/ว 410 ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2550 

 9. คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ี 307/2551 ส่ัง ณ วันท่ี 20 

มีนาคม 2551 

 10. ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยการสงเสริม สนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา 

 11. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ

วิจัยภายในประเทศ พ.ศ.2559 

 

 

 



9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน  การลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ตางประเทศ 

ช่ืองาน งานลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ตางประเทศ สวนราชการ กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสพป.ขก. 5 รหัสเอกสาร 
ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญของกระบวนการ   
            การลาศึกษา  หมายถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาใหไปศึกษาฝกอบรมดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาท้ัง
ภายในประเทศและตางประเทศ 
วัตถุประสงค  
              เพ่ือเปนแนวปฏิบัติ  การดําเนินการลาศึกษาตอของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลําดับท่ี ผังข้ันตอนการทํางาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 
 

 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอ
อนุญาตผูบังคับบัญชาเพ่ือลาศึกษาตอ  

  สถานศึกษา  

2 
 

 ผูบังคับบัญชาพิจารณาอนุญาต/มีคําสั่งใหลา
ศึกษาตอและทําสัญญาศึกษาตอ 

  สถานศึกษา  

3 
 

 ผูบริหารสถานศึกษารายงานการลาศึกษา
ตอมายัง สพป. ขก 5 

  สพป. ขก 5  

4 
 

 สพป.ขก ๕ รายงาน สพฐ.    สพป.ขก.5  

5 
 

 ผูศึกษารายงานผลการศึกษาระหวางลาตอ
ผูบังคับบัญชา 

  สพป.ขก 5 
สถานศึกษา 

 

6 
 

 ผู ศึ กษารายง าน เข า รั บร าชการ เ ม่ื อจบ
การศึกษา ตอ ผูบังคับบัญชา 

  สพป.ขก 5 
สถานศึกษา 

 

7 
 

 ผูบังคับบัญชามีคําสั่งใหกลับเขาปฏิบัติหนาท่ี 
และรายงาน สพท. และ สพฐ. 

  สพป. ขก. ๕ 
สถานศึกษา 

 

คําอธิบายสัญลักษณผังข้ันตอน 

      กิจกรรมงานหรือปฏิบัติ         กระบวนงานสํารอง            การตัดสินใจ             การเตรียมการ            สิ้นสุด                 ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

ประเภทเอกสาร  :   คูมือข้ันตอนการดําเนินงาน 

  ช่ือเอกสาร       :   งานสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 

   ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ช่ืองาน 

งานสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนคูมือการดําเนินการสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 

3. ขอบเขตของงาน 

ดําเนินการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา เสริมสรางขวัญกําลังใจ ปกปองคุมครอง 

ระบบคุณธรรมและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงาน

การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พระราชบัญญัติและระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  “ใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้...

(5) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเสริมสรางขวัญกําลังใจ การปกปองคุมครองระบบคุณธรรม 

การจัดสวัสดิการและการยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงาน

ทางการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา” มาตรา 75 วรรคหนึ่ง “ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาผูใดมีความคิดริเร่ิม สรางสรรค มีผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษ ใหกระทรวงเจาสังกัดสวน

ราชการและหนวยงานทางการศึกษาดําเนินการยกยองเชิดชูเกียรติตามควรแกกรณี” 

4. คําจํากัดความ 

- 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ประสานการจัดสรรงบประมาณ โดยเสนอเปนแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อสรางขวัญ 

และกําลังใจแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษใหไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

5.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประชาสัมพันธหลักเกณฑและวิธีการสรรหาและ

คัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสมควรไดรับการยกยองเชิดชู

เกียรติ 

5.3 แตงตั้งคณะกรรมการระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

หลักเกณฑและวิธีการยกยองรางวัลเชิดชูเกียรติ ท่ีมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีผลงาน

ดีเดนเปนท่ีประจักษ 

5.4 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประกาศหลักเกณฑและวิธีการสรรหาและคัดเลือกไปยัง 

สถานศึกษาในสังกัดท้ังภาครัฐและเอกชน 

5.5 สถานศึกษาแจงขาราชการในสังกัดทราบ ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกขาราชการครู 



