
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 

 

 

 
 
 

ชื่อ  นางบุษราคัม  ศรีจันทร์ 

ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล   ระดับ ช านาญการ 

กลุ่มงาน  งานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 

1. งานลาออกจากราชการ  
2. การเกษียณอายุราชการ 
3. งานเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาล  
4. การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของครูต่างชาติ 
5. งานขอพระราชทานน้้าหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานดิน  

และการขอพระราชทานหีบศพ 
6. การจัดท้าข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ้า 
7. งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ และการไปประกอบพิธีฮัจย์ 
8. ปฏิบัติงานร่วมกับนางอมรัตน์  แสงศรีจันทร์ ดังนี้ 

- การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจ้า 
- การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

9. ปฏิบัติหน้าที่แทน  นางอมรัตน์  แสงศรีจันทร์  นางวิไลวรรณ  เวียงลอ  และนายศศิยศ  ศศิภัทรกุล 
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 



 

 

 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่องที่   งานลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วัตถุประสงค์ :  เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                   
                   ที่ถูกต้อง สนองตอบความต้องการของหน่วยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ผู้ประสงค์ขอลาออกจากราชการ ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ 

(ตามแบบที่ กคศ.ก้าหนด) ต่อผู้บังคับชา โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวัน
ลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน กรณียื่นล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน หากผู้มี
อ้านาจอนุญาตการลาออกเห็นว่ามีเหตุผลและความจ้าเป็น จะอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรให้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการน้อยกว่า 30 วัน
ก็ได้ 

 

2 หน่วยงาน/สถานศึกษา รับเรื่องการขอลาออกจากราชการ  
3 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา รับเรื่องการขอลาออกจาก

ราชการ ตรวจสอบหนังสือขอลาออกจากราชการ ยื่นล่วงหน้าก่อนวัน
ลาออกตามเกณฑ์น้อยกว่า  30 วันหรือไม่  

 

4 เจ้าหน้าที่ด้าเนินการตรวจสอบข้อมูลประกอบการน้าเสนอผู้มีอ้านาจ 
จ้าแนกออกเป็น 3 กรณี  ดังนี้ 

- กรณดี้าเนินการทางวินัย 
- กรณีการลาศึกษาต่อ/การชดใช้ทุน 
- การเป็น/ไม่เป็นสมาชิก กบข. 

 

5 เสนอผู้มีอ้านาจตามมาตรา 53 เพ่ือพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาตให้
ลาออกจากราชการ 
1) กรณีอนุญาตให้ลาออก ผู้มีอ้านาจตามมาตรา 53 มีค้าสั่งอนุญาต
ให้ ลาออกจากราชการ 
2) กรณียับยั้งการอนุญาตให้ลาออก ผู้มีอ้านาจการลาออกมีค้าสั่งยับยั้ง                
    การอนุญาตให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จสิ้นก่อนวันขอ
ลาออก 

 

6 แจ้งให้ผู้ขอลาออกจากราชการทราบก่อนวันขอลาออกและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 



7 จัดท้าทะเบียนคุมการลาออก  
 

 

 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 

เรื่องที่   การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ตัวช้ีวัดผลงาน  :  ร้อยละการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงาน 
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นไปตามก าหนดเวลา 

 

รายการประเมิน 

ระดับค่าคะแนน 
จ าเป็นต้องได ้

รับการปรบัปรุง  
อย่างยิ่ง 

ไม่สามารถ 
ประเมนิได้)  

ปรบัปรุง 
(ท าได ้
ไม่ถึง 

1 ใน 4) 
 

พอใช ้
(ท าไดน้้อย 
 กว่าครึ่ง  

แต่มากกว่า 
1 ใน 4) 

ด ี
(ท าได้  

มากกว่า  
ครึ่ง) 

ดีมาก 
(ท าได้  

 มากกว่า  
3 ใน 4  

แตย่ังไม่ครบ 
 

ดีเยี่ยม 
(ท าได้ครบ  
ทั้งหมด) 

รับเรื่อง/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

      

เสนอผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณาลงความเห็นก่อน
น้าเสนอผู้มีอ้านาจตามมาตรา 53  

      

เสนอผู้มีอ้านาจตามมาตรา 53 เพ่ือ
พิจารณาอนุญาตให้ลาออกจากราชการ
ได้ 

      

