คู่มอื การรับบริการของสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต

คํานํา
เอกสารประกอบการรับบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ
เขต 1 ฉบับนี้จัดทําขึ้นมีวัตถุประสงคเพื่อใหความรู ความเขาใจ ถึงขั้นตอนในการรับบริการ และ
การจัดเตรียมเอกสารในการขอรับบริการของกลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต ๑
กลุมบริหารงานบุคคล หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารเลมนี้จะเปนประโยชนตอขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ไปติดตอราชการl
กลุมบริหารงานบุคคล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1

สารบัญ
เรื อง
การขอหนังสือรับรอง
. การขอทําบัตรประจําตัวเจ้ าหน้ าทีของรัฐ
. การแก้ ไข วัน เดือน ปี เกิด
. การขอปรับวุฒิการศึกษา
. การเปลียนแปลงชือ – สกุลในสมุดประวัติ
. การขอเพิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ
. การขอช่วยราชการของข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
. การรักษาการในตําแหน่ง
. การเตรี ยมความพร้ อมและพัฒนาอย่างเข้ ม
. งานวินยั และนิติการ
- การร้ องเรี ยน
- การร้ องทุกข์
- การอุทธรณ์
. การเสนอขอพระราชทานเครื องราชอิสริ ยาภรณ์
- หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื องราชอิสริ ยาภรณ์สาํ หรับข้ าราชการ
- หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื องราชอิสริ ยาภรณ์สาํ หรับพนักงานราชการ
- หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื องราชอิสริ ยาภรณ์สาํ หรับลูกจางประจํา
- คําแนะนําในการขอพระราชทานเหรี ยญจักรพรรดิมาลา
- ผู้มีคณ
ุ สมบัติขอพระราชทานเครืองราชอิสริ ยาภรณ์ชนสายสะพาย
ั
(ป.ม.)
. การจัดส่งผลงานทางวิชาการเพือขอมีวิทยฐานะ ตาม ว
ลงวันที กันยายน

หน้ า
1
2
3
4
5
6
7
9 - 10
11 -15

16

-

1
การขอหนังสือรับรอง
- รับรองเงินเดือน
- รับรองการเปนขาราชการ

ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.ขาราชการ/ลูกจางประจําทีส่ ังกัดโรงเรียน หากประสงคขอหนังสือรับรองใหยื่นขอที่โรงเรียน
ตนสังกัด สําหรับขาราชการในสํานักงาน และขาราชการบํานาญยื่นคําขอไดที่ สพท. กลุมงานบําเหน็จ
ความชอบและทะเบียนประวัติกลุมบริหารงานบุคคล ยกเวนหนวยงาน/องคกร ที่ตองใชหนังสือรับรองจาก
สพท.ใหยื่นขอไดที่ สพท.
2. การขอหนังสือรับรองการเปนขาราชการ เพื่อใชประกันผูต องหาใหผูยื่นคําขอแนบสลิปเงินเดือน
สําเนาบัตรประจําตัว สําเนาทะเบียนบาน ประกอบการพิจารณาดวย การขอหนังสือรับรองเพื่อประกัน
ผูตองหาในคดียาเสพติด สพท.ไมสามารถออกหนังสือรับรองได ยกเวนการประกันตนเอง คูสมรส บุตร
บิดา -มารดา
3. เจาหนาทีร่ ับรอง ตรวจสอบเอกสาร จัดทําบัญชีควบคุมการออกหนังสือ จัดพิมพหนังสือดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร ตรวจสอบ เสนอผูมีอํานาจลงนาม ออกเลขหนังสือ และมอบหนังสือใหผูยื่นตอไป
กรณีขอหนังสือรับรองเงินเดือน ใหขาราชการฯ และขาราชการบํานาญ แนบสลิปเงินเดือนปจจุบัน 1 ฉบับ
เพื่อประกอบการออกหนังสือรับรอง
หมายเหตุ ไดแนบตัวอยางแบบบันทึกขอความขอหนังสือรับรอง

ยืนคําร้ องต่อ

จนท. ตรวจสอบ

โรงเรี ยน/สพท.