และบุคลากรทางการศึกษาท่ีสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี

กําหนด แลวสงประวัติและผลงานตามแบบท่ีกําหนดไปยังสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 5.6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูสมควรไดรับยก

ยองเชิดชูเกียรติ ใหเปนไปดวยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม โดยคํานึงถึงความประพฤติวินัยและการ

รักษาวินัย การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ความรูความสามารถ และผลงานการ

ปฏิบัติงาน ความคิดริเร่ิมสรางสรรค แลวเสนอผอ.เขตพื้นท่ีการศึกษาใหความเห็นชอบ 

 5.7 ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกผูท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหทราบโดยท่ัวกัน 

และ ดําเนินการยกยองเชิดชูเกียรติ เผยแพรผลงานตามควรแกกรณี เชน การจัดแสดงผลงาน การ

เผยแพรประวัติและผลงานทางส่ือ ส่ิงพิมพหรือทางเว็บไซต  

5.8 ดําเนินการมอบเกียรติบัตรหรือรางวัลในโอกาสอันสมควร 

5.9 สงเสริมและสนับสนุนใหนําผลงานไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบเปนกรณี 

พิเศษ 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 
ประชาสัมพันธรางวัล 

หลักเกณฑวิธีการสรรหา 

       และคัดเลือก  

 

 

 

 

ดําเนินการสรรหาและคัดเลือก      จัดเตรียมขอมูลผูสงผลงาน 

 

 

 

 

ประกาศผลและประชาสัมพันธ    มอบเกียรติบัตรหรือรางวัล 

ตามโอกาสอันสมควร 

 

 

 

แตงตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาคัดเลือก 



7. แบบฟอรมที่ใช  

7.1 ใบสมัครตามรูปแบบในประกาศ 

ขอสังเกตในระดับปฏิบัติ 

 การดําเนินการสรรหาและคัดเลือกผูท่ีสมควรไดรับยกยองเชิดชูเกียรติ อาจแบงเปน

ประเภทและระดับตางๆ เชน ประเภทผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูแยก

ตามระดับชวงชั้น หรือกลุมสาระท่ีสอน เปนตน 

 

8. เอกสาร / หลักฐานอางอิง 

8.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ี 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 มาตรา 23 และ มาตรา 75 

8.2 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มาตรา 9 (6) 

8.3 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด 

การศึกษา พ.ศ. 2550 

8.4 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ือง การกระจายอํานาจการ 

บริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พ.ศ.2550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน  งานสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ช่ืองาน สงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สวนราชการ กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป. ขก 5 รหัสเอกสาร 
ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญของกระบวนการ   
            ดําเนินการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา เสริมสรางขวัญกําลังใจ ปกปองคุมครองระบบคุณธรรมและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
หนวยงานทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
วัตถุประสงค  
              เพ่ือเปนแนวปฏิบัต ิ งานสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลําดับท่ี ผังข้ันตอนการทํางาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 
 

 ประชาสัมพันธรางวัล หลักเกณฑ วิธีการสรร
หาและคัดเลือก  

  เจาของเรื่อง  

2 
 

 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก   เจาของเรื่อง  

3 
 

       รวบรวมขอมูลผูสงผลงาน   เจาของเรื่อง  

4 
 

 ดําเนินการสรรหาและคัดเลือก   คณะกรรมการ  

5 
 

   ประกาศผลและประชาสัมพันธ   เจาของเรื่อง  

6 
 

 มอบเกียรติบัตรหรือรางวัลตามโอกาสอัน
สมควร 

  สพป.ขก ๕  

คําอธิบายสัญลักษณผังข้ันตอน 

      กิจกรรมงานหรือปฏิบัติ         กระบวนงานสํารอง            การตัดสินใจ             การเตรียมการ            สิ้นสุด                 ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงา



 

 

 

 

 

 

        

        งานธุรการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

ประเภทเอกสาร  :   คูมือข้ันตอนการดําเนินงาน 

  ช่ือเอกสาร       :   งานรับหนังสือราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ช่ืองาน 