สั่งค้าสั่งอนุญาตการลาออกจากราชการ   
แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

      

จัดท้าทะเบียนคุมการของลาออกจาก
ราชการ 

      

 

 

 

 



 

 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่องท่ี  งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง สนองต่อความต้องการของหน่วยงาน 

และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 ส้ารวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุ
ราชการในปีงบประมาณปัจจุบันและปีงบประมาณถัดไปจากข้อมูล             
P-OBEC หรือฐานข้อมูลภาครัฐ ระบบ E-pension 

 

2 แจ้งสถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาด
ต้องการแก้ไขให้ตรงกับข้อมูลของราชการ กรณีการขอแก้ไขวันเดือนปี
เกิดให้จัดส่งเอกสารประกอบเสนอ ส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)พิจารณา (ระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติ
ข้าราชการ พ.ศ. 2548) 
กรณีไม่มีสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด ให้จัดส่งเอกสารหลักฐานดังนี้ 
1) ทะเบียนส้ามะโนครัวหรือส้าเนาทะเบียนบ้าน 
2) หลักฐานการศึกษาท่ีแสดง วัน เดือน ปีเกิด 
3) หลักฐานทางทหาร 
4) หลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ปีเกิด 
5) หลักฐานอ่ืนของทางราชการ 

 

3 รายงานข้อมูลที่ถูกต้องให้ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ทราบ 

 

4 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ  
5 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง

ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
 

 

 

 



 

 

 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 

เรื่องที่   การเกษียณอายุราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดผลงาน  :  ร้อยละการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงาน 

ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นไปตามก าหนดเวลา 
 

รายการประเมิน 

ระดับค่าคะแนน 
จ าเป็นต้องได ้

รับการปรบัปรุง  
อย่างยิ่ง 

ไม่สามารถ 
ประเมนิได้)  

ปรบัปรุง 
(ท าได ้
ไม่ถึง 

1 ใน 4) 
 

พอใช ้
(ท าไดน้้อย  
กว่าครึ่ง 

แต่มากกว่า 
1 ใน 4) 

ด ี
(ท าได้  

มากกว่า  
ครึ่ง) 

ดีมาก 
(ท าได้มากกว่า 

3 ใน 4  
แตย่ังไม่ครบ 

 

ดีเยี่ยม 
(ท าได ้
ครบ  

ทั้งหมด) 

แจ้งสถานศึกษาในสังกัดด้าเนินการส้ารวจ
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจ้างประจ้าที่จะเกษียณอายุ
ราชการในปีงบประมาณปัจจุบัน 

      

สถานศึกษาในสังกัดรายงานรายชื่อผู้ที่จะ
เกษียณอายุราชการในปีปัจจุบัน พร้อมทั้ง
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
รายละเอียดผู้ที่จะเกษียณอายุราชการก่อน  

      

รับเรื่องจากสถานศึกษา/สรุปเสนอ
ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
พิจารณาลงความเห็นก่อนรายงานส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ  

      

ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จัดส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมี
อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 

      



สั่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุ
ครบหกสิบปีบริบูรณ์ แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

      

จัดท้าทะเบียนคุมการเกษียณอายุราชการ       

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่องท่ี   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการด าเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 แจ้งหลักเกณฑ์และก้าหนดการส่งค้าขอตามปฏิทินการขอ

พระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
แจ้งล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนหน้าวัน
เสนอขอพระราชทาน วันที่ 28 
กรกฎาคม ของทุกปี 

2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวบรวมเอกสาร และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา และบันทึก
ข้อมูลลงในโปรแกรมเครื่องอิสริยาภรณ์ “INSIGNIA_OBEC Ver1” 

แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับจาก
วันที่ได้รับเอกสารเสนอขอฯ 

3 มอบให้กลุ่มกฎหมาย และคดี ด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติด้าน
วินัยของผู้เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ว่าอยู่ระหว่างด้าเนินการทางวินัยหรือไม่ อย่างไร 

เสร็จภายใน 1 วัน 

4 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เพ่ือท้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ของผู้ที่เสนอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ว่ามีคุณสมบัติอยู่
ในเกณฑ์ที่ขอ 

ภายใน 1 วัน  

5 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่อง
อิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