ความถูกต้ อง

จัดทําหนังสือ

เสนอผู้มี

รับรอง

อํานาจลงนาม

5 นาที

ขอสังเกต
1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดโรงเรียนไปยื่นขอหนังสือรับรองแลวบางครั้ง
หนวยงานอื่น ไมยอมรับหนังสือรับรองจากโรงเรียน สพท.จึงจําเปนตองออกหนังสือรับรองใหตอ ไป
2. บางครั้งขาราชการครูในสังกัดโรงเรียนอยูชวงปดภาคเรียน และโรงเรียนอยูไกล สพท. ก็จะออก
หนังสือรับรองใหได

2
การขอทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ขาราชการ/ลูกจางประจําและขาราชการบํานาญ และพนักงานราชการ หากประสงคขอมีบัตร
ประจําตัวใหยื่นคําขอมีบัตรตาม พ.ร.บ.บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.2542พรอมรูปถาย/ขนาด 2.5 X 3
ซ.ม. จํานวน 2 รูป จากโรงเรียนตนสังกัด หรือมายื่นคําขอมีบัตรไดที่ สพท.
2. เจาหนาทีร่ ับเรือ่ ง ตรวจสอบเอกสาร จัดทําบัญชีควบคุมการออกบัตร โดยแยกเปนขาราชการ/
ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ และขาราชการบํานาญ จัดพิมพบัตรดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ตรวจสอบ
ติดรูป ประทับตรา และมอบบัตรใหผูยื่นขอมีบัตรตอไป
ขอสังเกต
1. ปจจุบันนี้ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดโรงเรียนไมมีระดับหรือซีแลว มีแตอันดับ
ครูผูชวย, คศ.1 – คศ.5 เครื่องแบบจึงยังอนุโลมใชเครื่องแบบขาราชการเดิมอยู ทําใหบางรายถายรูปไมถกู ตอง
ในการมาดําเนินการขอมีบัตร

หมายเหตุ ไดแนบตัวอยางแบบคําขอมาพรอมเอกสารนี้

ยืนคําขอ

เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบ
อนุมตั ิ( นาที)

(10นาที)

ออกบัตร ( นาที)

3
การแกไข วัน เดือน ปเกิด ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ผูมีความประสงคขอแกไขวัน เดือน ปเกิด ยื่นคําขอตามแบบทีก่ ําหนด โดยแนบเอกสาร
ตอผูบงั คับบัญชาตามลําดับตรวจสอบ ประกอบดวย สูตบิ ัตรหรือทะเบียนการเกิด และเอกสารดังนี้
1.1 ทะเบียนบาน (ทร.14)
1.2 หลักฐานทางการศึกษา
1.3 หลักฐานทางทหาร
1.4 หลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ปเกิด
1.5 หลักฐานอื่น ๆ ทางราชการที่ระบุ วัน เดือน ปเกิด โดยชัดเจน
1.6 หลักฐานพี่นองรวมมารดา
2. เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง
3. นําเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นถึงผูมีอํานาจ
4. ดําเนินการแกไขในทะเบียนประวัติ ถาไดรับอนุญาต
5. แจงหนวยงานทีเ่ กี่ยวของเพื่อดําเนินการแกไข
ใหสงเอกสารหลักฐานทุกฉบับโดยใหสง ตนฉบับ หากสงตนฉบับไมไดใหสงสําเนาและรับรองความ
ถูกตอง โดยสวนราชการหรือหนวยงานที่มหี นาที่เก็บรักษา อยางนอย 2 ชุด เมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบความ
ถูกตองแลวนําเสนอ ก.ค.ศ.เพื่ออนุมัติการแกไข วันเดือน ปเกิด เรียบรอยแลวจะแกไขในทะเบียนประวัติและ
แจงเจาตัวทราบ
ขอสังเกต
แกไขวัน เดือน ปเกิด มีผลกระทบตอวันเกษียณอายุราชการ ควรตรวจสอบยืนยันกับเอกสารตนฉบับ
จริงจะเกิดความรอบคอบมากยิ่งขึ้น
หมายเหตุ 1. ไดแนบตัวอยางแบบคําขอมาพรอมเอกสารนี้
2. กรณีจะเกษียณอายุราชการตองยื่นขอแกไข วัน เดือน ป เกิด ภายในเดือนธันวาคมกอนป
ที่จะเกษียณ
ยืนคําขอ

จนท. ตรวจสอบความ

ผ่าน ร.ร.