งานรับหนังสือราชการ 

2. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนคูมือประกอบการปฏิบัติงานธุรการกลุมในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหมี

มาตรฐานและถือปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

3. ขอบเขตของงาน 

งานรับหนังสือราชการ ครอบคลุมการดําเนินงานตั้งแต การรับหนังสือ การ

วิเคราะหเนื้อหา การมอบผูรับผิดชอบ การนําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ

ปฏิบัติตามผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาส่ัง 

4.  คําจํากัดความ 

4.1 เจาหนาท่ี  หมายถึง เจาหนาท่ีพิมพดีด เจาหนาท่ีธุรการ เจาพนักงานธุรการ 

4.2 สํานักงาน  หมายถึง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕ 

4.3 ผูบริหาร  หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รองผูอํานวยการ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และผูอํานวยการกลุม 

4.4 เอกสารลับ  หมายถึง เอกสารท่ีไมสามารถเปดเผยได 

4.5 เอกสาร  หมายถึง เอกสาร พัสดุไปรษณีย และระบบ Amss+ 

5. ข้ันตอนและวิธีดําเนินการ 

5.1  เจาหนาท่ีรับหนังสือราชการจากกลุมอํานวยการ ตลอดจนเฝาระวังและพิมพ 

หนังสือราชการจาก สพฐ.ทางเว็ปไซต ตรวจสอบความถูกตองของหนังสือราชการ/เอกสารกรณีไม

ถูกตอง สงคืนกลุมอํานวยการ 

5.2  กรณีถูกตอง นําเสนอเพื่อดําเนินการโดยเสนอใหผูอํานวยการกลุม วิเคราะห 

เนื้อหาเพื่อจําแนกประเภทผูรับผิดชอบ 

5.3  เจาหนาท่ีธุรการบันทึกรายการแจกหนังสือตามกลุมงานและผูรับผิดชอบเร่ือง 

กรณีเปนหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับ ลงทะเบียนรับหนังสือแลวนําเสนอ 

ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหเนื้อหาเพ่ือจําแนกประเภท ผูรับผิดชอบ เจาหนาท่ีทะเบียนลับ

ลงทะเบียนแจกงานผูรับผิดชอบเร่ือง 

5.4  ผูรับผิดชอบเร่ือง บันทึกเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อ 

ทราบ/พิจารณา/อนุมัติ/เห็นชอบ/ส่ังการ แลวแตกรณี 

 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 
เจาหนาท่ีรับหนังสือราชการจากกลุมอํานายการฯ เว็ปไซต 

 

 

 
ผูอํานวยการกลุม วิเคราะหเนื้อหาเพ่ือ 

จําแนกประเภท ผูรับผิดชอบ 

 

 

 

เจาหนาท่ีธุรการบันทึกรายการแจกหนังสือตามกลุมงาน 

และผูรับผิดชอบเรื่อง 

 

 

 

ผูรับผิดชอบเรื่อง บันทึกเสนอผูอํานวยการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

 

 

ปฏิบัติตามท่ีผูอํานวยการฯส่ังการ 

 

 

 

7. แบบฟอรมที่ใช 

7.1 ทะเบียนรับหนังสือราชการ 

7.2 ทะเบียนรับเอกสารลับ 

8. เอกสาร / หลักฐานอางอิง 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

 

 



9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน  งานรับหนังสือราชการ 

ช่ืองาน งานรับหนังสือราชการ สวนราชการ กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ขก 5 รหัสเอกสาร 
ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญของกระบวนการ   
              การดําเนินงานเริ่มตั้งแต รับหนังสือจากกลุมอํานวยการ วิเคราะหเนื้อหา มอบใหผูรับผิดชอบ เพ่ือนําเสนอผูบังคับบัญชาและปฏิบัติตามท่ีผูบังคับบัญชาสั่ง 
วัตถุประสงค  
              เพ่ือเปนแนวปฏิบัติ งานธุรการประจํากลุมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหมีมาตรฐานและถือปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
ลําดับท่ี ผังข้ันตอนการทํางาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 
 
 

 เ จ าหน า ท่ี รั บหนั ง สื อ ร าชกา รจากกลุ ม
อํานวยการ/เปดรับหนังสือในระบบ AMSS+ 
 

  ธุรการกลุม  

2 
 
 

 ผู อํานวยการกลุม วิ เคราะหงานและมอบ
ผูรับผิดชอบ  

  ผอ.กลุม  

3 
 
 

 เจาหนาท่ีธุรการกลุม แจกหนังสือตามกลุม
งานและผูรับผิดชอบเรื่อง 

  ธุรการกลุม  

4 
 
 

 ผูรับผิดชอบเรื่อง บันทึกเสนอผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ผอ.สพท.  

