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การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

1. ชื่องาน การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
2. วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการด าเนินการ เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ขอบเขตของงาน 

การด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวปฏิบัติที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 

4. ค าจ ากัดความ 
เลื่อนเงินเดือน หมายถึง การเลื่อนเงินเดือนตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนดตามผลการประเมินและ การ

ปฏิบัติราชการ 
5.   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ก าหนดปฏิทินการด าเนินการเลื่อน 
เงินเดือนข้าราชการ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ ก.ค.ศ. ก าหนด 

5.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ตรวจนับตัวข้าราชการที่ปฏิบัติจริง  
ณ วันที่ 1 มี.ค. หรือ 1 ก.ย. เพ่ือด าเนินการเลื่อน เงินเดือน ครั้งที่ 1 (เม.ย.) หรือ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. ) แล้วแต่
กรณี 

5.3  รายงานการนับจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีตัวอยู่จริง  
ณ วันที่ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน แล้วแต่กรณี ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทราบ 

5.4 ส่งแบบเสนอขอเลื่อนเงินเดือนพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาของผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์/ผู้รักษาการในต าแหน่ง ให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5.5  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

        5.5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน ของปีที่เลื่อน)  ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม ของปีที่
เลื่อน) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
   5.5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน ของปีที่เลื่อน)  ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม ของปีที่เลื่อน) 
   5.5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติพร้อมเอกสารของผู้เสนอขอเลื่อนตาม 
หลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. และ สพฐ. ก าหนด 
                           5.5.4 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ เพื่อประกอบ 
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
  5.5.5 แต่งตั้งคณะกรรมการอ่านรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) 
                          5.5.6 แต่งตั้งคณะกรรมการอ่านรายงานผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 
                          5.5.7 แต่งตั้งคณะกรรมการอ่านรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
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  5.5.8 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน ของปีที่เลื่อน)  ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม ของปีที่เลื่อน) 
  5.5.9 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษารอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน ของปีที่เลื่อน)  ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม ของปีที่เลื่อน) 

 5.6 ผู้บังคับบัญชา/คณะกรรมการสถานศึกษาในระดับสถานศึกษา และ สพม. นครสวรรค์   
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด  

5.7 สถานศึกษาเสนอผลการพิจารณาของสถานศึกษา และเสนอผลการพิจารณาตามสัดส่วน 
และผลการประเมินของสถานศึกษา แต่ละโรงเรียนไปให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

5.8 คณะกรรมการในระดับสหวิทยาเขตประชุมพิจารณาเสนอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู  
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตามสัดส่วนที่ก าหนดและลูกจ้างประจ าตามจ านวนโควตาเต็มแต่ละสหวิทยาเขต  

5.9  สหวิทยาเขตเสนอผลการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูต าแหน่งผู้บริหาร 
สถานศึกษา และลูกจา้งประจ า  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  
                    5.10 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา หลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ทุกราย เบื้องต้น และเสนอคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติ 
ตรวจคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกราย และเอกสารประกอบการเสนอขอ
พิจารณา 
                    5.11 คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประชุมพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน 
ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า  
                   5.12 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา และเสนอการเลื่อนเงินเดือนให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจ า ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
                              5.12.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จัดท าประกาศผล 
การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์ ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก และดีเด่น 
    5.12.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จัดท าประกาศผลการ 
ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก และดีเด่น 
                    5.12 ประชมุคณะกรรมการบริหารวงเงินเพ่ือบริหารวงเงินในการน ามาใช้พิจารณาเลื่อน 
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน ของปีที่เลื่อน) ครั้งที่ 
2 (1 ตุลาคม ของปีที่เลื่อน) แล้วแต่กรณี พร้อมจัดท ารายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารวงเงิน 
ตามผลการประชุมของคณะกรรมการฯ 
                    5.13 ประชมุคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
น าวงเงินตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาวงเงินประชุมเห็นชอบให้น าเงินมาใช้พิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน ของปีที่เลื่อน)  ครั้งที่ 2 (1 
ตุลาคม ของปีที่เลื่อน) แล้วแต่กรณี พร้อมจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนตามผลการ
ประชุมของคณะกรรมการฯ 
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                    5.14 ประกาศการบริหารวงเงินตามผลที่คณะกรรมการบริหารวงเงินประชุมเห็นชอบให้น า
เงินมาใช้พิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 (1 
เมษายน ของปีที่เลื่อน)  ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม ของปีที่เลื่อน) แล้วแต่กรณี 
                    5.15 เสนอวาระการประชุมผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา    
ต่อ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ให้ความเห็นชอบ รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน ของปีที่เลื่อน)  ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 
ของปีที่เลื่อน) แล้วแต่กรณี 
                    5.16 ก.ศ.จ. จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดจังหวัดนครสวรรค์ รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน ของปี
ที่เลื่อน)  ครัง้ที่ 2 (1 ตุลาคม ของปีที่เลื่อน) แล้วแต่กรณี 
                    5.17 ผู้มีอ านาจตาม ม.53 ลงนามในค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน ของปีที่เลื่อน)  ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม ของปีที่เลื่อน) แล้วแต่กรณี 

5.18 แจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นรายงานการ 
เลื่อนเงินเดือน รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน ของปีที่เลื่อน)  ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม ของปีที่เลื่อน) แล้วแต่
กรณีให้ข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และในสังกัดสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทราบ  
                    5.19 รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พร้อมส่ง
ค าสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ สพฐ. เพื่อโปรดทราบ 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

ศึกษารายละเอียดและก าหนดปฏิทินการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนฯ 
 
 
 

นับตัวข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา/สพม. นครสวรรค์ 
                                   

รายงานการนับตวัที่มีอยู่จริงให้ สพฐ.เพือ่โปรดทราบ 
 
 
 

                                                 คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล 
                       แต่งต้ังคณะกรรมการ 
                 ในการด าเนินการเลื่อนเงินเดือน 
               ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                      คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลสถานศึกษาในสังกัด                         
  
                         
                    
                            
   ผูบ้ังคับบัญชา/คณะกรรมกรรมการสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์ และสัดส่วนที่ก าหนดเสนอต่อคณะกรรมการ   ในสถานศึกษา 
                 
     
    กรรมการในระดับสหวิทยาเขตพิจารณาเสนอผลการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูโควตาพิเศษและลูกจ้างประจ าตามจ านวนให้สหวิทยาเขต 
                                                            
        
              คณะกรรมการ/ เจา้หน้าที่ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติ /การถูกลงโทษทางวินัย ตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ทุกราย 
 
 
                                                                               คณะกรรมการบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู 
                                                                                และบุคลากรทางการศึกษา 
  
                       ประชุม                                      ประกาศผลการประเมินประสิทธภิาพประสิทธิผล/ประกาศ   
            คณะกรรมการกลั่นกรอง                                     ร้อยละของการเลื่อน/การปฏบิัติงาน ข้าราชการในสงักัด  
            การเลื่อนเงินเดือนในระดับ                             
                   สพม.นครสวรรค์ 
                                                                                คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร 
 
                  
                                                                                ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล ดีเด่นและดีมาก                                              
                                                                                ผู้บริหารสถานศึกษา/ขา้ราชการในสังกัด  
 
    เสนอวาระประชุมเสนอผลการพจิารณาเลื่อนเงินเดือนระดับ สพม. นครสวรรค์ ไป กศจ.นครสวรรค์ 
 
                                       

 
                                                  ก.ศ.จ. นครสวรรค์พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
                                                              การเลื่อนเงินเดือน 
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                         - ผู้มีอ านาจตาม ม.53 ลงนามในค าสัง่เลื่อนเงนิเดอืนขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
                                   - แจ้งผลรายงานการเลื่อนให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบรายบุคคล 
                                  - รายงานการการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ สพฐ 

7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 * เป็นไปตามแบบที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 
                                 รายละเอียดแนวปฏิบัติ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ  

ที่เกี่ยวข้องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
.............................................. 

 

1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 15 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 
3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 
4. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 8067 

ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 
5. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 627 

ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
6. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1696 

ลงวันที่ 17 มีนาคม 2553 
7. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 10 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 
8. หนังสือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347 ลงวันที่ 20 

ตุลาคม 2559 
9. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 23 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 
10. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  

พ.ศ. 2544 
  11. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 
  12. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 97 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 
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9. แนวปฏิบัติในการแก้ไขค าสั่ง 
 9.1 การแก้ไขค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณี ค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนมีการคลาดเคลื่อน เข่น 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไปช่วยราชการต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา/ต่างสังกัด ได้รับการเลื่อน 
ขั้นเงินเดือนเพ่ิมเติมกรณีข้าราชการครูช่วยราชการต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา/ต่างสังกัด หรือได้รับโควตาพิเศษ 
ด้านยาเสพติด เป็นต้น 
 9.2 การแก้ไขค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนตามผลของค าสั่งให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น และค าสั่งมีผลย้อนหลัง 
ไปก่อนวันเลื่อนขั้นเงินเดือน ในวันที่ 1 เมษายน/1 ตุลาคม แยกเป็น 3 กรณี ดังนี้ 
  9.2.1 กรณีเงินเดือนยังไม่เต็มข้ัน 
                              - การแก้ไขค าสั่งให้ด าเนินการโดยใช้บัญชีการเทียบอัตราเงินเดือนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
  9.2.2 กรณีเงินเดือนเต็มข้ัน 
          - การแก้ไขค าสั่งให้ด าเนินการออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่วันที่ 
ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามนัยของหนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1304/ว 14 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544 
  9.2.3 กรณีเงินเดือนใกล้เต็มขั้น (ได้รับการเลื่อนขั้นสามารถออกเป็นเงินเดือนได้ทั้งหมด) 
                             - กรณีนี้จะไม่มีการแก้ไขโดยการออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่วันที่ 
ได้รับแต่งตั้งตาม ว 14 เนื่องจากตามข้อ 4 ของ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดให้เลื่อนขั้นเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม 
(กรณีนี้ถือว่าได้เลื่อนขั้นเงินเดือนไปแล้ว ไม่ต้องหยุดรับค่าตอบแทนพิเศษ และรับเงินเดือนในอัตราใหม่ ตั้งแต่ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง) 
 