สมบูรณ์ของเอกสาร

กระบวนการประมาณ 30 วัน

เสนอ
ผอ. สพป.

การเสนอผู้มีอํานาจ

จนท. กคศ. แก้ ไข

พิจารณาอนุมตั ิ

ตามทีได้ รับอนุมัติ

แจ้ งผู้ยืนคําขอทราบ

4
การขอปรับวุฒิการศึกษาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.ขาราชการที่ไดรบั คุณวุฒิสงู ขึ้นทําบันทึกเสนอผูบังคับบัญชา ภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันที่สถานศึกษา
ออกหนังสือรับรองแสดงวาสําเร็จการศึกษา
2. ผูบังคับบัญชาตรวจหลักฐานการศึกษาและวุฒิที่สําเร็จวาเปนวุฒิการศึกษาที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ รับรอง
ใหเปนวุฒิทางการศึกษาหรือไม
3. หากมีคุณสมบัติตรงตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กําหนด ใหผมู ีอํานาจตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ดําเนินการออกคําสั่งปรับวุฒิ
4. แจงสํานักงาน ก.ค.ศ. และกลุม/กลุมงานทีเ่ กี่ยวของ
ใหสงหลักฐาน จํานวน 2 ชุด หลังจากจบการศึกษาไดรับวุฒิสงู ขึ้น ภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันที่
สถานศึกษาออกหนังสือรับรองแสดงวาสําเร็จการศึกษา เมื่อเอกสารครบถวนถูกตอง จะดําเนินการลงหลักฐาน
ในสมุดประวัติและ ก.พ. 7 (กคศ.16)ภายใน 1 วัน
ขอสังเกต
ควรตรวจสอบการรับรองสําเนาเอกสาร กับเอกสารตนฉบับ
ยืนคําร้ องขอปรับ

ผู้บริหาร

เจ้ าหน้ าทีรับ

ผอ. สพท.

บันทึกข้ อมูลใน

วุฒิพร้ อมสําเนา

สถานศึกษา

เอกสาร

พิจารณาอนุมตั ิ

กคศ

ปริญญาบัตรต่อ

ตรวจสอบความ

ตรวจสอบความ

ให้ ปรับ/เพิมวุฒิ

เรืองปรับวุฒิ

ผอ. ร.ร. จํานวน/

ถูกต้ องเสนอ สพท.

ถูกต้ อง/

ชุด

ครบถ้ วน

(1วัน)

บันทึก

5
การเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุลในทะเบียนประวัติ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ผูที่ตองการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติเสนอคํารองตามลําดับขั้น
2. ผูบังคับบัญชาชั้นตนเสนอผูม ีอํานาจเหนือขึ้นไป
3. เจาหนาที่ สพท. ตรวจสอบเอกสารทีเ่ กี่ยวของ
3.1 ทะเบียนสมรส (คร.3)
3.2 ทะเบียนหยา (คร.7)
3.3 เอกสารการขอเปลี่ยนชื่อตัว (ทร.3)
3.4 เอกสารขอเปลี่ยนชื่อสกุล (ทร.4)
3.5 ทะเบียนบาน (ทร.14)
3.6 ใบรับรองคุณวุฒิหรือปริญญาบัตร
4. เสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อนุมัติ
5. เปลี่ยนแปลง บันทึกขอมูลลงใน ก.พ.7/สมุดประวัติ/แฟมประวัติ
6. แจงหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
ใหสงหลักฐาน จํานวน 2 ชุด เมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกตองจะดําเนินการลงหลักฐานใน
สมุดประวัติและ กพ. 7 (กคศ.16) ภายใน 1 วัน
ขอสังเกต
ควรระมัดระวังกรณีที่ขอเปลี่ยนแปลงชื่อ – ชื่อสกุล ในปที่ใกลจะเกษียณอายุราชการเพราะอาจมีผล
ตอคําสั่ง หนังสือและการขอรับสิทธิประโยชนที่เกี่ยวของตามมา
ยืนคําร้ องขอพร้ อม

จนท. ตรวจสอบความถูก

เสนอ ผอ. สพป.

