คำนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้กาหนดให้มีการแบ่งเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกาหนดให้มี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 183 เขต และสานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จานวน 42 เขต และ
ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
โดยแกบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ออกเป็น 10 กลุ่ม และออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ออกเป็น 7 กลุ่ม
เพื่อให้การปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่มะยม
ศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ข้าพเจ้านางณัฐรินีย์ นามสีฐาน ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ จึงได้จัดทาคู่มือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในงานที่รับมอบหมาย ตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต
1 ที่ 20/2563 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 ขึ้น
ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และนางสาววิจิตร มูลแวง ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคล ที่ได้ให้คาปรึกษา
ในการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในครั้งนี้

นางณัฐรินีย์ นามสีฐาน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

สำรบัญ
หน้ำ
งานการออกหนังสือรับรอง
งานการทาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
งานการออกบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน/ราชการชายแดน
งานการลาอุปสมบท
งานการขอพระราชการน้าหลวงอาบศพ ,พระราชทานเพลิงศพ
งานขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
งานลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ
งานการจัดทาข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
งานขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร
งานฝึกอบรมก่อนแต่งตั้ง
งานอบรมตามความต้องการ
งานลาศึกษาต่อฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัยภายในประเทศ /ต่างประเทศ
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1
1. ชื่องำน (กระบวนงำน)
การขอหนังสือรับรอง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการขอหนังสือรับรอง
3 .ขอบเขตของงำน
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ส่วนที่ 6 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้นหรือ
รับไว้เป็นหลักฐานในราชการ ข้อ 24 หนังสือรับรอง
4. คำจำกัดควำม
การรับรอง หมายถึง การรับรองบุคคล
5.ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
1 .ข้าราชการหากประสงค์ขอหนังสือรับรองให้ยื่นความประสงค์ ที่ห้อง One stop service ซึ่ง สพฐ. ได้
มอบอานาจตามคาสั่ง สพฐ. ที่ 54/2546 สั่ง ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2546
2.เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร จัดทาบัญชีควบคุมการออกหนังสือ จัดพิมพ์หนังสือด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ เสนอผู้มีอานาจลงนาม ออกเลขหนังสือ และมอบหนังสือให้ผู้ยื่นต่อไป
6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
แผนภูมิแสดงขั้นตอน
ยื่นคาขอหนังสือรับรอง พร้อมหลักฐาน (ถ้ามี)

สพป. ตรวจสอบหลักฐาน

ดาเนินการออกหนังสือรับรอง

ผู้มีอานาจการออกหนังสือรับรองอนุมัติ
(ดาเนินการอนุมัติไว้ล่วงหน้า)
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ลงทะเบียนคุมหนังสือรับรอง

มอบหนังสือรับรองให้กับผู้ยื่นคาร้อง
ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ
1.เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดโรงเรียนไปยื่นขอหนังสือรับรองแล้วบางครั้ง
หน่วยงานอื่นไม่ยอมรับหนังสือรับรองจากโรงเรียน สพป. จึงจาเป็นต้องออกหนังสือรับรองให้ต่อไป
2.บางครั้งข้าราชการครูในสังกัดโรงเรียนอยู่ในช่วยปิดภาคเรียน และโรงเรียนอยู่ไกล สพป. ก็จะออกหนังสือ
รับรองให้ได้
7.แบบฟอร์มที่ใช้
8.เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
1.ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
2.คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 454/2546 เรื่อง มอบอานาจการออกหนังสือ
รับรอง สั่ง ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2546
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1, ชื่องำน (กระบวนงำน)
งานขอทาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการดาเนินการขอทาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3.ขอบเขตของงำน
ตามพระราชบัญญัติประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 และข้อ 5 (5.1)
แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยบัตรประจาตัวลูกจ้างประจา พ.ศ.2531 ให้ข้าราชการ
ข้าราชการบานาญ และลูกจ้างประจา มีบัตรประจาตัวได้ สาหรับพนักงานราชการสามารถมีบัตร
ประจาตัวได้นับแต่สัญญาจ้างจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง
4. คำจำกัดควำม
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ
ข้าราชการบานาญ
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
1. ข้าราชการ/ลูกจ้างประจาและข้าราชการบานาญ และพนักงานราชการ หากประสงค์
ขอมีบัตรประจาตัวให้ยื่นคาขอมีบัตร ตาม พ.ร.บ. บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 พร้อมรูปถ่าย
ขนาด 2.5x3 ซ.ม. จานวน 2 รูป จากโรงเรียนต้นสังกัด หรือมายื่นคาขอมีบัตร ได้ที่ สพท.
2.เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ตรวจสอบเกสาร จัดทาบัญชีควบคุมการออกบัตรโดยแยกเป็น
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา/พนักงานราชการ 1 ชุด และข้าราชการบานาญ 1 ชุด จัดพิมพ์บัตรด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ ติดรูป ประทับตรา และมอบบัตรให้ยื่นขอมีบัตรต่อไป
แผนภูมิแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน

ข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานราชการ ยื่นคาร้องขอมีบัตรตามแบบ
พร้อมหลักฐานดังนี้
1.
2.
3.
4.

บัตรเดิม/สาเนาใบแจ้งความหาย
สาเนาทะเบียนบ้าน หรือสาเนาบัตรประชาชน
รูปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 2 แผ่น
หลักฐานอื่น ๆ เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล คาสั่งย้าย
4

สพป.ขอนแก่น เขต 1 ตรวจสอบหลักฐานความถูกต้อง

ดาเนินการออกบัตรประจาตัว
1.
2.
3.
4.

ออกเลขบัตรข้าราชการ และบันทึกในทะเบียนคุม
จัดพิมพ์บัตร
ติดรูปถ่าย
ประทับตรา

สพป.ดาเนินการส่งมอบบัตร
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1. ชื่องำน (กระบวนงำน )
การขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน/ ราชการชายแดน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน/ ราชการชายแดน
3. ขอบเขตของงำน
เป็นงานบริการผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนหรือเหรียญราชการชายแดนมีบัตรประจาตัว เพื่อใช้
แสดงขอรับสิทธิต่างๆ ตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการซึ่งจะต้องดาเนินการตามระเบียบและ
ประกาศ (หนังสือ มท 0202.5/ว 4163 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2548)
4. คำจำกัดควำม
5 .ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 ผู้ขอมีบัตรประจาตัวจัดทาคาขอมีบัตรต่อหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมหลักฐานประกอบการจัดทาบัตร
5.2 สาเนาราชกิจจานุเบกษา
5.3 สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการหรือบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
5.4 รูปถ่ายขนาด 2.5x3 ซ.ม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวกและ
แว่นตาสีเข้มแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ เครื่องแบบพิธีการหรือเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของหน่วยงานต้น
สังกัดเว้นแต่ผู้ที่ไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับของราชการกาหนดให้มีเครื่องแบบเฉพาะ ให้แต่งกายด้วยชุดสากลหรือ
ชุด ไทยพระราชทาน จานวน 2 รูป
5.5 หลักฐานอื่น ๆ ตามแต่กรณี ดังนี้
5.5.1 บัตรเก่า / ใบแจ้งความบัตรหาย (กรณีเคยทาบัตร)
5.5.2 สาเนาคาสั่งอกจากราชการ (กรณีเคยรับราชการ)
5.5.3 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชั้นยศ ชื่อตัวหรือชื่อสกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว (แบบ ช.3 ) ใบสาคัญการ
สมรส (คร.3)เป็นต้น
5.5.4 กรณีชื่อ-สกุล ผู้ขอทาบัตร ไม่ตรงกับประกาศในราชกิจจานุเบกษา
โดยแนบเอกสารเพิ่มเติมตามหัวข้อที่ 4 เรื่อง การขอแก้ไขชื่อ-สกุลในราชกิจจานุเบกษา
5.6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องและจัดส่ง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.7 สานักนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจสอบและรับรองคาขอบัตร
จัดส่งกระทรวงมหาดไทย
5.7.1 กองการเจ้าหน้าที่ กระทรวงมหาดไทย ดาเนินการตรวจสอบและเสนอผู้มีอานาจลงนาม แจ้ง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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5.7.2 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งบัตรให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา/สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา5.7.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจัดทาทะเบียนคุมบัตร
5.7.4 มอบบัตรให้ผู้ที่ขอมีบัตร
6. Flow chart กำรปฏิบัติ
ผู้ขอมีบัตรประจาตัวจักทาคาขอมีบัตรต่อหน่วยงานต้น
สังกัด พร้อมหลักฐาน