10. ข้อสังเกต 
  10.1 หลักเกณฑ์/เงื่อนอื่น ๆ ตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู 
และบุคลากร พ.ศ. 2561 
           การได้เลื่อนขั้นเงินเดือนต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   - ไม่ถูกสั่งพักราชการเกิน 2 เดือน 
   - ไม่ลา/สาย เกินจ านวนครั้งที่ก าหนด 
   - ไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันควร 
   - ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน (3 เดือน 15 วัน  
ประเมินฯ ระดับดีเด่นเลื่อนไม่เกิน 2 % ของฐานการค านวณ ต้องขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ ตาม ว 10) 
   - ได้รับอนุญาตให้ไปหรือกลับจากลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ 
ไม่น้อยกว่า 4 เดือน  
   - การขออนุมัติ ก.ค.ศ. ให้มีสิทธิเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม 
หรือวิจัยตามความจ าเป็นหรือความต้องการของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ/ 
คุณวุฒิขาดแคลน 
   - ลาป่วย/ลากิจ ไม่เกิน 23 วัน (ท าการ) โดยไม่รวม ลาอุปสมบท/คลอดบุตรไม่เกิน 
90 วัน /ป่วยจ าเป็นไม่เกิน 60 วัน (ท าการ)/ป่วยประสบอันตราย/พักผ่อน/ตรวจเลือก/เตรียมพล/ท างานองค์ 
การระหว่างประเทศ 
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   - ผู้เกษียณอายุราชการ สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 30 กันยายน 
   - ตายในวันที่หรือหลังวันที่ 1 เมษายน /1 ตุลาคม 
   - ลาออกจากราชการหลังวันที่ 1 เมษายน / 1 ตุลาคม 
   - การไม่ส่งตัวข้าราชการที่ได้รับค าสั่งย้ายระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษาท าให้เกิดปัญหา 
การนับมีตัว ณ วันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่ 1 กันยายน 
   - ในกรณีรับโอนจากต่างสังกัด ให้ถือวันที่ตามค าสั่งรับโอนมีผลบังคับใช้โดยไม่ค านึง 
ว่ามาปฏิบัติราชการเมื่อใด 
  10.2 กรณีรับเงินเดือนเต็มขั้นสูง และรับเงินเดือนของขั้นถัดไปในอันดับที่สูงขึ้น การนับตัว 
ครองนบัในกลุ่มอันดับที่มีวิทยฐานะของข้าราชการครูปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 
 
 
9. ผังข้ันการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

รายละเอียดงาน เวลา
ด าเนินการ 

 มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

ศึกษารายละเอียด และ สพม. นครสวรรค์ ก าหนดปฏิทิน 
 
 

        สพท.  

สพม. นครสวรรค์ นับตัวข้าราชการครูและบุคลาทางการศึกษา 
1 มี.ค. หรือ 1 ก.ย. 
 

       สพท.  

รายงานการนับตัวให้ สพฐ. ทราบ 
 

       สพท.  

แต่งต้ังคณะกรรมการ 
- ประเมินประสทิธิภาพใน สพม. นครสวรรค์ 
- ประเมินประสทิธิภาพในสถานศึกษาทุกโรง 
- กรรมการอ่านผลงาน,การน าเสนอผลงาน 
- กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
- กรรมการบริหารวงเงินฯ 
- กรรมการพิจารณาเลื่อนฯ 
 
 

       สพท.  

สถานศึกษา/กรรมการสถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของข้าราชการในสังกัด 
เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติของข้าราชการครูทุกราย 
ตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.และก.ค.ศ.ก าหนด/วินัย 
 
 
คณะกรรมการประชุมพิจารณาวงเงินเพื่อใช้เลื่อนเงินเดือนใน
ระดับเขตพื้นที่ 
 
 

  สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
     สพท. 
      

 

คณะกรรมการประชุมพิจารณา 
เลื่อนเงินเดือนในระดับเขตพื้นที่ 
 

       สพท.  

สพม.นครสวรรค์ 
- ประกาศร้อยละของการเลื่อนของข้าราชการในสังกัด และ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเด่น ดีมาก 
 

       สพท.  

สพม.นครสรรค์ เสนอวาระการประชุมพิจารณาการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อ อกศจ. 
และ กศจ. 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม แล้วแต่กรณี 
 

      สพท./กศจ.  

ผู้มีอ านาจตาม ม.53 มีค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม แล้วแต่
กรณี  
 

      กศจ.  

แจ้งผลรายงานการการเลื่อนให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดทราบเป็นรายบุคคล 
 

        สพท.  

รายงานการเลื่อนเงินเดือนให้ สพฐ. เพื่อโปรดทราบ และแจ้ง 
ผู้เกี่ยวข้อง เช่น จนท. ก.พ.7 จนท.การเงิน และ จนท.จ่ายตรง 
เงินเดือน 
 

        สพท.  
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การด าเนินงานเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 
 

1. ชื่องาน  การเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 
2. วัตถุประสงค์ 
              เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 
3. ขอบเขตของงาน 
  การด าเนินการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 
ตามแนวปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
 
4. ค าจ ากัดความ 
  การเลื่อนเงินเดือน หมายถึงการเลื่อนเงินเดือนให้บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 
ค. 
(2) ตามผลการประเมินและการปฏิบัติราชการ 
 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

1. ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ที่เก่ียวข้อง 
และก าหนดปฏิทินการด าเนินการเลื่อนเงินเดือน ให้สอดคล้องกับปฏิทินตามแนวปฏิบัติ ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

2. การเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น  
ตามมาตรา 38 ค (2) 

2.1 ให้ตรวจสอบข้อมูลการลาต่าง ๆ ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และการมาท างาน
สาย 

2.2 ให้ตรวจสอบข้อมูลการถูกสั่งลงโทษทางวินัย หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือถูกศาล 
พิพากษา 
      2.3 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
      2.4 การจัดท าตัวชี้วัดรายบุคคล 
      2.5 ผู้บังคับบัญชาด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา 
และให้คะแนนระดับผลการประเมิน ก าหนดเป็น 5 ระดับ (ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง) 
   - ผลการประเมินระดับดีเด่น    ได้คะแนน  90  % ขึ้นไป 
    - ผลการประเมินระดับดีมาก    ได้คะแนน  80 – 89 % 
   - ผลการประเมินระดับด ี        ได้คะแนน 70 – 79 % 
   - ผลการประเมินระดับพอใช้    ได้คะแนน 60 – 69 % 
   - ผลการประเมิน ระดับต้องปรับปรุง ได้คะแนนต่ ากว่า 60 %  
                                                        (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน) 
     2.6 ประกาศผลการประเมินเฉพาะผู้มีผลการประเมิน “ดีเด่น” และ “ดีมาก” 
 

 3. ให้ตรวจนับจ านวน/อัตราเงินเดือนข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่จริง 
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(รวมผู้ที่มาช่วยราชการ) ณ วันที่ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน เพ่ือเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน) หรือ 
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม) แล้วแต่กรณี (ยกเว้นผู้ไปช่วยราชการ สพฐ. และต่างสังกัด สพฐ.) และค านวณวงเงินเลื่อน 
เงินเดือนร้อยละ 2.99 ของฐานเงินเดือนรวม 
 4. ให้น าผลการประเมินฯ เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 5. ให้น าวงเงินที่ได้รับจัดสรรมาบริหารเพ่ือจัดว่าแต่ละระดับผลการประเมิน จะให้
ข้าราชการเลื่อนเงินเดือนได้ร้อยละเท่าไร โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร แล้วให้น าเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองการเลื่อน 
เงินเดือนข้าราชการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ โดยมีเงื่อนไขพอสรุปได้ ดังนี้ 
     5.1 แต่ละคนเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้งได้ไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการค านวณ 
แต่ละประเภทต าแหน่งสายงาน และระดับต าแหน่งที่ผู้นั้นด ารงต าแหน่งอยู่ 

5.2 ห้ามมิให้น าวงเงินมาหารเฉลี่ยเพื่อให้ทุกคนได้เลื่อนร้อยละที่เท่ากัน 
5.3 ผลการประเมิน “ต้องปรับปรุง” (คะแนนต่ ากล่าร้อยละ 60) ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
5.4 เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินเงินเดือนสูงสุดที่ก าหนดแต่ละประเภทต าแหน่ง สายงาน 

ระดับ 
5.5 เฉพาะจ านวนเงินเลื่อนเงินเดือน ถ้าทีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปัดเป็นสิบบาท 
5.6 การพิจารณาก าหนดร้อยละการเลื่อนเงินเดือนต้องสอดคล้องกลับผลคะแนน 

ประเมิน 
5.7 ให้เลื่อนเงินเดือนอัตราร้อยละของฐานในการค านวณของแต่ละช่วงเงินเดือน 

ในแต่ละประเภทต าแหน่ง สายงาน ระดับต าแหน่งที่ผู้นั้นด ารง 
5.8 ผู้ที่ได้รับเงินเดือนใกล้ถึงเงินเดือนสูงสุดของประเภทต าแหน่ง สายงาน ระดับ 