จนท. กคศ แก้ ไขข้ อมูล

เอกสารผ่าน ร.ร.

ต้ องครบถ้ วนของเอกสาร

พิจารณาอนุมตั ิ

ในทะเบียนประวัติ

ไม่ถกู ต้ อง/ไม่ครบถ้ วน
(ภายใน วันหลังจากรับคําร้ อง)

ถูกต้ อง/ครบถ้ วน
แจ้ งหน่วยงานที
เกียวข้ องทราบ

แจ้ งเจ้ าตัวทราบ
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การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ขาราชการที่ไดรับวุฒิเพิม่ ขึ้น เสนอผูบงั คับบัญชาเพื่อขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการตรวจสอบคุณวุฒแิ ละดําเนินการเพิม่ วุฒิใน ก.พ.7
3. แจงผูขอเพิ่มวุฒทิ ราบ
4. รายงาน สํานักงาน ก.ค.ศ. และกลุมงานที่เกี่ยวของ
ใหสงหลักฐาน จํานวน 2 ชุด เมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกตองจะดําเนินการลงหลักฐานใน
สมุดประวัติและ กพ. 7 ภายใน 1 วัน
ขอสังเกต
ตรวจสอบหนังสือรับรอง หรือสําเนาปริญญาบัตร หรือวุฒิทขี่ อเพิ่มใหละเอียดโดยเฉพาะกรณี
จบจากสถาบันการศึกษาจากตางประเทศ
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การขอชวยราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.กรณีชวยราชการภายในเขตพื้นที่การศึกษา
1.1สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับคํารองการขอชวยราชการ ตรวจสอบขอมูลเหตุผลและ
ความจําเปนไปตามหลักเกณฑที่ สพฐ. กําหนดและเกิดประโยชนตอราชการและขาราชการครูและบุคลากรที่
ขอชวยราชการ เสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาวามีเหตุผลและความจําเปน เสนอให
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
1.2 นําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาอนุญาตการขอชวยราชการ
1.3 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ออกคําสั่งอนุญาตใหชวยราชการ และสงคําสั่งใหโรงเรียน
ที่เกี่ยวของทราบและดําเนินการ
2. กรณีขอชวยราชการตางเขตพื้นที่การศึกษา
2.1 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา พิจารณาตรวจสอบคํารองขอยาย ตรวจสอบขอมูลเกณฑ
อัตรากําลังโรงเรียนตองสังกัด และความเห็นของผูบริหารสถานศึกษาในการขอไปชวยราชการ
2.2 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ใหความเห็นในการชวยราชการ
2.3 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา เสนอ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิจารณาอนุญาตการขอชวยราชการ
2.4 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา แจงผลการพิจารณาอนุญาตของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหโรงเรียนตนสังกัดทราบ เพื่อใหมอบหมายงานในหนาที่ และสงตัวไปปฏิบัติราชการ
ทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ไดรบั อนุญาตใหชวยราชการ
ขอสังเกต
1. ผูยื่นคํารองขอชวยราชการที่คุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑทสี่ ํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ก.ค.ศ.กําหนด หลักฐานประกอบการพิจารณาไมชัดเจน
2. ผูยื่นคํารองขอชวยราชการมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ แตผูบริหารสถานศึกษามีความเห็น
ไมสมควรอนุญาตใหชวยราชการดวยเหตุผลตาง ๆ ทําใหเกิดปญหาความขัดแยงในหนวยงาน
3.โรงเรียนที่ผูขอชวยราชการระบุไปชวยราชการมีอัตรากําลังครูพอดีเกณฑหรือเกินเกณฑทําใหไม
สามารถอนุญาตชวยราชการได
หมายเหตุ 1. ไดแนบตัวอยางแบบคํารองขอยาย
2. ตัวอยางบันทึกยินยอมของผูบริหารสถานศึกษากรณีขอชวยตางเขตพื้นที่
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การรักษาการในตําแหนง
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.หนวยงาน/สถานศึกษา พิจารณาตัวบุคคล เหตุผลและความจําเปน แลวเสนอขอแตงตั้งผูรกั ษาการ
ในตําแหนง
2.ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งแตงตั้ง
3.แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขอสังเกต
การแตงตั้งผูรกั ษาการในตําแหนงตาม มาตรา 68 แหง พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 แตกตางจากการรักษาราชการ
แทนตาม มาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติระเบียบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 นั้น คือ
ตําแหนงใดที่มิไดบญ
ั ญัติใหรักษาการแทนไดใหสั่งแตงตัง้ ใหขา ราชการไปดํารงตําแหนงดังกลาว เชน ตําแหนง
รองผูอํานวยการโรงเรียนวาง จึงสั่งใหขาราชการครูรักษาการในตําแหนงรองผูอํานวยการโรงเรียนที่วาง
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การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548
หลักเกณฑ