สถานศึกษาส่งคาขอมีบัตรพร้อมเอกสารหลักฐาน

สพป./สพม. ตรวจสอบความถูกต้อง ส่ง สพฐ.

สพฐ. ตรวจสอบเสนอกระทรวงมหาดไทยลงนาม

สพฐ. ตรวจสอบเสนอ
กระทรวงมหาดไทยลงนาม

สพป./สพม. มอบบัตรแก่ผู้ขอและจักทาทะเบียนคุมบัตร

7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบคาขอ 3 (ส.ช.1) (ส.ช.2) และ (ส.ด.1) (ส.ด.2) ตัวอย่างตามภาคผนวก
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8. เอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง
8.1 ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทาน การประดับและกรณีที่ให้ประดับเหรียญพิทักษ์
เสรีชนสิทธิบัตรประจาตัวและการเรียกเหรียญกับบัตรประจาตัวผู้ได้รับราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน (ฉบับที่2)
พ.ศ. 2548
8.2 ระเบียบว่าด้วยบัตรประจาตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน พ.ศ.2548
8.3 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรและคาขอมีบัตรประจาตัวผู้ได้รับ
พระราชทานเหรียญพิทักษ์พิทักษ์เสรีชน
8.4 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรและแบบคาขอมีบัตรประจาตัวผู้ได้รับ
พระราชทานเหรียญราชการชายแดน
8.5 แนวทางและข้นตอนการจัดทาบัตรประจาตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรี
และเหรียญราชการชายแดน
9. สรุปมำตรฐำน
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1, ชื่องำน (กระบวนงำน)
การลาอุปสมบท
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการลาอุปสมบท
3. ขอบเขตของงำน
ผู้บริหารสถานศึกษา หากประสงค์จะขออนุญาต ลากิจ ลาป่วย ต้องยื่นใบลา ต่อผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผู้อานวยการสถานศึกษาไม่มีสิทธิลาพักผ่อน การลาป่วยตั้งแต่
30 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์
4. คำจำกัดควำม
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 ผู้อานวยการสถานศึกษาดาเนินการจัดส่งใบลา
5.2 สพป.ขอนแก่น เขต 1 ดาเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ทะเบียนวันลา และเสนอผู้มีอานาจ
พิจารณา
5.3 เสนอผู้อานาจ /ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา
5.4 แจ้งสถานศึกษา/เจ้าตัว
แผนภูมิแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน

เจ้าตัวเสนอใบลาพร้อมหลักฐานประกอบต่อ สพป.ขอนแก่น เขต 1

สพป.ขอนแก่น เขต 1 ดาเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
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เสนอผู้มีอานาจพิจารณาอนุญาต