ต าแหน่ง และได้รับการพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนเกินกว่าเงินเดือนที่เหลืออยู่ ให้เลื่อนเงินเดือนจนถึงขั้นสูงสุด 
นั้นก่อน ส่วนจ านวนเงินที่เหลือให้ได้รับเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ส าหรับผู้ที่เงินเดือนถึงขั้นสูงสุดอยู่แล้ว ให้ได้รับ 
เป็นค่าตอบแทนพิเศษตามผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน (ยกเว้นผู้เกษียณอายุราชการและเกษียณก่อน
ก าหนด 
ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษ) 
 6. จัดท าบัญชีรายละเอียดเสนอขอความเห็นขอบ ต่อ ก.ศ.จ.จังหวัด 
 7. ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งเลื่อนเงินเดือน ประกาศอัตราร้อยละ
การเลื่อนในแตล่ะระดับผลการประเมินให้ทราบทั่วกัน ประกาศอย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมีค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 
 8. ส่งเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 9. แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล (ร้อยละที่ได้รับการเลื่อน ฐานในการค านวณ 
จ านวนเงินที่ได้รับการเลื่อน และเงินท่ีพึงได้รับ แจ้งเหตุผลให้ผู้ที่ได้เลื่อนเงินเดือนทราบ) 
 10. สรุปจัดท าเอกสารรายงาน สพฐ. ตามแบบ 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
     ศึกษารายละเอียดฯ ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติ 
 
 
               ตรวจสอบนับจ านวนข้าราชการที่ปฏิบัติจริง ณ วันที่ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน 
 
 
                                                  จัดท าตัวช้ีวัดสมรรถนะรายบุคคล 
 
 

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
 

แจ้งกลุ่มงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 

ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ได้รับมอบหมายประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
 

ตรวจสอบการด าเนินการตามหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ 
 
 

เข้าวาระประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองระดับเขตพื้นที่ 
 
 

จัดเรียงตามล าดับการประเมิน ประกาศรายช่ือผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับ ดีเด่น และดีมาก 
 
 

ประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือน 
 
 

 
เสนอ ก.ศ.จ. จังหวัด ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งเลื่อนเงินเดือน 

 

 
จัดส่งค าสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และแจ้งผลการเลื่อนรายบุคคล 
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  สรุปจัดท าเอกสารรายงาน สพฐ. ตามแบบ 
 

7.  รูปแบบท่ีใช้ 
                    ตามแบบท่ี สพฐ. ก าหนด 

8.  เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
2. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กนัยายน 2552 

เรื่อง มาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น 
ส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ 

3. หนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว 28 ลงวนัที่ 22 ตุลาคม 2552 
เรื่อง  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

4. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 11 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2554 
5. หนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 7 ลงวนัที่ 25 พฤษภาคม 2558 

เรื่อง  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 21 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 

เรื่อง  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการ 
ศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2)  

7. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 
8. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
9. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณา 

เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค (2) พ.ศ. 2553 

10. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง ของต าแหน่งที่
ได้รับแต่งตั้ง มาใช้ส าหรับต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 

11. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 
 

9. ข้อสังเกต 
9.1 ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนอยู่ในเงื่อนไข ดังนี้ 

9.1.1 ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 
เดือน 

9.1.2 ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม/ดูงาน/ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 
ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน 

                     9.1.3   ไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่า 2 เดือน 
                     9.1.4   ไม่ลา/ไม่มาสาย เกินจ านวนครั้งที่ก าหนด (ลาเกิน 8 ครั้ง มาท างานสายเกิน 9 ครั้ง) 
                     9.1.5   ไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
                     9.1.6   ลาไม่เกิน 15 วันท าการ โดยไม่รวมการลาอุปสมบท/คลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน 
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                                /ลาป่วยซึ่งจ าเป็นไม่เกิน 60 วัน (ท าการ) /ป่วยประสบอันตาย/พักผ่อน/ตรวจเลือก 
                                /เตรียมพล/ท างานองค์การระหว่างประเทศ 
 
 
10. ผังข้ันการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดงาน เวลา
ด าเนินการ 

 มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ  
หมายเหต ุ

ศึกษารายละเอียด และ ก าหนด
ปฏิทินการปฏิบตั ิ

      สพท.  

ตรวจนับจ านวนข้าราชการที่มตีัว
ปฏิบัติ ณ 1 มีนาคม หรือ 
1 กันยายน  

      สพท.  

จัดท าตัวช้ีวัดสมรรถนะรายบุคคล       สพท.  
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ประเมินการปฏบิัติราชการ 
ให้ทราบโดยทั่วกัน 

      สพท.  

แจ้งกลุ่มงานแต่งตั้ง 
คณะกรรมการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน 

      สพท.  

ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่ไดร้ับ 
มอบหมายประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการ 
 
ตรวจสอบการด าเนินการให ้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ ์
 
น าเข้าวาระการประชุม 
คณะกรรมการกลั่นกรองระดบั 
เขตพื้นท่ี 
จัดท าบัญชีรายละเอียดขอเลื่อน 
เงินเดือนเรยีงผลการประเมินและ
ประกาศ ผู้ทีม่ีผลการปฏิบัตริาชการ
อยู่ในระดับ ดีเด่น และดีมาก 
ประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือน 
เสนอเข้าวาระการประชุม กศจ. 
จังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 
ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งเลื่อน
เงินเดือน 
ส่งเอกสารใหผู้้เกีย่วข้องและ 
สรุปรายงาน สพฐ.ตามแบบ 
 

      สพท. 
 
 
 
   สพท. 
 
 
   สพท. 
 
 
   สพท. 
 
   สพท. 
 
 
 สพท./    
  ศธจ. 
 
  ศธจ. 
 
  สพท. 
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การด าเนินงานเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
 

1. ชื่อกระบวนงาน  
  งานเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
2. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการด าเนินการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจ าในสถานศึกษา/ส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
3. ของเขตของงาน 
  เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจ า ตามแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ก าหนด 
4. ค าจ ากัดความ 
  ค่าจ้างเป็นไปตามอัตราค่าจ้าง ประเภท ต าแหน่ง ลูกจ้างที่ถือปฏิบัติส าหรับลูกจ้าง ส่วน
ราชการ 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  5.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ก าหนดปฏิทินการด าเนินการการ
เลื่อน 
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 

1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ด าเนินการนับตัวลูกจ้างที่ปฏิบัติ 
และมีตัวจริง ณ วันที่ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน เพ่ือด าเนินการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1 
(1 เมษายน หรือ ครั้งที่ 2 1 ตุลาคม) แล้วแต่กรณี 
  5.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ แจ้งจัดสรรโควตาการเลื่อนค่าจ้าง 
ให้สถานศึกษา และสหวิทยาเขตในสังกัดได้รับทราบ 

5.4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ /สถานศึกษา ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

ลูกจ้างประจ าในสังกัด ตามแบบประเมินที่ก าหนด 
5.5  สถานศึกษาส่งผลการประเมินให้สหวิทยาเขตท่ีสถานศึกษาสังกัด 
5.6  สหวิทยาเขตพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างประจ าตามโควตาตัวเต็มของสหวิทยา

เขต 
ที่ได้รับจัดสรร ส่งผลการประเมินให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

5.7  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ สพฐ.  
ก าหนด ทั้งเรื่องการกระท าความผิดทางวินัย ทุกราย 

5.8  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
42 

พิจารณาเลื่อนค่าจ้างให้ลูกจ้างตามจ านวนตัวเต็มของสหวิทยาเขต และพิจารณาอนุมัติ การเลื่อนค่าจ้างเศษ 
โควตาที่เหลือในแต่ละสหวิทยาเขต ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
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5.9  ผู้บังคับบัญชา/ผู้ได้รับมอบอ านาจ มีค าสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
5.10 แจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการเลื่อนค่าจ้าง 

ลูกจ้างประจ า  
 
6. Flow Chart การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
 
      
                                                     นับตัวลูกจ้างที่มีตัวปฏิบัติงานจริง 
      ในสถานศึกษา/สพม.นครสวรรค์ 
 
 
                                                        
                                              สพม. นครสวรรค์ แจ้งการจัดสรรโควตา/วงเงิน 
                                   เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจ าให้สถานศึกษา/สหวิทยาเขต ทราบ 
 
 
                                            
                                              สหวิทยาเขตเสนอผลการประเมินตามโควตาตัวเต็ม 
                                              ให้ สพม. นครสวรรค์ 
 
 
 
                           เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบตรวจข้อมูลคุณสมบัติการเลื่อนค่าจ้างของลูกจ้างประจ า 
                            ตามรายละเอียดที่ สพฐ. ก าหนดโดยละเอียดทุกราย/วินัย 
 
 
 
 
               คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณา 
                                                    เห็นชอบการเลื่อนค่าจ้างตามโควตา 
                                                 ตัวเต็มของสหวิทยาเขตและพิจารณา 
                                                การเลื่อนค่าจ้างโควตาที่เหลือของ สพม.นครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
                                                ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ 
                                                  มีค าสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
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7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
  * เป็นไปตามแบบที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  
   
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
  แนวปฏิบัติการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
 
9.  สรุปมาตรฐานกระบวนงาน การเล่ือนค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
     ชื่องาน การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจ าส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม. นครสวรรค์ 
     ตัวช้ีวัด ที่ส าคัญของกระบวนการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจ า ตามแนวปฏิบัติส านักงานคณะกรรมการ 
               การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
     วัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการด าเนินการ เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจ าในสถานศึกษาและส านักงาน 
                      เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
                  
     9. ผังข้ันตอนการท างาน 
 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดงาน เวลา
ด าเนินการ 

 มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

สพม. นครสวรรค์ ด าเนินการนับตัวลูกจา้ง
ที่มีตัวปฏิบัติจริง 
ณ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน 
 

     สพท.  

สพม. นครสวรรรค์ แจ้งจัดสรรโควตาให้
สถานศึกษา 
และสหวิทยาเขต ทราบ 

      สพท.  

สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงาน
ส่งผลให้สหวิทยาเขต 

  สถานศึกษา  

สหวิทยาเขตพิจารณาตามโควตาตวัเต็มสห
วิทยาเขต 

  สหวิทยาเขต  

คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาตาม
โควตาตัวเต็มของ 
สหวิทยาเขตเศษที่เหลือพิจารณาในนาม 
สพม. นครสวรรค์ 

     สพท. 
 