1. ใหผูที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตําแหนงครูผูชวย เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม เปนเวลา 2 ป นับแตวันที่เขาปฏิบัตหิ นาที่
ราชการ
2. ใหผูอํานวยการสถานศึกษาแจงให ครูผูชวย ทราบถึงภาระงาน และหลักเกณฑและ
วิธีการการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
3. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนทรัพยากรการเตรียมความพรอมและ
พัฒนาอยางเขม
4. การประเมินใหคณะกรรมการการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ดําเนินการ ดังนี้
4.1 ประเมินฯเปนระยะๆทุก 3เดือน เปนเวลา 2 ป รวม 8 ครั้ง
และแจงผลการประเมินใหครูผูชวย และรายงานผูมีอํานาจตามมาตรา 53 ทราบ
4.2 เมื่อครบ 2 ป สรุปผลการประเมินฯ เสนอตอผูมีอํานาจตามมาตรา 53
เพื่อพิจารณาตอไป
5. การนับระยะเวลา ใหนับวันเขาปฏิบัติราชการวันแรกเปนวันเริ่มตน และนับระยะเวลา
สิ้นสุดตามปปฏิทิน
วิธีการ
1. ใหผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตัง้ คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
จํานวน 3 คน ประกอบดวย
1) ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือรองผูอํานวยการสถานศึกษา
ประธานกรรมการ
2) ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาจํานวนหนึง่ คน
กรรมการ
3) ขาราชการครูที่ทําหนาที่เปนผูควบคุมดูแลการเตรียมความพรอมฯ กรรมการและ
เลขานุการ
กรณีสถานศึกษาใดไมมผี ูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาและรองผูอ ํานวยการ
สถานศึกษาและหรือผูดํารงตําแหนงครู ใหสํานักงานเขตพืน้ ที่ แตงตั้งผูบ ริหารสถานศึกษาและหรือผูดํารง
ตําแหนงครู จากสถานศึกษาใกลเคียงเปนคณะกรรมการ
2. ใหคณะกรรมการ มีหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา
3. เมื่อผูม ีอํานาจตามมาตรา 53 ไดรับรายงานใหดําเนินการ ดังนี้
3.1กรณีเห็นวาผลการประเมินต่ํากวาเกณฑ ควรทบทวนการประเมินก็อาจให
คณะกรรมการพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง และหากผลการประเมินยังต่ํากวาเกณฑ ใหผูมีอํานาจตามมาตรา
53 สั่งใหครูผูชวยผูนั้นออกจากราชการ ภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่ไดรับรายงาน แลวแจงใหผูนั้นทราบ
โดยเร็ว
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3.2 กรณีผลการประเมินฯ ผานเกณฑทกุ ครั้งจนครบ 2 ป ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขต
พื้นที่พิจารณาอนุมัติ และมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งแตงตัง้ ครูผูชวยผูนั้นใหดํารงตําแหนง ครู
เกณฑการประเมิน
ใหมีการประเมินเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนงครูผูชวย ๒ รอบ
รอบที่ ๑ การประเมินผล ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๔ แตละครัง้ ตองผานเกณฑ
การประเมินรอยละ ๕๐
รอบที่ ๒ การประเมินผล ครั้งที่ ๕ ครั้งที่ ๖ ครั้งที่ ๗ ครัง้ ที่ ๘ แตละครั้งตองผานเกณฑ
การประเมินรอยละ ๖๐
หมายเหตุ แบบประเมิน และหลักเกณฑการประเมินใหถือปฎิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.2/ ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548
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งานวินัยและนิติการ
การรองเรียน
การรองเรียน หมายถึง การกลาวโทษขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือผูบงั คับบัญชา
วาการกระทําการทุจริต หรือกระทําการไมเหมาะสม หรือไมถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
วิธีการรองเรียน
การรองเรียนไมวา ประชาชน ขาราชการ จะทําการรองเรียน กลาวโทษขาราชการ
หรือ
ผูบังคับบัญชาตองดําเนินการ ดังนี้
1. รองเรียนเปนหนังสือ โดยระบุชื่อ ตําแหนง ผูถูกกลาวโทษวาขาราชการหรือผูบงั คับบัญชาผูนั้นได
ทําการทุจริตหรือกระทําการไมเหมาะสม หรือไมถูกตองตามระเบียบกฎหมายอยางไร พรอมแสดงพยาน
หลักฐาน ใหปรากฏชัดแจง
2. ในหนังสือรองเรียน ผูรองเรียนจะตองลงชื่อ ที่อยู หรือตําแหนงจริงของผูร องเรียนไวดวย
3. การสงหนังสือรองเรียน ใหรองเรียนตอผูบ ังคับบัญชา
4. เมื่อผูบ ังคับบัญชา ผูร ับคํารองเรียนกลาวโทษ ไดรับคํารองเรียนแลวตองรีบพิจารณาดําเนินการ
แกไขปญหาหรือรายงานใหผบู ังคับบัญชาผูม ีอํานาจพิจารณาดําเนินการแลวแจงใหผรู องเรียนทราบผลโดยเร็ว
ขั้นตอนการรองเรียน
1. ผูรองจัดทําหนังสือรองเรียน ยื่นตอผูบ ังคับบัญชา (ผูอํานวยการโรงเรียน/ผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
2. ผูบังคับบัญชาดําเนินการแกไขปญหาหรือรายงานใหผบู ังคับบัญชาเหนือขึ้นไปทราบหรือดําเนินการ
3. ผูบังคับบัญชาดําเนินการแลวแจงผูรองทราบ
ผูรองยื่นหนังสือ
รองเรียนตอ