ภายใน 1 วัน  

6 จัดท้ารายงานการประชุม และบันทึกเสนอผู้มีอ้านาจลงนาม ภายใน 3 วันหลังจากเสร็จสิ้นการ
ประชุม 

๗ จัดส่งไฟล์ข้อมูลที่บันทึกลงในโปรแกรมเครื่องอิสริยาภรณ์ และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา และเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานฯ ไปยัง ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือพิจารณาด้าเนินการต่อ 

 

 



 

 

 

 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 

เรื่อง   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ตัวช้ีวัดผลงาน  :  ร้อยละการเสนอขอพะราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ  และลูกจ้างประจ า  ทุกสายงาน 
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นไปตามก าหนดเวลา 

 

รายการประเมิน 

ระดับค่าคะแนน 
จ าเป็นต้องได ้

รับการปรบัปรุง  
อย่างยิ่ง 

ไม่สามารถ 
ประเมนิได้)  

ปรบัปรุง 
(ท าได ้
ไม่ถึง 

1 ใน 4) 
 

พอใช ้
(ท าไดน้้อย  
กว่าครึ่ง แต่
มากกว่า 
1 ใน 4) 

ด ี
(ท าได้  

มากกว่า  
ครึ่ง) 

ดีมาก 
(ท าได้

มากกว่า 3 
ใน 4  

แตย่ังไม่ครบ 
 

ดีเยี่ยม 
(ท าได ้
ครบ  

ทั้งหมด) 

แจ้งหลักเกณฑ์และก้าหนดการส่งค้าขอ
ตามปฏิทินการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา 

      

รวบรวมเอกสารของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างประจ้า ที่เสนอขอ
พระราชทาน พร้อมตรวจสอบ
คุณสมบัติและบันทึกข้อมูลลงใน
โปรแกรมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
“INSIGNIA_OBEC Ver1” 

      

มอบกลุ่มงานกฎหมายและคดี 
ด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติด้านวินัย
ของผู้เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ว่าอยู่ในระหว่าง
ด้าเนินการทางวินัยหรือไม่ หากขาด
คุณสมบัติไม่สามารถเสนอขอได้  

      



แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
เพ่ือท้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน และคุณสมบัติของผู้เสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
เหรียญจักรพรรดิมาลา อีกครั้ง 

      

 

รายการประเมิน ระดับค่าคะแนน 

จ าเป็นต้องได ้
รับการปรบัปรุง  

อย่างยิ่ง 
ไม่สามารถ 

ประเมนิได้)  

ปรบัปรุง 
(ท าได ้
ไม่ถึง 

1 ใน 4) 
 

พอใช ้
(ท าไดน้้อย  
กว่าครึ่ง แต่
มากกว่า 
1 ใน 4) 

ด ี
(ท าได้  

มากกว่า  
ครึ่ง) 

ดีมาก 
(ท าได้มากกว่า 

3 ใน 4  
แตย่ังไม่ครบ 

 

ดีเยี่ยม 
(ท าได ้
ครบ  

ทั้งหมด) 

จัดท้าหนังสือและไฟล์ข้อมูลที่บันทึกลง
ในแผ่นซีดี และเอกสารประกอบการ
พิจารณา จัดส่งให้ส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

      

จัดท้าทะเบียนคุมการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ้าปี 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง  งานด าเนินการจ้างครชูาวต่างชาติสอนในสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการด าเนินการจ้างครูชาวต่างชาติสอนในสถานศึกษา ที่ถูกต้อง สนองตอบ
ต่อความต้องการของหน่วยงานและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 โรงเรียนจัดหาครูชาวต่างประเทศ พร้อมทั้งจัดท้าโครงการและสัญญาจ้าง ภายใน 1 วัน 
2 โรงเรียนแจ้งส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือทราบและขอความ

อนุเคราะห์อ้านวยความสะดวกในการขอ/ขอต่ออายุใบอนุญาตท้างาน 
และขอต่ออายุ/เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (วีซ่า) 
ก่อนการตรวจลงตามหนังสือเดินทางจะหมดอายุลงอย่างน้อย 1 เดือน 
โดยส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะมีหนังสือถึงกรมการจัดหางาน/
ส้านักงานจัดหางานจังหวัด และส้านักงานตรวจคนเข้าเมือง/ด่านตรวจคน
เข้าเมือง เพื่อขอ/ขอต่ออายุใบอนุญาตท้างาน และขอต่ออายุ/เปลี่ยน
ประเภทการตรวจลงตรา 
หมายเหตุ (1) ในกรณีท่ีการตรวจลงตราหนังสือเดินทางหมดลงแล้ว 
โรงเรียนจะต้องให้ครูชาวต่างประเทศ ไปต่ออายุการตรวจลงตราหนังสือ
เดินทางและเสียค่าปรับให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อนแล้วจึงเสนอ
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้าเนินการได้ 
            (2) ในกรณีที่การตรวจลงตราหนังสือเดินทางของครูชาว
ต่างประเทศ เป็นประเภทท่องเที่ยว(Tourist Visa) ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจะต้องมีหนังสือถึงส้านักงานตรวจคนเข้าเมือง/ด่านตรวจคนเข้า
เมือง เพ่ือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหนังสือเดินทางเป็นประเภท
คนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) 
           (3) ในกรณีที่การตรวจลงตราหนังสือเดินทางของครูชาว
ต่างประเทศเป็นประเภท ผ.30 (Visa on Arrival) โรงเรียนจะต้องให้ครู
ชาวต่างประเทศออกไปขอตรวจลงตราหนังสือเดินทางจากสถานทูต/
สถานกงสุลไทย ณ ต่างประเทศ ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้าเนินการ

ภายใน 1 วัน 



ได้ต่อไป 
3 โรงเรียน/ครู รับหนังสือน้าเพ่ือน้าไปกรมการจัดหางาน/ส้านักงานจัดหา

งานจังหวัด และส้านักงานตรวจคนเข้าเมือง/ด่านตรวจคนเข้าเมือง เพื่อ
ขอ/ขอต่ออายุใบอนุญาตท้างานและขอต่ออายุ/เปลี่ยนประเภทการตรวจ
ลงตราหนังสือเดินทาง (วีซ่า) ซึ่งจะต้องติดต่อเป็นราย ๆ ไป 

ภายใน 3 วัน 

4 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา รายงานสถิติการจ้างครูชาว
ต่างประเทศไปที่ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุก 6 
เดือน 

ทุก 6 เดือน 

 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 

เรื่อง     การด าเนินงานจ้างครูชาวต่างชาติสอนในสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัดผลงาน  :  ร้อยละการด าเนินงานจ้างครูชาวต่างชาติสอนในสถานศึกษา 

ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นไปตามก าหนดเวลา 
 

รายการประเมิน 

ระดับค่าคะแนน 
จ าเป็นต้องได ้

รับการปรบัปรุง  
อย่างยิ่ง 

ไม่สามารถ 
ประเมนิได้)  

ปรบัปรุง 
(ท าได ้
ไม่ถึง 

1 ใน 4) 
 

พอใช ้
(ท าไดน้้อย  
กว่าครึ่ง แต่
มากกว่า 
1 ใน 4) 

ด ี
(ท าได้  

มากกว่า  
ครึ่ง) 

ดีมาก 
(ท าได้มากกว่า 

3 ใน 4  
แตย่ังไม่ครบ 

 

ดีเยี่ยม 
(ท าได ้
ครบ  

ทั้งหมด) 

โรงเรียนจัดหาครูชาวต่างประเทศ 
พร้อมทั้งจัดท้าโครงการและสัญญาจ้าง 

      

โรงเรียนแจ้ง ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือขอความอนุเคราะห์ใน
การขอ/ต่ออายุใบอนุญาตท้างาน/
เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
หนังสือเดินทาง(วีซ่า) ก่อนหมดอายุ 
อย่างน้อย 1 เดือน 

      

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ท้าหนังสือถึงกรมจัดหา
งาน/ส้านักจัดหางานจังหวัด และ
ส้านักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอ/ต่อ
ใบอนุญาตต่ออายุ/เปลี่ยนประเภทการ
ตรวจหนังสือเดินทาง(วีซ่า)  

      



โรงเรียนด้าเนินการตามที่ประสานกรม
จัดหางาน/ส้านักงานจัดหางานจังหวัด 
ไว้ 

      

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รายงาน
สถิติการจ้างครูชาวต่างชาติให้
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน รับทราบทุก 6 เดือน 

      

 

 