 
 
 
 

 

ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ มี
ค าสั่งเล่ือนค่าจ้าง 
ลูกจ้างประจ า 

      สพท.  
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งานระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
1.ชื่อกระบวนงาน 
งานจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
2.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย 
 2. เพ่ือควบคุมอัตราก าลัง 
 3. เพ่ือเป็นฐานในการตั้งงบประมาณ 
3. ขอบเขตของงาน 
 บันทึกค าสั่งที่มีผลต่อประวัติและเงินเดือนของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและ 
ลูกจ้างประจ าในสังกัด เพ่ือเป็นฐานข้อมูลและประกอบการเบิกจ่ายเงินเดือนเงินวิทยฐานะ เงินประจ า 
ต าแหน่ง และเงินพิเศษต่าง ๆ โดยผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  ) e-Peyroll) ของ 
กรมบัญชีกลาง 
4. ค าจ ากัดความ 
 - 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. การบันทึกค าสั่ง 
     1.1 ค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
  คือ การบันทึกค าสั่งของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ 
เข้ารับราชการ 
 1.2  ค าสั่งย้ายภายในและข้ามหน่วยงาน ในสังกัดส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คือ การบันทึกค าสั่งของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ที่ย้ายเข้าหรือออกในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่ ภายใต้สังกัดส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อใช้ในการตั้งเบิกจ่ายเงิน 
   1.3 ค าสั่งให้ – รับ โอนข้าราชการในสังกัดอ่ืนที่ไม่ได้สังก าส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
  คือ การบันทึกค าสั่งของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าที่โอนออก 
จากสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ โดยไม่ได้สังกัดส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อใช้ในการตั้งเบิก
จ่ายเงิน 
    1.4 ค าสั่งเงินเดือน เงินพิเศษ 
  คือ การบันทึกค าสั่งของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าที่ได้รับเงิน 
พิเศษที่นอกเหนือจากเงินเดือน )ไม่รวมเงินวิทยฐานะ(  
     1.5  ค าสั่งวิทยฐานะ 
  คือ การบันทึกค าสั่งของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ 
เพ่ือใช้ในการเบิกจ่ายเงินค่าวิทยฐานะ และค่าตอบแทน 
         1.6 ค าสั่งลาออก 
  คือ การบันทึกค าสั่งของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าที่ลาออก 
เพ่ือน าชื่อออกจากระบบ 
      1.7 ค าสั่งแก้ไข 
  คือ การบันทึกค าสั่งของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าที่มีความ 
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงให้ถูกต้อง โดยยึดจากตัวค าสั่งแก้ไขค าสั่งเป็นหลัก 
 



70 
 

2. สรุปรายละเอียดบัญชีการจ่ายเงินเดือน 
  คือ การเก็บข้อมูลในแต่การตั้งเบิกจ่ายในแต่ละเดือนไว้เป็นหลักฐาน และเพ่ือท าการ 
ตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนการถัดไป 
 
3. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกค าสั่ง 
  3.1 ค าสั่งที่บันทึกถูกต้อง 
  พิมพ์เอกสารบัญชีรายละเอียดส่งกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์เพ่ือด าเนินการในส่วน 
ต่อไป 
  3.2 ค าสั่งที่บันทึกไม่ถูกต้อง (กรณีบันทึกผิด) 
  ตรวจสอบและแก้ไขในขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 
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งานขอท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 

1. ชื่อกระบวนงาน 
งานขอท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการด าเนินการขอท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

3. ขอบเขตของงาน 
ตามพระราชบัญญัติประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 และข้อ 5 (5.1) แห่งระเบียบ  

กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยบัตรประจ าตัวลูกจ้างประจ า พ.ศ. 2531 ให้ข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ และ 
ลูกจ้างประจ า มีบัตรประจ าตัวได้ ส าหรับพนักงานราชการสามารถมีบัตรประจ าตัวได้นับแต่สัญญาจ้างจนถึงวัน 
สิ้นสุดสัญญาจ้าง 
4. ค าจ ากัดความ 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และ 
พนักงานราชการ ข้าราชการบ านาญ 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าและข้าราชการบ านาญ และพนักงานราชการ หากประสงค์ ขอมีบัตร
ประจ าตัวให้ยื่นค าขอมีบัตร ตาม พ.ร.บ. บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 พร้อมรูปถ่าย ขนาด 
2.5x3 ซ.ม. จ านวน 2 รูป จากโรงเรียนต้นสังกัด หรือมายื่นค าขอมีบัตร ได้ที่ สพท. 

5.2 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ตรวจสอบเกสาร จัดท าบัญชีควบคุมการออกบัตรโดยแยกเป็น ข้าราชการ/
ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ 1 ชุด และข้าราชการบ านาญ 1 ชุด จัดพิมพ์บัตรด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ตรวจสอบ ติดรูป ประทับตรา และมอบบัตรให้ยืนขอมีบัตรต่อไป 

 
6. Flow chant การปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สพม.นว.ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
รูปถ่ายตามทีก่ าหนด 

สพ,.นว.จัดท าบัตรส่งมอบบัตร 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ 
ยื่นค าขอมีบัตร 
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7. เอกสารหลักฐานอ้างอิง 
 
                                  ค าขอมีบัตรประจ าตัวหรือขอมีบัตรประจ าตัวใหม่              
                           ตามพระราชบัญญัติประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542       
                                                                                           
 
                 
                                                      เขียนที่ ………………………………………….. 

                                                                 วันที ่ .............. เดือน........................ พ.ศ. ................ 

 ข้าพเจ้าชื่อ..............................................ชื่อสกุล.........................................................  
เกิดวันที่..............เดือน............................พ.ศ..................อายุ.................ปี สัญชาติ................ .หมูโ่ลหิต............ 
มีชื่อท่ีอยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่...............ตรอก/ซอย...........หมู่ที่.........ถนน...................ต าบล................. ..... 
อ าเภอ..........................จังหวดั...............................รหสัไปรษณีย์.......................โทรศัพท์............. ................. 

เลขหมายประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอ  
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้.................. หมู่ที่......... ต าบล................ อ าเภอ................. จังหวัด................... 
รหัสไปรษณีย์.............................. 

 เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภท    พลเรือนสามัญ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
 ลูกจ้างประจ า   พนักงานราชการ รับราชการสังกัด ....ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครสวรรค์ ต าแหน่ง............................................โรงเรียน........................................... ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   เชี่ยวชาญ   ช านาญการพิเศษ  ช านาญการ  
มีความประสงค์ขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยื่นต่อ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  กรณี   1. ขอมีบัตรครั้งแรก 
    2. ขอมีบัตรใหม่เนื่องจาก   บัตรหมดอายุ   บัตรหายหรือถูกท าลาย 
                                             หมายเลขของบัตรเดิม.......................................................(ถ้าทราบ) 
    3. ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจาก เปลี่ยนต าแหน่ง/เลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะ 
                                              เปลี่ยนชื่อตัว         เปลี่ยนชื่อสกุล  เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล  
                                              ช ารุด                  อ่ืน ๆ (ระบุ).................................. 
    4. ได้แนบรูปถ่ายสองใบมาพร้อมกับค าขอนี้แล้ว และ  หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี).... 

             
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ   
 
 
                                                                     (ลายมือชื่อ).........................................................ผู้ท าค าขอ 
                                                                                   (..........................................................) 
 
หมายเหต ุ ให้ระบุชื่อตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เช่น นาย/นาง/นางสาว เป็นต้น และชื่อผู้ขอบัตร         
       
 

 

 

      รูปถ่าย 

     2.5x3 

ซ.ม. 
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หลักฐานการขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

................................... 
 หลักฐานที่ต้องใช้ (ทุกกรณี) 
  1. ค าขอมีบัตรประจ าตัว หรือขอมีบัตรประจ าตัวใหม่ จ านวน  1  ฉบับ 
  2. รูปถ่าย ขนาด 2.5 x 3 ซ.ม. (1 นิ้ว)  จ านวน  2  รูป 
  3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 หลักฐานที่ต้องใช้เพ่ิมเติมแล้วแต่กรณี 
  1. กรณีบัตรหมดอายุ (ให้ขอก่อนหมดอายุ 30 วัน) 
   - ส่งคืนบัตรเก่า 
  2. กรณีบัตรหาย (ให้ขอภายใน 30 วัน) 
   - หลักฐานการแจ้งความบัตรหาย  จ านวน  1  ฉบับ 
   - หลักฐานแสดงหมู่โลหิต  จ านวน  1  ฉบับ 
     หรือส าเนาบัตรเก่า (ที่แสดงหมู่โลหิต) 
  3. กรณีบัตรช ารุด (ให้ขอภายใน 30 วัน) 
   - ส่งคืนบัตรเก่า (ที่ช ารุด) 
   - หลักฐานแสดงหมู่โลหิต  จ านวน  1  ฉบับ 
     กรณีบัตรที่ช ารุดไม่สามารถแสดงหมู่โลหิต 
  4. กรณีท่ีเปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ/ชื่อตัว/ชื่อสกุล (ให้ขอภายใน 30 วัน) 
   - ส่งคืนบัตรเก่า 
   - ส าเนาใบส าคัญการสมรส/ใบส าคัญการหย่า จ านวน  1  ฉบับ 
     หรือหนังสือส าคัญการเปลี่ยนแปลงชื่อ – ชื่อสกุล 
  5. กรณีขอมีบัตรใหม ่(บรรจุใหม่) 
   - หลักฐานแสดงหมู่โลหิต 
  6. กรณีเปลี่ยนต าแหน่ง/ย้ายสถานศึกษา/ย้ายสังกัด (ให้ขอภายใน 30 วัน) 
   - ส่งคืนบัตรเก่า 
 