ผูบังคับบัญชาพิจารณาแกไข
ปญหา/รายงานผูบังคับบัญชา
เหนือขึ้นไป

ผูบังคับบัญชา

(ประมาณ 15 วัน)

แจงผูรองทราบ
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การรองทุกข
การรองทุกข หมายถึง การที่ผูถูกกระทบสิทธิหรือไมไดรบั ความเปนธรรมจากคําสั่งของ ฝาย
ปกครองหรือคับของใจจากการกระทําของผูบงั คับบัญชา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาชอบทีจ่ ะใช
สิทธิรองทุกขขอความเปนธรรม ขอใหเพิกถอนคําสัง่ หรือทบทวนการกระทําของฝายปกครองหรือของ
ผูบังคับบัญชา
หลักเกณฑและวิธีการในการรองทุกขตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข
พ.ศ. 2551
1. ผูมีสทิ ธิรองทุกข ไดแก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. เหตุที่จะรองทุกข
2.1 ถูกสั่งใหออกจากราชการ
2.2 ถูกสั่งพักราชการ
2.3 ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
2.4 ไมไดรับความเปนธรรมหรือคับของใจจากการกระทําของผูบงั คับบัญชา
2.5 ถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
2.6 คําสั่งผูบงั คับบัญชาซึ่งสั่งตาม มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีก่ ารศึกษา ไมถูกตองหรือ
ไมเปนธรรม
3. วิธีการรองทุกข
3.1 ใหรองทุกขสําหรับตนเองเทานั้น จะรองทุกขแทนผูอื่นไมได
3.2 ใหรองทุกขเปนหนังสือลงลายมือชื่อพรอมที่อยูของผูร องทุกขภายใน สามสิบวันนับแต
วันที่ไดทราบหรือควรทราบเหตุแหงการรองทุกข ยกเวนกรณีไมไดรับความเปนธรรมหรือคับของใจจากการ
กระทําของผูบ ังคับบัญชา ผูรองทุกขอาจรองทุกขดวยวาจาเพื่อปรึกษาหรือแกขอคับของใจตอผูบงั คับบัญชา
ของตนกอนก็ได แตหากไมพอใจจึงรองทุกขเปนหนังสือตอไป
3.3 หนังสือรองทุกขตองมีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายและเหตุผลในการรองทุกข พรอมทั้ง
คําขอแสดงความประสงค
3.4 ผูรองทุกขมสี ิทธิขอแถลงการณดวยวาจาตอผูม ีอํานาจพิจารณารองทุกข
3.5 การรองทุกขตามขอ 2.1,2.2,2.3 และ2.6 ใหรองทุกขตอ ก.ค.ศ. การรองทุกขตามขอ
2.4และ2.5 ใหรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี
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ขั้นตอนการรองทุกข (ทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อ)
1. ยื่นหนังสือรองทุกข
1.1 ยื่นผานผูบงั คับบัญชาตามลําดับ
1.2 ยื่นโดยตรงตอประธาน อ.ก.ค.ศ. หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี
2. กรณียื่นผานผูบ ังคับบัญชา ผูบ ังคับบัญชาเสนอหนังสือรองทุกขตอผูมีอํานาจโดยเร็ว
3. ผูมีอํานาจพิจารณาการรองทุกข
4. ผูมีอํานาจพิจารณาแจงผลการพิจารณาใหผูรอ งทุกขทราบ
ผูรอง
ยื่นหนังสือ