5 
 
 

 ปฏิบัติตามท่ีผูอํานวยการฯ สั่งการ   ผูรับผิดชอบ
เรื่อง 

 

คําอธิบายสัญลักษณผังข้ันตอน 

      กิจกรรมงานหรือปฏิบัติ         กระบวนงานสํารอง            การตัดสินใจ             การเตรียมการ            สิ้นสุด                 ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน



 

 

 
 

 

 

ประเภทเอกสาร  :   คูมือข้ันตอนการดําเนินงาน 

  ช่ือเอกสาร       :   งานสงหนังสือราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ช่ืองาน 

งานสงหนังสือราชการ 

2. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนคูมือประกอบการปฏิบัติงานธุรการกลุมในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหมี

มาตรฐานและถือปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

3. ขอบเขตของงาน 

งานสงหนังสือราชการ ครอบคลุมการดําเนินงานตั้งแต การรับหนังสือสงจาก

ผูรับผิดชอบ  การวิเคราะหประเภทหนังสือสง ชั้นความเร็ว การจัดทํารายละเอียด การบรรจุซอง 

หอ นําสงกลุมอํานวยการ หรือ สงเขาระบบ AMSS+ 

  4. คําจํากัดความ 

4.1  เจาหนาท่ี  หมายถึง เจาหนาท่ีพิมพดีด เจาหนาท่ีธุรการ เจาพนักงานธุรการ 

4.2  สํานักงาน  หมายถึง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา/

มัธยมศึกษา 

4.3  ผูบริหาร  หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และผูอํานวยการกลุม 

4.4  เอกสารลับ  หมายถึง เอกสารท่ีไมสามารถเปดเผยได 

4.5  เอกสาร  หมายถึง เอกสาร พัสดุไปรษณีย และระบบ e-Filing,e-offices 

5. ข้ันตอนและวิธีดําเนินการ 

5.1  เจาหนาท่ีรับผิดชอบเร่ือง นําหนังสือสง สงงานธุรการกลุม พรอมรายละเอียดท่ีจะ 

นําสงหนังสือ และขอมูลสถานท่ีปลายทางท่ีรับ 

5.2  เจาหนาท่ีธุรการตรวจสอบความถูกตองครบถวน ประเภทหนังสือ ชั้นความเร็วของ 

หนังสือ รายการท่ีจะสง 

5.3  เจาหนาท่ีธุรการกลุม ประทับตรา ประเภทหนังสือ ชั้นความเร็ว ลงทะเบียนสง สงใน 

ระบบ AMSS+  หรือบรรจุซองหอหนังสือราชการท่ีจะสง สงไปรษณีย  

กรณีเปนหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับ ตรวจสอบความถูกตองครบถวน  

ประเภทหนังสือ ชั้นความเร็วของหนังสือราชการท่ีจะสง ลงทะเบียนสงหนังสือ 

5.4  เจาหนาท่ีธุรการนําหนังสือสง สงสารบรรณกลุมอํานวยการ 

5.5  เจาหนาท่ีธุรการสารบรรณกลุมอํานวยการ ดําเนินการสงเร่ืองออกตามท่ีกลุมทํา 



รายละเอียด 

 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 
เจาหนาท่ีรับผิดชอบเรื่อง นําหนังสือสง สงงานธุรการกลุม 

 

 

 

เจาหนาท่ีธุรการตรวจสอบความ 

ถูกตองครบถวน 

 

 

 

เจาหนาท่ีธุรการกลุม บรรจุซอง หอหนังสือราชการท่ีจะสง 

 

 