ค าแนะน าประกอบค าขอมีบัตร 

  1. กรอกรายละเอียดค าขอมีบัตรให้ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน 
  2. เอกสารที่เป็นส าเนาให้รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ/ทุกหน้า 
  3. แนบรูปถ่าย ขนาด 2.5 x 3 ซ.ม. หน้าตรงไม่สวนหมวกหรือแว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่น 
      โดยแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ เครื่องแบบพิธีการ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ตนสังกัด ชุดสากล 
      หรือชุดไทยพระราชทาน (กรณีแต่งเครื่องแบบ ต้องประดับเครื่องหมาย ยศ ชั้นให้ถูกต้องตามระเบียบ  
      จ านวน  2  รูป 
  4. ข้าราชการนอกประจ าการ ให้ใช้เครื่องแบบเหมือนข้าราชการประจ าการ เว้นแต่เครื่องหมายสังกัด  
          ให้ติดที่ปกคอเสื้อด้านหน้า ข้างซ้าย/และเครื่องหมายอักษร “ นก ” ติดที่ปกคอเสื้อด้านหน้า ข้างขวา 
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7.1 พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542  
7.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยบัตรปะจ าตัวลูกจ้าง พ.ศ. 2531 
7.3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2531 ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวข้าราชการ 

พนักงานสุขาภิบาล และพนักงานองค์การของรัฐ พ.ศ.2598 
7.4 กฎกระทรวง ฉบับที่6 พ.ศ. 2531 ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประชาชน พ.ศ.2542 
7.5 หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 01062177 ลงวนัที่ 24 มกราคม 2550 เรื่อง หรือการ

ออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานราชการ) 
7.6 พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือนพ.ศ.2478 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2478  
7.7 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจ า พ.ศ.2527 
7.8 กฎส านักนายกรัฐรัฐมนตรี ฉบับที่ 71 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2478 
7.9 กฎส านักนายกรัฐรัฐมนตรีฉบับที่ 81 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2478 
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การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ  
 หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แกข้่าราชการและลูกจ้างประจ าตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2536 การเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เริ่ม จากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก สลับกัน การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะ
เสนอขอติดกันมิได  
 ระยะเวลาที่ด าเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ตั้งแต่เดือนตุลาคมของปี  
 แนวความคิดท่ีใช้ในการด าเนินการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานราชการต้องมี คุณสมบัติ  
 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย  
 2. เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรืปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ด้วย
ความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง  
 3. เป็นผู้ไมเ่คยมีพระบรมราชนุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือตอ้งรับโทษ จ าคุกโดย
ค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก (เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับความผิดที่ไดกระท าโดยประมาทหรือความผิด ลหุโทษ)  
 แนวทางการปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิ
มาลาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการ  
 ๑. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการที่จะเสนอขอพระราชทานให้ถูกต้องตามระเบียบ และ
พระราชบัญญัติดังต่อไปนี้ 
  (๑) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่ 
เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๓๖ 
  (๒) ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุข ฉบับที่ ๓๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิด
ชูยิ่ง ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ 
  (๓) พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลาและเหรียญจักรมาลา พ.ศ.๒๔๘๔  
  (๔) พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลาและเหรียญจักรมาลา(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๔๘๕  
  (๕) พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลาและเหรียญจักรมาลา(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๐๗ 
โดยเคร่งครัด  
 ๒. ให้ข้าราชการที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะต้องมีคุณสมบัติตาม ระเบียบ
ฯ พอสรุปได้ดังนี้  
  (1) ต้องมีระยะเวลารับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่ม 
เข้ารับราชการ จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน  
  (๒) หากผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถูกลงโทษทางวินัยในปีใดให้เพ่ิมก าหนด 
ระยะเวลา การขอพระราชทานอีก ๑ ปี ยกเว้นโทษภาคทัณฑ์ และหากกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และถูกตั้ง
กรรมการสอบสวนแล้ว หรือกระท าความผิดทางอาญา และอยู่ระหว่างการสอบสวนหรืออยู่ ระหว่างด าเนินคดี  
ส่วนราชการจะชะลอการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้จนกว่าคดี ของผู้นั้น จะถึงที่สุด  
  (๓) ถ้าเป็นกรณีการนับระยะเวลาด ารงต าแหน่งในระดับ ๓ หรือ ระดับ ๕ หรือ ระดับ ๗ ครบ 
๕ ปีบริบูรณ์ข้าราชการดังกล่าว ต้องได้เลื่อนระดับ/อันดับสูงขึ้น ก่อนวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
  (๔) เป็นผู้ประพฤติดี และปฏิบัติงานราชการหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ด้วย
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ความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง  
  (๕) ไม่เป็นผู้เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
  (๖) ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ 
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
  (๗) การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต้องไม่ขอพระราชทานปีติดกัน เว้นแต่
การขอพระราชทานตามข้อ ๑๑ (๑), (๒) และ (๓) ของระเบียบฯ 4 
  (๘) ภายหลังจากท่ีได้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ มาลา
ประจ าปีไปแล้ว หากปรากฏว่ามีผู้เสนอขอพระราชทานรายใด  
  (๘.๑) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๘ และ ข้อ ๑๐ แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ.๒๕๓๖  
  (๘.๒) ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดทางวินัยหรือกระท าความผิดทางอาญา  
  (๘.๓) วายชนม์ ลาออก หรือพ้นจากราชการก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
วันที่ ๕ ธันวาคม ซึ่งมิใช่กรณีเกษียณอายุราชการ ให้แจ้ง สพฐ.ทราบโดยด่วน  
หมายเหตุ ผู้ที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงขึ้นทุกราย  ต้องเป็นผู้ที่ส่งคืนเครื่องราชฯชั้น
รองที่ได้รับพระราชทานตามที่กฎหมายบัญญัติแล้ว 

คุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ.๑ และ อันดับ คศ.๒  
วิทยฐานะช านาญการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตราดังนี้ 

 
 

ล าดับ 
 

ต าแหน่ง/อันดับ/ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่

ขอพระราชทาน  
 

เง่ือนไขและระยะเวลาการขอพระราชทาน 
 

หมายเหต ุ

เร่ิมต้นขอ เล่ือนได้ถึง 
1 ครู อันดับ คศ.๑ ต.ม. - ต้องมีระยะเวลารับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 

๕ ปีบริบูรณ์นับตั้งแต่วันเร่ิมเข้ารับราชการ 
 

2 รอง ผอ.สพท./ผอ.โรงเรียน/ 
รองผอ.โรงเรียน/ครู/
ศึกษานิเทศก์  
อันดับ คศ.๒  
วิทยฐานะช านาญการ 

 

ต.ช.  ท.ช. ๑. เร่ิมขอพระราชทาน ต.ช.  
๒. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากวา่ขั้นต่ าของ ระดับ ช านาญ
การพิเศษ (ขั้น ๒๒,๑๔๐ บาท) ภายในวันที่ ๒๙ 
พฤษภาคม ของปีที่เสนอขอ พระราชทาน ขอ ท.ม.  
๓. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากวา่ขั้นต่ าของ ระดับ ช านาญ
การพิเศษ (ขั้น ๒๒,๑๔๐ บาท) มาแลว้ ไม่น้อยกว่า ๕ 
ปี (ภายในวันที ่๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖) ขอ ท.ช.  
๔. เร่ิมขอพระราชทาน ท.ช. 5 

 

3 ผอ.สพท./ รอง ผอ.สพท./ผอ.
โรงเรียน/ รองผอ.โรงเรียน/ 
ครู/ศึกษานิเทศก์ อันดับ คศ.๓ 
วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

- ท.ช.  

         
 เอกสารประกอบการเสนอขอ ชั้นตรา ต.ม. – ท.ช.  
 ๑. แบบ รร.๑   จ านวน  1  ฉบับ 
 ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๒ ชุด (ให้ผู้เสนอขอรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้าด้วยหมึกสีน้ าเงิน)  
 ๓. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งให้สูงขึ้น  จ านวน ๒ ชุด(ให้ผู้เสนอขอรับรองส าเนาทุกหน้าด้วยหมึกสีน้ าเงิน)  
 ๔. ส าเนาก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ.16 จ านวน ๒ ชุด  
ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ.๓ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ , อันดับ คศ.๔ วิทยฐานะเชี่ยวชาญและอันดับ คศ.๕  

วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตรา  ดังนี้ 
 

ล าดับ 
 

ต าแหน่ง/อันดบั/ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ที่ขอพระราชทาน  
 

เงื่อนไขและระยะเวลาการขอพระราชทาน 
 

หมาย
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เร่ิมต้นขอ เลื่อนได้
ถึง 

เหต ุ

4 ผอ.สพท./ ผอ.
โรงเรียน/ อันดับ คศ.
๓ วิทยฐานะ ช านาญ
การพิเศษ  

-  ป.ม.  ๑.ได้รับเงินเดือนขั้นสงูของระดับ ช านาญการพิเศษ 
(ขั้น ๕8,39๐ บาท) ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม 
ของปีที่ เสนอขอพระราชทาน  
๒. ได้รับพระราชทานชัน้ ท.ช.มาแล้ว ไมน่้อยกว่า  
๕ ปี ขอ ป.ม. 