ผูบังคับบัญชาพิจารณา
หรือสงตอผูมีอํานาจ

ผูมีอํานาจพิจารณา
คํารองทุกข

แจงผลการ
พิจารณาให
ผูรองทราบ

เสนอผูมีอํานาจโดยตรง
อ.ก.ค.ศ./ก.ค.ศ

การอุทธรณ
การอุทธรณ หมายถึง การทีผ่ ูถูกลงโทษทางวินัยรองขอใหผมู ีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายกําหนดไวให
ไดยกเรื่องขึ้นพิจารณาใหมใหเปนไปในทางที่เปนคุณแกผูรอ ง
กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. 2550 ไดวางหลักเกณฑและวิธีการ
ดังนี้
1. การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําสัง่ ลงโทษทางวินัย ใหอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับแจงคําสั่ง
2. การอุทธรณคําสัง่ ลงโทษทางวินัย ใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น จะอุทธรณแทนผูอื่นหรือ
มอบหมายใหผูอื่นอุทธรณแทนไมได
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3. ผูอุทธรณมสี ิทธิขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหรือ ของ
ผูสอบสวนได
4. ผูอุทธรณมสี ิทธิคัดคานอนุกรรมการหรือกรรมการผูพจิ ารณาอุทธรณ
5. การอุทธรณคําสัง่ ลงโทษทางวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สงั กัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาใหดําเนินการดังตอไปนี้
5.1 การอุทธรณสงั่ ลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ ใหอุทธรณตอ ก.ค.ศ. และให
ก.ค.ศ.เปนผูพจิ ารณา
5.2 การอุทธรณคําสัง่ ลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนของนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีเจาสังกัด เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือคําสัง่ ของผูบงั คับบัญชา ซึ่งสัง่ ตามมติ
ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีก่ ารศึกษา ใหอุทธรณตอ ก.ค.ศ. และให ก.ค.ศ. เปนผูพจิ ารณา
5.3 การอุทธรณคําสัง่ ลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนของผูอ ํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผูอ ํานวยการสถานศึกษา ใหอุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา และให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นทีก่ ารศึกษาเปนผูพิจารณา
6. การอุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ใหทําหนังสืออุทธรณถึงประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การอุทธรณตอ ก.ค.ศ. ใหทําหนังสือถึงประธาน ก.ค.
ศ.หรือเลขาธิการ ก.ค.ศ. และยื่นทีส่ ํานักงานงาน ก.ค.ศ. การยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณ ผูอ ุทธรณจะยื่นหรือ
สงผานผูบ ังคับบัญชาก็ได โดยใหผูบังคับบัญชานั้นสงหนังสืออุทธรณไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหรือหนวยงานแลวแตกรณี ภายในสามวัน ทําการนับแตวันทีผ่ ูบงั คับบัญชาดังกลาวไดรับหนังสือ
อุทธรณ
7. อุทธรณที่จะไวพิจารณาไดตองเปนอุทธรณที่ถูกตองในสาระสําคัญและไดอุทธรณภายใน
กําหนดเวลา ในกรณีที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. มีมติไมรับอุทธรณคําสัง่ ลงโทษไวพิจารณา
ใหเปนที่สุด และแจงมตินั้นพรอมสิทธิในการฟองศาลปกครองใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือโดยเร็ว
8. ผูอุทธรณจะขอถอนอุทธรณกอ นที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นทีก่ ารศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณีจะ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเสร็จสิ้นก็ได เมื่อไดถอนอุทธรณแลว การพิจารณาอุทธรณใหเปนอันระงับ
9. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. ไดมีมติแลวใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งหรือ
ปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น
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10. ในกรณีที่ผูมอี ํานาจตามมาตรา 53 ไดสั่งตามมติแลว ผูอ ทุ ธรณจะอุทธรณตอไปอีกมิได เวนแต
ผูมีอํานาจดังกลาวสั่งเพิ่มโทษเปนโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ หรือสั่งใหออกจากราชการ ผูอุทธรณมี
สิทธิอุทธรณหรือรองทุกขตอ ก.ค.ศ.
11. การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสัง่ ลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการในกรณีที่อุทธรณตอ
ก.ค.ศ. เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการใด ผูอ ุทธรณจะอุทธรณหรือรองทุกขตอไปอีกมิได และใหแจงผูอุทธรณ
ทราบพรอมทั้งแจงสิทธิฟงอคดีตอศาลปกครอง
วิธีการอุทธรณ
1. ผูอุทธรณตองจัดทําคําอุทธรณเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูอ ุทธรณ
2. อุทธรณไดเฉพาะตนเองเทานั้น ใหบุคคลอื่นอุทธรณแทนไมได
3. ตองอุทธรณภายใน 30 วัน นับแตวันรับทราบคําสั่งลงโทษทางวินัย
ขั้นตอนการอุทธรณ
1. ผูอุทธรณยื่นอุทธรณ
1.1 ผานผูบงั คับบัญชาตามลําดับ
1.2 ยื่นโดยตรงตอผูม ีอํานาจพิจารณาอุทธรณ (อ.ก.ค.ศ./ก.ค.ศ.)
2. กรณียื่นผานผูบ ังคับบัญชา ผูบ ังคับบัญชาจะตองสงคําอุทธรณตอผูมีอํานาจภายใน 3 วัน
3. ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ แจงผลการพิจารณาใหผูอทุ ธรณทราบ

การขอเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ผูมสี ิทธิขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
1. ขาราชการครูและบุคลากรทางกการศึกษา
2. ลูกจางประจํา
3. พนักงานราชการ
กระบวนการขอเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป
1. สพป. แจงสถานศึกษา/หนวยงานในสังกัดใหทราบกําหนดขอเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป
(กอนเดือนธันวาคมของทุกป)
2. โรงเรียน/หนวยงานในสังกัดแจงขาราชครู ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ในสังกัดทราบและ
ตรวจสอบขอมูลผูมีสทิ ธิ์เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณในชั้นตราตางๆ
3. ขาราชการครู ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ยื่นคําขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ตอผูบริหารโรงเรียน
4. โรงเรียน/หนวยงานเสนอคําขอและเอกสารที่เกี่ยวของตอ สพป. ตามกําหนด
5. สพป. ตรวจสองเอกสารคําขอเสนอแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
6. สพป. จัดทํารายละเอียดเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตอผูม ีอํานาจพิจารณา
ขั้นตอนการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
1.
2.
3.
4.
5.

ผูขอยื่นคําขอพรอมเอกสารตอสถานศึกษาและหนวยงาน
สถานศึกษา/หนวยงาน เสนอ สพป.
เจาหนาที่ผรู ับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร
คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ
เจาหนาที่จัดทํารายละเอียดคําขอเสนอผูมอี ํานาจพิจารณา

ผู้ขอยืนคําขอต่อ

สถานศึกษารายงานคําขอ

จนท. ตรวจสอบเอกสาร

สถานศึกษา

เสนอ สพป.

และคุณสมบัติ

แจ้ งสถานศึกษา

ไมถูกตอง

ถูกตอง

เสนอขอพระราชทาน