มาตรฐานปฏิบัติงาน 

เรื่อง  งานขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ  
การขอพระราชทานดิน การขอพระราชทานหีบศพ 

วัตถุประสงค์ :  เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการด าเนินการขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ การขอพระราชทาน     
เพลิงศพ  การขอพระราชทานดิน  และการขอพระราชทานหีบศพ  
ที่ถูกต้องตามท่ีกองงานพระราชพิธี ส านักพระราชวังก าหนด 

 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 เจ้าภาพ (ญาติ บุตรธิดา สามี ภรรยา) น้ารายละเอียดผู้เสียชีวิต พร้อม
หลักฐานใบมรณะบัตร หลักฐานการมีสิทธิขอรับพระราชทาน เช่น 
ประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส้าเนาบัตรประจ้าตัวข้าราชการ ส้าเนา
บัตรประชาชน ส้าเนาทะเบียนบ้านของญาติและผู้เสียชีวิต ก้าหนดการ
ฌาปนกิจ วัน เวลา สถานที่ สุสาน 

ด้าเนินการทันที 

2 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ
พร้อมเอกสารหลักฐาน 

ภายใน  1 วัน 

3 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้าเนินการรวบรวมและส่งหลักฐานตาม
ข้อ 1 ถึงเลขาธิการพระราชวัง 

ภายใน  1  วัน 

4 เจ้าภาพน้าหนังสือติดต่อส้านักพระราชวัง โดยประสานงานที่กองพระ
ราชพิธีราชวังเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
หมายเหตุ  กรณีเจ้าภาพไม่สามารถไปรับหีบเพลิง,ดิน,น้้าอาบ
พระราชทานด้วยตนเองจะมอบให้ผู้อ่ืนไปรับแทนก็ได้ โดยน้าต้นเรื่อง 
หนังสือมอบฉันทะและส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้แทนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
กองพระราชพิธี ส้านักพระราชวัง 

ภายใน 3 วัน                         
(ก่อนพิธีพระราชทานเพลิงศพ) 

5 เจ้าภาพหรือผู้แทนควรไปรับก่อนวันพระราชทาน อย่างน้อย 3 วัน  



6 ผู้มารับควรแต่งกายสุภาพ น้าไปไว้ที่โต๊ะหมู่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์  
 

 

 

 

 

 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 

เรื่อง  การขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ  
การขอพระราชทานดิน การขอพระราชทานหีบศพ 

ตัวช้ีวัดผลงาน  :  ร้อยละการด าเนินงานขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ  
การขอพระราชทานดิน และการขอพระราชทานหีบศพเป็นไปตามความประสงค์เจ้าภาพ 
และต้องด าเนินการตามที่กองพระราชพิธีก าหนด 

 

รายการประเมิน 

ระดับค่าคะแนน 
จ าเป็นต้องได ้

รับการปรบัปรุง  
อย่างยิ่ง 

ไม่สามารถ 
ประเมนิได้)  

ปรบัปรุง 
(ท าได ้
ไม่ถึง 

1 ใน 4) 
 

พอใช ้
(ท าไดน้้อย  
กว่าครึ่ง แต่
มากกว่า 
1 ใน 4) 

ด ี
(ท าได้  

มากกว่า  
ครึ่ง) 

ดีมาก 
(ท าได้มากกว่า 

3 ใน 4  
แตย่ังไม่ครบ 

 

ดีเยี่ยม 
(ท าได ้
ครบ  

ทั้งหมด) 

เจ้าภาพแจ้งความประสงค์ขอ       
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้มีสิทธิพร้อมเอกสารหลักฐาน  

      

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ท้าหนังสือส่ง
หลักฐานถึงเลขาธิการพระราชวัง  

      

น้าหนังสือประสานงานที่กองพระราชพิธี
ส้านักเลขาธิการพระราชวัง 

      

รับพระราชทานและด้าเนินการที่กองพระ
ราชพิธีก้าหนด 

      

 

 



 

 

 

 

 

 

มาตรฐานปฏิบัติงาน 

เรื่อง  งานจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติ เม่ือมีค าสั่งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง
เกี่ยวข้องกับเจ้าของประวัติ จะต้องน าไปบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 