 

5 ผอ.สพท./ รอง ผอ.
สพท./ ผอ.โรงเรียน/ 
รองผอ.โรงเรียน/ ครู/
ศึกษานิเทศก์ อันดับ 
คศ.๔ วิทยฐานะ 
เชี่ยวชาญ 

-  ม.ว.ม. ๑. ได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.  
๒. ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. 
๓. ได้ ป.ช.มาแลว้ไมน่้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์  
ขอ ม.ว.ม.  
๔. ในปีที่เกษียณอายุราชการขอ พระราชทานสูงขึ้น
ได้อีก ๑ ชั้นตรา แตไ่ม่เกิน ป.ช. เว้นกรณีลาออก 

 

6 ผอ.สพท./ ผอ.
โรงเรียน/ ครู/
ศึกษานิเทศก์ อันดับ 
คศ.๕ วิทยฐานะ 
เชี่ยวชาญพิเศษ 

-  ม.ป.ช. ๑. เลื่อนชั้นตราตามล าดับได้ทุกปี จนถึง ป.ม.  
๒. ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.  
๓. ได้ ป.ช.มาแลว้ไมน่้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์  
ขอ ม.ว.ม.  
๔. ได้ ม.ว.ม.มาแล้วไม่น้อยกวา่ ๕ ปี บริบูรณ์  
ขอ ม.ป.ช.  
๕. ในปีที่เกษียณอายุราชการขอ พระราชทานสูงขึ้น
ได้อีก ๑ ชั้นตรา แตไ่ม่เกิน ม.ว.ม.เว้นกรณีลาออก 

 

 
เอกสารประกอบการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย  
๑. แบบ รร.๑ จ านวน ๑ ฉบบั   ๕. ส าเนาประกาศราชกิจจานุกเบกษา ชั้นตรา ท.ช. จ านวน ๒ ชุด 
๒. ส าเนาบัตรข้าราชการ จ านวน ๒ ชุด  ๖. ส าเนาค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน จ านวน ๒ ชุด  
๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๒ ชุด  ๗. ส าเนาก.พ.๗ จ านวน ๒ ชดุ  
๔. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งให้เป็น คศ.๓ หรือ คศ.๔ จ านวน ๒ ชุด  ๘. หนังสือรับรอง 
(เอกสารตามข้อ 2-6 ให้ผู้เสนอขอรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้าด้วยหมึกสีน้ าเงิน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับราชการครบ ๒๕ ปีบริบูรณ์ เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ร.จ.พ. 
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ล าดับ 

 
ต าแหน่ง/
อันดับ/ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ขอ
พระราชทาน  

 
เง่ือนไขและระยะเวลาการขอพระราชทาน 

 
หมายเหต ุ

เร่ิมต้นขอ เล่ือนได้ถึง 
7   ร.จ.พ ผู้ที่มีอายุราชการนับได้ ๒๕ ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ ๕ ธันวาคมของปีที่ขอ 

พระราชทาน) บรรจุเข้ารับราชการ ก่อน ๕ ธันวาคม ๒๕๓๖ มีคุณสมบัติเสนอ ขอ
พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาได้ (เว้นแต่ผู้ได้รับโทษทางวินัย) การกรอก
รายการประวัติเริ่มกรอกจากวัน บรรจุเข้ารับราชการ จนถึงปีปจัจุบัน โดยให้ลง
รายการเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกปี หา้มเว้นปี พ.ศ. หากเว้นหายไปจะไม่ได้รับ การ
พิจารณาและลงรายการใหอ้ยู่ในหนา้ เดียวกัน (ตามตัวอยา่ง) หมายเหตุ ในป ี
๒๕๔๔ จนถึง ๒๕๖๐ ให้ลงรายการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ เม.ย. และ ๑ ต.ค.ของแต่
ละปี (เนื่องจากมกีาร เล่ือนขั้นเงินเดือนปีละ ๒ ครั้ง) และ ลงรายการ วันที่ ๗ ก.ค. 
๒๕๔๖ วา่โอนไป สังกัด สพฐ.ตามมาตรา ๖๔ แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ 
ศธ พ.ศ.๒๕๔๖ กรณีไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินในช่วงปี พ.ศ.ใด ให้ลงรายละเอียดใน
ช่องหมายเหต ุ

 

 

เอกสารประกอบการเสนอขอ  
 ๑. แบบ รร.๑  
 ๒. แบบรายการประวัติส่ง ๔ ฉบับ (เจ้าของประวัติลงลายมือชื่อด้วยหมึกสีน้ าเงิน ๔ ฉบับ)  
 ๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๒ ชุด (ให้ผู้เสนอขอรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้าด้วย หมึกสีน้ าเงิน)  
 ๔. ส าเนาก.พ.๗ จ านวน ๒ ชดุ  
 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจ า 
 

 ลูกจ้างประจ าที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมีคุณสมบัติ ตามระเบียบฯ  
พอสรุปได้ดังนี้  
 ๑. ต้องเป็นลูกจ้างประจ าของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของ  
ส่วนราชการ  
 ๒. เป็นลูกจ้างประจ า หมวดฝีมือ หรือลูกจ้างประจ าที่มีชื่อและลักษณะเหมือน ข้าราชการ หรือ 
ลูกจ้างประจ า หมวดแรงงาน/หมวดกึ่งฝีมือ หากภายหลังได้รับแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งหมวดฝีมือ 
ให้เริ่มนับระยะเวลาต่อเนื่อง เพ่ือขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้  
 ๓. ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปี บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มบรรจุจนถึง วันก่อนวัน
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน 
 ๔. เป็นผู้ประพฤติดี และปฏิบัติงานราชการหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ด้วยความ
อุตสาหะ ซื่อสัตย์และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง  
 ๕. ไม่เป็นผู้เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 ๖. ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ ความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
หมายเหตุ   ผู้ที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงขึ้นทุกรายต้องเป็นผู้ที่ส่งคืนเครื่องราชฯชั้น
รองที่ได้รับพระราชทานตามที่กฎหมายบัญญัติแล้ว 
 
 

 
ล าดับ 

 
ต าแหน่ง/อันดับ/ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ขอ
พระราชทาน  

 
เง่ือนไขและระยะเวลาการขอพระราชทาน 

 
หมายเหต ุ
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เร่ิมต้นขอ เล่ือนได้ถึง 
1 ลูกจ้างประจ า ซึ่งได้รับเงิน

ค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้น
ต่ าของข้าราชการพลเรือน
ระดับ 3 (ระดับปฏิบัติการข้ัน 
8,340 บาท)  แต่ไม่ถึงขั้นต่ า
ของอัตราเงินเดืนอข้าราชการ
พลเรือน ระดับ 6 (ระดับ
ช านาญการข้ัน 15,050 
บาท) 

บ.ม. จ.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. 
2. ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
บริบูรณ์ ขอ บ.ช.  
3. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีปี
บริบูรณ์ ขอ จ.ม. 

 

2 ลูกจ้างประจ า  ซึ่งได้รับค่าจ้าง
ตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ า
ของข้าราชการพลเรือน ระดับ 
6 ขึ้นไป (ระดับช านาญการ 
ขั้น 15,050 บาท) 

บ.ช. จ.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช. 
2. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์ ขอ จ.ม. 
3. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์ ขอ จ.ช. 
 

 

  
หา้มไม่ให้ขอพระราชทานปีติดกัน 
 เอกสารประกอบการเสนอขอ  
 ๑. แบบ รร.๑  
 ๒. ส าเนาทะเบียนประวัติลูกจ้าง จ านวน ๒ ชุด  
 ๓. ส าเนาทะเบียนบ้านจ านวน ๒ ชุด (ให้ผู้เสนอขอรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้าด้วยหมึก สีน้ าเงิน) 
 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ 
 

 พนักงานราชการที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมีคุณสมบัติ ตาม
ระเบียบฯ พอสรุปได้ดังนี้  
 ๑. ต้องเป็นพนักงานราชการตามสัญญาจ้างของส่วนราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗  
 ๒. ต้องเป็นพนักงานราชการที่มีชื่อและลักษณะงานเป็นพนักงานราชการที่เทียบเท่ากับ 
ลูกจ้างประจ าหมวดฝีมือขึ้นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  
 ๓. ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวัน ก่อนวัน
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน 
 ๔. เป็นผู้ประพฤติดี และปฏิบัติงานราชการหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ด้วยความ
อุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง  
 
 

 
ล าดับ 

 
ต าแหน่ง/อันดับ/ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ขอ
พระราชทาน  

 
เง่ือนไขและระยะเวลาการขอพระราชทาน 

 
หมายเหต ุ

เร่ิมต้นขอ เล่ือนได้ถึง 
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1 พนักงานราชการ 
กลุ่มงานบริการ 

บ.ม. จ.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. 
2. ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
บริบูรณ์ ขอ บ.ช.  
3. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีปี
บริบูรณ์ ขอ จ.ม. 
4. ได้ จงม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์ ขอ จ.ช. 

 

2 พนักงานราชการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

บ.ช. ต.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช. 
2. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์ ขอ จ.ม. 
3. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์ ขอ จ.ช. 
4. ได้ จ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
บริบูรณ์ ขอ ต.ม. 

 

ห้ามไม่ให้ขอพระราชทานปีติดกัน 
 เอกสารประกอบการเสนอขอ  
 ๑. แบบ รร.๑  
 ๒. สัญญาจ้าง จ านวน ๒ ชุด (ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้าด้วยหมึก     
สีน้ าเงิน) 
 ๓. ส าเนาทะเบียนบ้านจ านวน ๒ ชุด (ให้ผู้เสนอขอรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้าด้วยหมึก สีน้ าเงิน) 

 

คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ขั้นตอนการจัดท าทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุและแต่งตั้ง
ใหม่ 
1. ชื่องาน  
 การจัดท าแฟ้มประวัติ ก.ค.ศ.16 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของข้าราชการครู
และ บุคลากรทางการศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการปฏิบัติงานการจัดท าแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3. ขอบเขตของงาน  
 ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ว28 ลงวันที่ 15 กันยายน 2518เรื่อง ก.พ.7 แบบ
ใหม่และแฟ้ม ประวัติข้าราชการได้ก าหนดให้ส่วนราชการเจ้าสังกัด ตามแนวปฏิบัติ(2.4) ต้องจัดท าแฟ้ม
ประวัติข้าราชการให้แก่ผู้ ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ และผู้ที่เป็นข้าราชการยู่แล้วทุกคน คนละ 1 
แฟ้ม ให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์ และ ทันสมัยอยู่เสมอ และเก็บรักษาไว้ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดระดับกรม 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 9 (17) ก าหนดให้ 
ส านักงาน ก.ค.ศ.มีอ านาจและหน้าที่พิจารณาจัดระบบทะเบียนวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ดังนั้น ส านักงาน ก.ค.ศ.จึงออกระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา พ.ศ.2555 โดยก าหนดรูปแบบและรายการเป็นเอกสารใช้บันทึกประวัติของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยใช้ชื่อย่อว่า  
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“ก.ค.ศ.16” แทนการใช้ ก.พ.7  
4. ค าจ ากัดความ  
 แฟ้มประวัติ หมายถึง แฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ.ก าหนดและ
รวมถึง ลูกจ้างประจ า 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 5.1 ผู้ได้เข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ต้องเตรียมเอกสารในการจัดท า ก.ค.ศ.16 ได้แก่  
แบบใบสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการหรือแบบใบสมัครสอบแข่งข้ันเพ่ือบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาแล้วแต่กรณี จ านวน 1 ชุด  
  5.1.1 ใบรายงานตัวเข้ารับราชการ  จ านวน 1 ฉบับ  
  5.1.2 ค าสั่งบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
  5.1.3. หนังสือส่งตัวผู้ซึ่งจะบรรจุเข้ารับราชการไปพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือตรวจสอบประพฤติ  
ถึงสถานีต ารวจท้องที่ที่ข้าราชการผู้นั้นไปบรรจุ  
  5.1.4 ส าเนาบัตรประชาชน  จ านวน 3 ฉบับ  
  5.15 ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 4 ฉบับ 
  5.1.6 ส าเนาปริญญาบัตร  จ านวน 1 ฉบับ  
  5.1.7 ส าเนาหนังสือรับรองวุฒิ (กรณีที่ยังไม่ได้ใบปริญญาบัตร)จ านวน 1 ฉบับ 
  5.1.8ส าเนาระเบียนผลการเรียน จ านวน 1 ฉบับ  
  5.1.9ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จ านวน 1 ฉบับ  
  5.1.10ส าเนาบัตรคุรุสภา จ านวน 1 ฉบับ  
  5.1.11 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ความกว้าง 2.5 เซนติเมตร ความยาว 3 เซนติเมตร) เป็น
รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าจ านวน 4 รูป  
  5.1.12ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลจ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)  
  5.1.13ส าเนาทะเบียนสมรส จ านวน 1 ฉบับ  
  5.1.14 หลักฐานการแสดงการใช้ชื่อ – สกุลของคู่สมรส (กรณีต่างฝ่ายใช้สกุลของตนเอง)
จ านวน 1 ฉบับ  
  5.1.15ส าเนาบัตรประชาชนคู่สมรส จ านวน 1 ฉบับ  
  5.1.16 หลักฐานกรุ๊ปเลือด  จ านวน 1 ฉบับ  
  5.1.17ส าเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส จ านวน 1 ฉบับ  
  5.1.18ส าเนาบัตรประชาชนบิดามารดา จ านวน 1 ฉบับ  
  5.1.19ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา จ านวน 1 ฉบับ  
  5.1.20ส าเนาทะเบียนสมรสบิดามารดาจ านวน 1 ฉบับ  
  5.1.21ส าเนาทะเบียนหย่าบิดามารดา (ถ้ามี)  จ านวน 1 ฉบับ  
  5.1.22ส าเนาใบมรณบัตรบิดามารดา (กรณีเสียชีวิต)  จ านวน 1 ฉบับ  
  5.1.23 สูติบัตรบุตร จ านวน 1 ฉบับ  
  5.1.24 ทะเบียนบ้านบุตร  จ านวน 1 ฉบับ  
  5.1.25ส าเนาสมุดเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาจังหวัดชัยภูมิ  
จ านวน 1 ฉบับ  

5.2 เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ส าหรับจัดท า ก.ค.ศ.16 ผู้บรรจุใหม่ 
 5.2.1 แฟ้มประวัติข้าราชการ จ านวน 1 แฟ้ม  
 5.2.2 ก.ค.ศ.16  จ านวน 1 ชุด  
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 5.2.3 หนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับบ าเหน็จตกทอด จ านวน 2 ฉบับ  
 5.2.4 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย 

จ านวน 1 ฉบับ  
 5.2.5 แบบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญ (กบข.) จ านวน 2 ฉบับ  
 5.2.6 แบบขอมีบัตรประจ าตัวข้าราชการ จ านวน 1 ฉบับ  
5.3 เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ อธิบายการกรอกข้อมูลใน ก.ค.ศ.16 โดยให้ผู้บรรจุเข้ารับราชการ 

ต้องเป็นผู้ บันทึกด้วยตนเอง ได้แก่ ชื่อตัว-ชื่อสกุล วัน เดือน ปีเกิด, ชื่อคู่สมรส(ถ้ามี),ชื่อบิดา-มารดา, ประวัติ
การศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน และบันทึกชื่อตัว-ชื่อสกุล ระดับท่ีบรรจุ  
                5.4 เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ และตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกข้อมูลในส่วนเจ้าหน้าที่

และเก็บเอกสารที่เก่ียวข้องในแฟ้มประวัติข้าราชการ เสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนามใน ก.ค.ศ. 
6. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
 6.1  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา พ.ศ.2547  
 6.2 ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ.2555  
 6.3 หนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 6 ลงวันที่ 13 มกราคม 2518 เรื่องการ
พิจารณา ปรับปรุงสมุดประวัติข้าราชการ  
 6.4 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ว28 ลงวันที่ 15 กันยายน 2518 เรื่อง ก.พ.7 แบบ
ใหม่และแฟ้ม ประวัติข้าราชการ  
 6.5 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ว40 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2518 เรื่อง คู่มือการ
จัดท า ก.พ.7 แบบใหม่  
 6.6 ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ก.พ.7 พ.ศ.2522 7. หนังสือ ส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 
1502/38067 ลงวันที่ 2 ธนัวาคม 2526  
 

ขั้นตอนการจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรายการ เปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติ   
ก.ค.ศ.16  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 
 

1. ชื่องาน  
 งานจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติ 
ก.ค.ศ.16 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
2. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติ เมื่อมีค าสั่งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเก่ียวข้อง
กับเจ้าของ ประวัติจะต้องน าไปบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3. ขอบเขตของงาน 
 เป็นการจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติ เมื่อมีค าสั่งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเก่ียวข้องกับเจ้าของประวัติ
จะต้อง น าไปบันทึกการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ศึกษาและลูกจ้างประจ าให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
4. ค าจ ากัดความ  
 “ทะเบียนประวัติ ” หมายถึง บันทึกประวัติย่อ และแฟ้มประวัติของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตั้งแต่วันที่ เริ่มปฏิบัติราชการจนถึงวันพื้นจากราชการ ทั้งในระบบ
เอกสารและ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ “บันทึกประวัติย่อ” หมายถึง บันทึกประวัติส าคัญและจ าเป็นของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติราชการจนถึงวันพ้นจากราชการ เรียกโดยย่อว่า “ก.ค.ศ.16” 
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และใช้แทน ก.พ.7 เดิม 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เมื่อมีค าสั่งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับเจ้าของประวัติ เจ้าหน้าที่ด าเนินการดังนี้  
 1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องและบันทึกข้อมูลใน ก.ค.ศ.16/แฟ้มประวัติ  
 2. เก็บค าสั่งไว้ในแฟ้มประวัติ  
 3. เก็บรักษาทะเบียนประวัติไว้เป็นความลัยในที่ปลอดภัย  
 4. น าข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานบุคคล  
5. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  
 2. ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ก.พ.7 พ.ศ.2522  
 

ขั้นตอนงานเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล 
1.  ชื่องาน 
 เปลี่ยนแปลงชื่อ –สกุลในทะเบียนประวัติ 
2. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการด าเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล ในทะเบียนประวัติ  
3. ขอบเขตของงาน 
 เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุลในทะเบียนประวัติของงข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้ถูกต้องตามหลักฐานของทางราชการ  
4. ค าจ ากัดความ  
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

 5.1 ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติเสนอค าร้องตามล าดับชั้น  
 5.2 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเสนอผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไป  
 5.3 เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ สพท. ตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
  5.3.1 ทะเบียนสมรส (คร.3)  
  5.3.2 ทะเบียนหย่า (คร.7)  
  5.3.3 เอกสารการขอเปลี่ยนชื่อตัว (ทร.3)  
  5.3.4 เอกสารการขอเปลี่ยนชื่อสกุล (ทร.4)  
  5.3.5 ทะเบียนบ้าน (ทร.14)  
 5.4 เสนอผู้อ านวยการส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอนุมัติ  
 5.5 เปลี่ยนแปลง บันทึกข้อมูลลงใน ก.ค.ศ.16/แฟ้มประวัติ  
 5.6 ด าเนินการแก้ไขในทะเบียนประวัติ ถ้าได้รับอนุญาต  
 5.7 แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง  

6. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
  2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ที่ ศธ 1502/37067 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2526 
ขั้นตอนการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา 
1. ชื่องาน  
 งานแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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2. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของข้อมูลาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3. ขอบเขตของงาน 
 เป็นการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลวัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ถูกต้องตามหลักฐานของทางราชการ  
4. ค าจ ากัดความ  - 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 5.1 ผู้มีความประสงค์ขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ยื่นหนังสือและเอกสารประกอบการขอแก้ไข  
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับตรวจสอบ ประกอบด้วย สูติบัตร หรือทะเบียนการเกิดและเอกสารดังนี้  
  5.1.1 ทะเบียนบ้าน (ทร.14)  
  5.1.2 หลักฐานทางการ  
  5.1.3 หลักฐานทางการทหาร  
  5.1.4 หลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ปีเกิด  
  5.1.5 หลักฐานอ่ืน ๆ ของทางราชการที่ระบุวัน เดือน ปีเกิดโดยชัดเจน  
  5.1.6 หลักฐานพ่ีน้องร่วมมารดา  
 5.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง 
 5.3 น าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นถึงผู้มีอ านาจ 5.4 ด าเนินการแก้ไขในทะเบียนประวัติ 
ถ้าได้รับอนุญาต  
 5.5 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการแก้ไข  
6. แบบฟอร์มที่ใช้  
 แบบค าขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ตัวอย่างตามภาคผนวก ผู้มีความประสงค์จะขอแก้ไข ยื่นแบบ
ค าขอตามแบบ ที่ก าหนด โดยแนบเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง 
ด าเนินการแก้ไขในทะเบียนประวัติ  
7. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
 1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไข วัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ 
พ.ศ.2548  
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 4486/2503 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2503 
ขั้นตอนการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ 
1. ชื่องาน  
 การขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ  
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการด าเนินการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ  
3. ขอบเขตของงาน 
 เป็นการด าเนินการปรับปรุงข้อมูลวุฒิการศึกษาของข้าราชากรครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ให้เป็นปัจจุบัน  
4. ค าจ ากัดความ  
 วุฒิการศึกษา คือ วุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองเป็นคุณวุฒิทางการศึกษา  
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 5.1 ข้าราชการที่ได้รับวุฒิเพิ่มข้ึน เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อขอเพ่ิมวุฒในทะเบียนประวัติ  
 5.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาด าเนินการตรวจสอบคุณวุฒิและด าเนินการเพ่ิมวุฒิ  
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ใน ก.ค.ศ.16  
 5.3 เก็บคุณวุฒิไว้ในแฟ้มประวัติ 
6. แบบฟอร์มที่ใช้ แบบขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ  
7. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
 8.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  
 8.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว25 ลงวันที ่28 ธันวาคม 2559  
 8.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว10 ลงวันที ่31 สิงหาคม 2559  
 8.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว3256 ลงวนัที่ 6 มิถุนายน 2561  
 8.5 หนังสือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว6 ลงวันที่ 13 มกราคม 2518  
เรื่องพิจารณาปรับปรุงสมุดประวัติข้าราชการ  
 8.6 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ว 28 ลงวันที่ 15 กันยายน 2518 เรื่อง ก.พ.7 
เรื่อง ก.พ.7 แบบใหม่และแฟ้มประวัติข้าราชการ  
 8.7 ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ.2555 
ขั้นตอนการบันทึกวันลาประจ าปีในแฟ้มประวัติข้าราชการ และลูกจ้างประจ า 
1. ชื่องาน  
 งานบันทึกวันลาประจ าปีในแฟ้มประวัติของข้าราชการและลูกจ้างประจ า  
2. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการการบันทึกวันลาในแฟ้มประวัติข้าราชการและลูกจ้าง  
3. ขอบเขตของงาน เป็นการตรวจสอบควบคุมและบันทึกข้อมูลการลาของข้าราชการและลูกจ้างประจ าลงใน
ปกแฟ้มประวัติ ข้าราชการและใน ก.ค.ศ.16  
4. ค าจ ากัดความ  –  
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 5.1 สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดจัดท าสรุปวันลาประเภทต่าง ๆ ประจ าปีของข้าราชการ
ครูและ บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า โดยนับตามปีงบประมาณ (1 ตุลาคา-30 กันยายน )  
 5.2 สถานศึกษาและหน่วยงานการลาส่งบัญชีรายงานสรุปวันลาประจ าปีของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าตามล าดับชั้น โดยรายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ทราบ ทุกวันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี  
 5.3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานผู้บังคับบัญชา  
 5.4 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการลาของข้าราชการและลูกจ้างประจ าในปกแฟ้มประวัติข้าราชการ
และ ก.ค.ศ.16 ของแต่ละคน 
6. แบบฟอร์มที่ใช้ –  
7. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  
 2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 3. ระเบียบว่าด้วยการ
เก็บรักษา ก.พ.7 พ.ศ.2522 
 
ขั้นตอนการด าเนินการเก่ียวกับแฟ้มประวัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ออกจากราชการทุกกรณี 
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1. ชื่องาน  
 งานด าเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีออกจากราชการ 
ทุกกรณี  
 

2. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการด าเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กรณีลาออก จากราชการหรือถึงแก่กรรม  
3. ขอบเขตของงาน  
 ทะเบียนประวัติข้าราชการ หมายถึง เอกสารที่ใช้บันทึกและรวบรวมรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ  
ของ ข้าราชการ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลตั้งแต่ปัจจุบันจนพ้นจากราชการทุกกรณี  
4. ค าจ ากัดความ  –  
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 กรณีมีข้าราชการลาออกจากราชการหรือถึงแก่กรรม ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  
กรณีลาออกจากราชการ  
  1. เมื่อได้รับค าสั่งลาออกจากราชการตรวจสอบความถูกต้อง 
  2. ประสานขอทราบวันลาหยุดราชการทั้งปี ในปีที่ลาออกจากราชการแล้วน ามากรอกวันลา 
ในแฟ้มประวัติ  
  3. กรอกรายละเอียดใน ก.ค.ศ.16 รายการข้อ 12 ต าแหน่งและอัตราเงินเดือนต่อจาก
รายการสุดท้าย โดยเริ่มกรอก วัน เดือน ปี ที่ลาออกจากราชการ ในช่องต าแหน่งและอัตราเงินเดือน กรอก
ต าแหน่งปัจจุบัน(ลาออก จากราชการ) แล้วกรอกช่องเอกสารอ้างอิงจะกรอกข้อมูลตามค าสั่งลาออก  
  4. โอนฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้นายทะเบียนบ าเหน็จบ านาญ โดยระบุวันที่ลาออกจาก
ราชการ ช่องสาเหตุที่ออก เลือก “ลาออก”  
  5. มอบเอกสารทะเบียนประวัติให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ไปด าเนินการในส่วนที่ 
เกีย่วข้อง กรณีถึงแก่กรรม  
 1. เมื่อได้รับใบมรณบัตร 
 2. ประสานขอทราบวันลาหยุดราชการทั้งปีในปีที่ลาออกจากราชการน ามากรอกวันลาในแฟ้ม 
ประวัติ  
 3. กรอกรายละเอียดใน ก.พ.7 ในช่องต าแหน่งและอัตราเงินเดือนต่อจากรายการสุดท้าย โดย
เริ่ม กรอกวันวันที่ เดือน ปี ที่ถึงแก่กรรม ช่องต าแหน่งและอัตราเงินเดือน กรอกต าแหน่งปัจจุบัน(ถึงแก่กรรม) 
ส าหรับ ช่องเอกสารอ้างอิง กรอกใบมรณบัตรเลขที่................................................ ส านักทะเบียน
.........................................  
 4. โอนฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้นายทะเบียนบ าเหน็จบ านาญ กลุ่มบริหารงานการเงินและ 
สินทรัพย์ด้วยการแก้ไขฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐสวัสดิการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล โดยเปลี่ยนสถานภาพจาก 
“มีชีวิต” เป็น “เสียชีวิต” ระบุวันที่เสียชีวิต  
 5. มอบเอกสารทะเบียนประวัติให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ไปด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง  
              6. แบบฟอร์มที่ใช้ –  
              7. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
 7.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  
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 7.2 ระเบียบก.ค.ศ.ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2555  
 7.3 หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 6 ลงวันที่ 13 มกราคม 2518  
เรื่อง การพิจารณาปรับปรุงสมุดประวัติข้าราชการ  
 7.4 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ว 28 ลงวันที่ 15 กันยายน 2518 เรื่อง ก.พ.7 แบบ
ใหม่ และแฟ้มประวัติข้าราชการ  
 7.5 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ว40 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2518 เรื่อง คู่มือการ
จัดท า ก.พ.7 แบบใหม่ 8.6 ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ก.พ.7 พ.ศ.2522 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 
 

แบบการขอหนังสือรับรองเงินเดือนและแบบการขอหนังสือรับรองความประพฤติ 
 

แบบการขอหนังสือรับรองเงินเดือน 
 

บันทกึข้อความ 
 

ส่วนราชการ กลุม่บรหิารงานบคุคล     ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานครสวรรค ์
ที ่                    วันที…่………………………….   
เร่ือง  ขอหนงัสือรบัรอง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานครสวรรค ์
 

       ขา้พเจา้.......................................................ต  าแหนง่.............................................. 
วิทยฐานะ.........................................รบัเงินเดือนในอนัดบั.................ขัน้....................................บาท  
เงินวิทยฐานะ..................บาท เงินคา่ตอบแทน...................บาทกลุม่/โรงเรียน.................................... 
อ าเภอ.......................................สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานครสวรรค ์
  มีความประสงคข์อหนงัสือรบัรองเงินเดือน     (     )  ของขา้พเจา้          (    )   ของ
....................................................................ต  าแหนง่/สงักดั............................................................. 
ประกอบเรื่อง.................................................................................................................................... 
ณ  หนว่ยงาน................................................................................................................................... 

  จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

       ................................................ 
      (………………………………….) 
     ต าแหนง่................................................. 
     

เรียน  ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานครสวรรค ์

 ดว้ย...........................................................ต  าแหนง่.......................................... 
กลุม่/โรงเรียน.....................................................มีความประสงคข์อหนงัสือรบัรองเงินเดือน 
เพ่ือประกอบการ............................................................................................................ 

- เห็นควรออกหนงัสือรบัรองใหไ้ด ้
- ไดเ้สนอเอกสารมาเพ่ือโปรดพิจารณาดว้ยแลว้ 

 

          ......................................... 
                    (.........................................) 
              ต าแหน่ง............................................       
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แบบการขอหนังสือรับรองความประพฤติเพื่อประกอบการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน 
 
                  

           

   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โทร 056-228846 
ที ่                      วันที่  ................................................... 
เรื่อง   ขอหนังสือรับรองความประพฤติเพ่ือประกอบการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
 

                       ด้วย.............................................................ต าแหน่ง.............................................................
โรงเรียน...................................................อ าเภอ..............................ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครสวรรค์   อายุ.............ปี รับเงินเดือน อันดับ........................ขั้น..........................บาท มีความประสงค์ขอ
หนังสือรับรองความประพฤติเพ่ือประกอบการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนเพื่อใช้ในการป้องกันชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

              จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาออกหนังสือรับรอง 
 
 

         (........................................................) 
ต าแหน่ง............................................................. 
โรงเรียน............................................................. 

 

 
 