 

เจาหนาท่ีธุรการนําหนังสือสง สงสรรบรรณกลุมอํานวยการ 

 

 

 

เจาหนาท่ีธุรการสารบรรณกลุมอํานวยการ  

ดําเนินการ กรณไีมสามารถสงเขาระบบ AMSS+ ได 

 

 

 

7. แบบฟอรมที่ใช 

7.1 ทะเบียนสงหนังสือราชการ 

7.2 ทะเบียนสงเอกสารลับ 

8. เอกสาร / หลักฐานอางอิง 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

 

 



9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน  งานสงหนังสือราชการ 

ช่ืองาน งานสงหนังสือราชการ สวนราชการ กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ขก 5 รหัสเอกสาร 
ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญของกระบวนการ   
    การดําเนินงานเริ่มตั้งแต การรับหนังสือสงจากผูรับผิดชอบ  การวิเคราะหประเภทหนังสือสง ชั้นความเร็ว การจัดทํารายละเอียด การบรรจุซอง หอ นําสงกลุมอํานวยการ
หรือสงในระบบ AMSS+ 
วัตถุประสงค  
              เพ่ือเปนแนวปฏิบัติ งานธุรการประจํากลุมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหมีมาตรฐานและถือปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
ลําดับท่ี ผังข้ันตอนการทํางาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 
 
 

 ผูรับผิดชอบเรื่อง นําหนังสือสง สงงานธุรการ
กลุม 
 

  ผูรับผิดชอบ
เรื่อง 

 

2 
 
 

 เจาหนา ท่ีธุรการตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวน  

  ธุรการกลุม  

3 
 
 

 เจาหนาท่ีธุรการกลุม บรรจุซองหอหนังสือ
ราชการท่ีจะสง 

  ธุรการกลุม  

4 
 
 

 เจาหนาท่ีธุรการนําหนังสือสง สงสารบรรณ
กลุมอํานวยการ 

  ธุรการกลุม  

5 
 
 

 เจาหนาท่ีธุรการงานสารบรรณกลุมอํานวยการ 
ดําเนินการ กรณีท่ีไมสามารถสงเขาระบบ 
AMSS+ ได  

  สารบรรณ
กลางกลุม
อํานวยการ 

 

คําอธิบายสัญลักษณผังข้ันตอน 

      กิจกรรมงานหรือปฏิบัติ         กระบวนงานสํารอง            การตัดสินใจ             การเตรียมการ            สิ้นสุด                 ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน



 

 

 

 
 

 

 

ประเภทเอกสาร  :   คูมือข้ันตอนการดําเนินงาน 

  ช่ือเอกสาร       :   งานจัดทําหนังสือราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ช่ืองาน 

งานจัดทําหนังสือราชการ 

2. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนคูมือประกอบการปฏิบัติงานธุรการกลุมในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหมี

มาตรฐานและถือปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

3. ขอบเขตของงาน 

งานจัดทําหนังสือราชการ ครอบคลุมการดําเนินงานตั้งแต การรับเร่ืองปฏิบัติจาก

ธุรการกลุม การบันทึกเสนอ การจัดทําหนังสือ การสงหนังสือสงใหธุรการกลุม การเก็บรักษา การ

ยืม และการทําลายหนังสือราชการของกลุม  

  4. คําจํากัดความ 

4.1  เจาหนาท่ี  หมายถึง เจาหนาท่ีพิมพดีด เจาหนาท่ีธุรการ เจาพนักงานธุรการ 

4.2 สํานักงาน  หมายถึง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕ 

4.3   ผูบริหาร  หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และผูอํานวยการกลุม 

4.4  เอกสารลับ  หมายถึง เอกสารท่ีไมสามารถเปดเผยได 

4.5  เอกสาร  หมายถึง เอกสาร พัสดุไปรษณีย และระบบ Amss+ 

5.ข้ันตอนและวิธีดําเนินการ 

5.1  ผูรับผิดชอบ/เจาหนาท่ีดําเนินการรางหนังสือและจัดพิมพตามรูปแบบ 

หนังสือเสนอตามรูปแบบหนังสือในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 