 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 เมือ่มีค้าสั่งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับเจ้าของประวัติ เจ้าหน้าที่
ด้าเนินการดังนี้ 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ้า กรอก
รายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติของตนเองพร้อมลงลายมือ
ชื่อ หรือแจ้งรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกอบ ใน ก.พ.7 

ด้าเนินการทันที 

2 เจ้าหน้าที่น้าข้อมูลที่ได้ ไปด้าเนินการดังนี้ 
1) เก็บไว้ในแฟ้มปกติ 
2) เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์(ระมัดระวังเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลด้วย) 

ด้าเนินการทันที 

3 เจ้าหน้าที่ตรวจรายละเอียดความถูกต้องหรือด้าเนินการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลลงใน ก.พ.7 /สมุดประวัติ/แฟ้มประวัติ 

ภายใน 1 วัน 

4 เก็บรักษาทะเบียนประวัติไว้เป็นความลับในที่ปลอดภัย  
5 น้าข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานบุคคล  
6 ซ่อมแซมส่วนที่ช้ารุดเสียหาย/ท้าข้ึนใหม่ตามสภาพ  
 

 



 

 

 

 

 

 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 

เรื่อง  งานจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษา 
ทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 

ตัวช้ีวัดผลงาน  :  เป็นการจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติ เม่ือมีค าสั่งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับเจ้าของ
ประวัติ จะต้องน าไปบันทึกการเปลี่ยนแปลงและ การจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้างประจ าให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

 

รายการประเมิน 

ระดับค่าคะแนน 
จ าเป็นต้องได ้

รับการปรบัปรุง  
อย่างยิ่ง 

ไม่สามารถ 
ประเมนิได้)  

ปรบัปรุง 
(ท าได ้
ไม่ถึง 

1 ใน 4) 
 

พอใช ้
(ท าไดน้้อย  
กว่าครึ่ง แต่
มากกว่า 
1 ใน 4) 

ด ี
(ท าได้  

มากกว่า  
ครึ่ง) 

ดีมาก 
(ท าได้มากกว่า 

3 ใน 4  
แตย่ังไม่ครบ 

 

ดีเยี่ยม 
(ท าได ้
ครบ  

ทั้งหมด) 

เมื่อมีค้าสั่งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง เกี่ยวข้อง
กับเจ้าของประวัติ 

      

เจ้าหน้าที่น้าข้อมูลที่ได้รับหรือค้าสั่งไป
กรอกเปลี่ยนแปลงในแฟ้มประวัติ 

      

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเก็บไว้ใน
แฟ้มปกติ/คอมพิวเตอร์ 

      

เก็บรักษาทะเบียนประวัติไว้เป็นความลับใน
ที่ที่ปลอดภัย 

      

น้าข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานบุคคลและ
ซ่อมแซมส่วนที่ช้ารุดเสียหาย/ท้าข้ึนใหม่ 
ตามสภาพ 

      

 

 



 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง   การขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลาหรือระหว่างวันหยุดราชการ 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ การด าเนินการขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลา 
หรือระหว่างวันหยุดราชการ  

 
ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการขออนุญาตไปต่างประเทศ  
2 ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ กรอกรายละเอียดแบบค้าร้องอนุญาต

ไปต่างประเทศ ส้าหรับข้าราชการสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และแบบค่าใช้จ่ายในการไปต่างประเทศ ซึ่งจะต้องยื่นเรื่องขอ
อนุญาตไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันออกเดินทาง 

 

3 ส่งเรื่องตามล้าดับขั้นตามสายงาน  
4 เจ้าหน้าที่เม่ือได้รับเรื่องแล้ว ตรวจสอบข้อมูล ดังนี้ 

1) แบบขออนุญาต 
2) บัญชีประมาณการค่าใช้จ่าย 
3) สถานที่พักสามารถติดต่อได้ในต่างประเทศ(กรณีการไปเยี่ยมญาติ) 
4) กรณีขอเดินทางไปต่างประเทศล่าช้ากว่าก้าหนด เรื่องกระชั้นชิดกับ 
    วันเดินทาง ให้ชี้แจงเหตุผลความจ้าเป็น(บันทึกข้อความ) 
5) การไปศึกษาดูงาน เอกสารประกอบ ได้แก่ ส้าเนาโครงการ ส้าเนา 
    ก้าหนดการ ส้าเนาหนังสือเชิญจากองค์กร สมาคม หรือสถาบัน        
    ในต่างประเทศ รายชื่อผู้ไปศึกษาดูงาน ส้าเนาบัตรนักศึกษา(กรณี 
    ผู้ศึกษาในสถาบันการศึกษา) 
6) การไปศึกษาดูงาน(หมู่คณะ) เอกสารประกอบ ได้แก่ โครงการ              
    ทัศนศึกษา(ถ้ามี) บัญชีรายชื่อก้าหนดการ 
          ส้าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อนุญาตเฉพาะช่วงปิดภาคเรียน           

 



(ภาคเรียนที่ 1  ตั้งแต่วันที่ 11 – 31 ตุลาคม ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1  
เมษายน - 15  พฤษภาคม) หากสถานศึกษาได้ปิดภาคเรียนไม่ตรงตาม
ประกาศท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ก้าหนด จะต้องจัดท้าเป็นประกาศของ
สถานศึกษาอย่างเป็นทางการด้วย ส้าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน
ส้านักงานจะต้องใช้วันเวลาพักผ่อนประจ้าปี 
7) การไปเยี่ยมญาติใช้เวลาตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการหรือ
ระหว่างวันหยุดราชการ เช่น ใช้วันลากิจ วันลาพักผ่อนประจ้าปี หรือช่วงปิด
ภาคเรียนเป็นต้น หลักฐานแสดงความเป็นญาติ(ส้าเนาทะเบียนบ้าน ส้าเนา
ทะเบียนสมรส หนังสือเชิญของญาติ) 

 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

5 ท้าบันทึก หนังสือส่ง ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสนอขอ
อนุญาตน้าเสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอ้านาจลงนาม 

 

6 เสนอขออนุญาตส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
7 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาอนุญาต  
8 เมื่อส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอนุญาตเจ้าหน้าที่อนุญาต

เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอ้านาจลงนาม 
 

9 แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ขออนุญาตทราบ  
10 จัดท้าทะเบียนสรุปข้อมูลผู้ขออนุญาตไปต่างประเทศทุกกรณีไว้ทุกเดือน  
10 สรุปรายงานส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทราบ ทุกวันที่ 5  

ของเดือน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 

เรื่องท่ี  7  การขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลาหรือระหว่างวันหยุดราชการ 

ตัวช้ีวัดผลงาน  :  ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินการอนุญาตไปต่างประเทศได้ เพื่อขวัญและก าลังใจของ
ผู้ขออนุญาตไปต่างประเทศ ถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการที่ก าหนดไว้ 

 
 

รายการประเมิน 

ระดับค่าคะแนน 
จ าเป็นต้องได ้

รับการปรบัปรุง  
อย่างยิ่ง 

ไม่สามารถ 
ประเมนิได้)  

ปรบัปรุง 
(ท าได ้
ไม่ถึง 

1 ใน 4) 
 

พอใช ้
(ท าไดน้้อย  
กว่าครึ่ง แต่
มากกว่า 
1 ใน 4) 

ด ี
(ท าได้  

มากกว่า  
ครึ่ง) 

ดีมาก 
(ท าได้มากกว่า 

3 ใน 4  
แตย่ังไม่ครบ 

 

ดีเยี่ยม 
(ท าได ้
ครบ  

ทั้งหมด) 

ผู้ขออนุญาตด้าเนินการยื่นค้าขอพร้อม
เอกสารหลักฐานประกอบ ณ สถานศึกษา 

      

สถานศึกษาตรวจสอบ รวบรวมหลักฐานส่ง 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      



รับเรื่อง/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง 
พร้อมน้าเสนอผู้อ้านวยการส้านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาซ่ึงได้รับมอบอ้านาจการ
พิจารณาอนุมัติ/อนุญาตการลาไป
ต่างประเทศจากเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามค้าสั่งส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 
1070/2557  ลงวันที่  28  กรกฎาคม  
พ.ศ.2557  (เฉพาะกรณีทุนส่วนตัวหรือ
ทุนที่ไม่ผูกพันกับงบประมาณของส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) พร้อม
ทั้งท้าหนังสือแจ้งสถานศึกษากรณีท่ีอนุมัติ/
อนุญาต แล้วแต่กรณี 

      

เจ้าหน้าที่ จัดส่งหนังสือแจ้งสถานศึกษา
และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

      

 