และท่ีแกไขเพิ่มเติม โดยการนําระบบเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดพิมพหนังสือ 

5.2  จัดพิมพหนังสือตามรูปแบบท่ีระเบียบกําหนดไว จํานวน ๒ ฉบับ เพื่อ 

จัดเก็บสําเนาไวท่ีเจาของเร่ือง ๑ ฉบับ  ตนฉบับจัดสงออกไปยังหนวยงาน/ผูท่ีเกี่ยวของ 

5.3  ผูรับผิดชอบ/เจาหนาท่ีของเร่ืองรับเร่ืองงานท่ีพิมพเสร็จเรียบรอยแลวเพื่อ 

ตรวจสอบความถูกตอง เสนอเพื่อพิจารณาตามลําดับขั้น  

5.4  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลงนาม/ส่ังการหนังสือราชการท่ีนําเสนอ 

5.5  ธุรการกลุมทําการออกเลขท่ีหนังสือสง/เลขท่ีคําส่ัง แลวแตกรณีและสงเร่ือง 



คืนผูรับผิดชอบทราบการส่ังการ ตรวจสอบหนังสือพรอมส่ิงท่ีสงมาดวยใหถูกตองครบถวนสมบูรณ

กอนสงธุรการกลุมดําเนินการสงตอไป 

กรณีเปนหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับ เปนผูออกเลขท่ีหนังสือสง/เลขท่ีคําส่ัง 

แลวแตกรณีและสงเร่ืองคืนผูรับผิดชอบทราบการส่ังการ ตรวจสอบหนังสือพรอมส่ิงท่ีสงมาดวย  

ใหถูกตองครบถวนสมบูรณกอนสงธุรการกลุมดําเนินการสงตอไป 

5.6  เก็บเร่ืองท่ีดําเนินการแลวเขาแฟม เพ่ือการตรวจสอบเก็บรักษา การยืม การ

ทําลาย 

(ขั้นตอนการจัดเก็บรักษาใหเปนไปตามขอตกลง เจาของเร่ืองหรือธุรการกลุมเก็บรักษา แตตองมี

ทะเบียนการจัดเก็บเพื่อทําลายตามระเบียบสารบรรณ) 

6 Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 
ผูรับผิดชอบ/เจาหนาท่ีดําเนินการรางหนังสือ 

และจัดพิมพฯเสนอฯ 

 

 

 

จัดพิมพหนังสือตามรูปแบบท่ีระเบียบกําหนดไว 

จํานวน ๒ ฉบับ 

 

 

 

ผูรับผิดชอบ เสนอเพ่ือพิจารณาตามลําดับข้ัน 

 

 

 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลงนาม/ส่ังการปฏิบัติ 

 

 

 

 

ธุรการกลุมทําการออกเลขท่ีหนังสือสง/เลขท่ีคําส่ัง 

 

 

                  เก็บเรื่องท่ีดําเนินการแลว 



7 แบบฟอรมท่ีใช 

7.1 ทะเบียนสงหนังสือราชการ 

7.2 ทะเบียนสงเอกสารลับ 

7.3 ทะเบียน/บัญชีการจัดเก็บหนังสือราชการ 

8 เอกสาร / หลักฐานอางอิง 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

ขอสังเกต 

1. งานจัดเก็บหนังสือราชการแบงเปน 3 ประเภท ไดแก 

1.1 การเก็บระหวางปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติยังไมเสร็จ ใหอยูในความรับผิดชอบของ 

เจาของเรื่องโดยใหกําหนดวิธีการเก็บใหเหมาะสมตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1.2 การเก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแลว คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลวและไมมีอะไรท่ี 

จะตองปฏิบัติตอไปอีก 

1.3 การเก็บไวเพ่ือใชในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว แตจําเปน 

จะตองใชในการตรวจสอบเปนประจํา 

2. อายุการเก็บหนังสือ 

2.1 โดยปกติใหเก็บไวไมนอยกวา 10 ป เวนแต หนังสือท่ีไดปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแลว และเปนคู 

สําเนาท่ีมีตนเรื่องจะคนไดจากท่ีอ่ืน ใหเก็บไวไมนอยกวา 5 ป 

2.2 หนังสือท่ีเปนเรื่องธรรมดาซ่ึงไมมีความสําคัญ และเปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนเปนประจําใหเก็บไวไม 

นอยกวา 1 ป  

2.3 หนังสือท่ีตองการสงวนเปนความลับ หนังสือท่ีเปนหลักฐานทางอรรถคดี ใหปฏิบัติตาม 

กฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น 

2.4 หนังสือท่ีเก่ียวกับประวัติศาสตรหรือเรื่องท่ีตองใชสําหรับศึกษาคนควาใหเก็บไวตลอดไป  

3. งานการยืมหนังสือราชการ  เปนการยืมหนังสือท่ีสงเก็บแลว โดยมีข้ันตอนปฏิบัติ ดังนี้ 

3.1 ผูขอยืมยื่นคําขอตามแบบท่ีกําหนดพรอมแจงใหทราบวาเรื่องท่ียืมนั้นจะนําไปใชในราชการใด  

โดยจะตองมอบหลักฐานการยืมใหเจาหนาท่ีเก็บ 

3.2 เจาหนาท่ีรวบรวมคําขอพรอมเหตุผลการยืมหนังสือเสนอผูบริหารของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุญาต 

3.3 ผูบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาเหตุผลการขอยืมและระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือ 

ประกอบการพิจารณาวาจะอนุญาตหรือไมอยางไร 

3.4 แจงผลการพิจารณาใหผูขอยืมตามท่ีผูบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสั่งการ 

3.5 ดําเนินการตามผลการสั่งการตอไป 

3.6 เจาหนาท่ีจัดทําทะเบียนคุม/หลักฐานขอยืม 

3.7 ผูมีอํานาจอนุญาตยืมหนังสือ กรณี การยืมหนังสือระหวางสวนราชการ ผูยืมและผูอนุญาต 

ใหยืมตองเปนหัวหนาสวนราชการระดับกองข้ึนไป กรณี การยืมหนังสือภายในสวนราชการเดียวกัน ผูยืมและผู

อนุญาตใหยืมตองเปนหัวนาสวนราชการระดับแผนกข้ึนไป 



9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน  การจัดทําหนังสือราชการ 

ช่ืองาน การจัดทําหนังสือราชการ สวนราชการ กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ขก 5 รหัสเอกสาร 
ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญของกระบวนการ   
เริ่มตั้งแตการรับเรื่องปฏิบัติจากธุรการกลุม การบันทึกเสนอ การจัดทําหนังสือ การสงหนังสือสงใหธุรการกลุม การเก็บรักษา การยืม และการทําลายหนังสือราชการของกลุม 
วัตถุประสงค  
              เพ่ือเปนแนวปฏิบัติ  งานธุรการกลุม ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหมีมาตรฐานและถือปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
ลําดับท่ี ผังข้ันตอนการทํางาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 
 

 ผูรับผิดชอบ/เจาหนาท่ีดําเนินการางหนังสือ
และจัดพิมพเสนอฯ 

  ผูรับผิดชอบ 
 

 

2 
 

 จัดพิมพหนังสือตามรูปแบบท่ีระเบียบกําหนด
ไว จํานวน 2 ฉบับ 

  ผูรับผิดชอบ/
ธุรการกลุม 

 

3 
 

 ผูรับผิดชอบ เสนอเพ่ือพิจารณาตามลําดับข้ัน   ผูรับผิดชอบ 
 

 

4 
 

 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลง
นาม/สั่งปฏิบัต ิ

  ผอ.สพท.  

5 
 

   ธุรการกลุมทําการออกเลขท่ีหนังสือสง/เลขท่ี
คําสั่ง ระบบ Amss+ 

  ธุรการกลุม  

6 
 

 เก็บเรื่องท่ีดําเนินการแลว   ผูรับผิดชอบ/
ธุรการกลุม 

 

คําอธิบายสัญลักษณผังข้ันตอน 

      กิจกรรมงานหรือปฏิบัติ         กระบวนงานสํารอง            การตัดสินใจ             การเตรียมการ            สิ้นสุด                 ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน
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