สพป.ขอนแก่น - แจ้งโรงเรียนเจ้าตัวทราบ
-บันทึกในทะเบียนคม
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1. ชื่องำน(กระบวนงำน)
การขอพระราชทานน้าหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานดิน การขอพระราชทาน
หีบเพลิง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ การดาเนินการ ขอพระราชทานน้าหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอ
พระราชทานดิน การขอพระราชทานหีบศพ
3. ขอบเขตของงำน
1. การขอพระราชทานเพลิงศพกรณีปกติ (ข้าราชการเสียชีวิต)
2. การขอพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ
2.1 บิดาหรือมารดาของข้าราชการเสียชิวิต
2.2 กรณีข้าราชการบานาญที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “บ.ม.”ขึ้นไป
4. คำจำกัดควำม
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้สรุปแนวปฏิบัติการขอพระราชทานน้าหลวงอาบศพ การขอ
พระราชทานเพลงศพและหีบศพ
1.เจ้าภาพ (ญาติ บุตรธิดา สามี ภรรยา) นารายละเอียดผู้เสียชีวิต พร้อมหลักฐานใบมรณะบัตรหลักฐาน
การมีสิทธิ์ขอรับพระราชทาน เช่นประกาศเครื่องราชฯสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้านของญาติ และผู้เสียชีวิต กาหนดการฌาปนกิจ วัน เวลา สถานที่ สุสาน
2.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัตรผู้มีสิทธิพร้อมเอกสารหลักฐาน
3.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการรวบรวมและส่งหลักฐานตามข้อ 1 ถึงเลขาธิการพระราชวัง
(ปัจจุบัน มีอยู่ทุกจังหวัด สามารถดาเนินการภายในจังหวัดขอนแก่น )
4.เจ้าภาพนาหนังสือติดต่อสานักพระราชวัง โดยประสานงานที่กองพระราชพิธีราชวังเขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
กรณีเจ้าภาพไม่สามารถไปรับหีบเพลิง,ดิน,น้าอาบพระราชทานด้วยตนเองจะมอบให้ผู้อื่นไปรับแทนก็ได้
โดยนาต้นเรื่อง หนังสือมอบฉันทะและสาเนาบัตรประจาตัวผู้แทนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี สานัก
พระราชวัง
5.เจ้าภาพหรือผู้แทนควรไปรับก่อนวันพระราชทาน อย่างน้อย 3 วัน
6.ผู้มารับควรแต่งกายสุภาพ นาไปไว้ที่โต๊ะหมู่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
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6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
แผนภูมิแสดงขั้นตอน

เจ้าภาพแจ้ง
วัตถุประสงค์

พิธี
พระราชทาน

เจ้าหน้าที่ สพท.
ตรวจสอบ

การจัดที่เหมาะสมก่อน
ถึงวันพระราชทาน

สานัก
พระราชวัง

รับพระราชทาน
เครือ่ งเกียรติฯ

ข้อสังเกตในกำรปฏิบัติ
1. การตรวจสอบหลักฐานผู้มีสิทธิ์ขอพระราชทานโดยสิทธิ์ผู้ตายหรือทายาท
2. การยื่นคาขอพระราชทานกรณีปกติ สามารถยื่นต่อ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือพระราชวัง
3. สาหรับกรณีที่ทายาทเป็นข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไปสามารถเสนอขอพระราชทานโดยตรงยังสานักพระราชวัง
ได้
4. สิ่งที่ต้องระมัดระวัง คือการจัดที่ให้เหมาะสมกับพิธี ทั้งสถานที่ พิธีการ
5. คุณสมบัติของผู้ที่ขอพระราชทาน
5.1 ผู้ที่จะได้รับพระราชทานเพลิงศพหลวง หรือหีบเพลิง ต้องเป็นข้าราชการ ตาแหน่งระดับ 2 ขึ้นไป หรือ
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสรอยาภรณ์ตั้งแต่ “เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย” (บ.ม.) ขึ้นไป
5.2 ผู้ขอพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ จะต้องเป็นบุตร ธิดา และเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป
6. การพระราชทานเพลิงศพ ต้องไม่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ พระราชพิธีฉัตร
มงคล และวันศุกร์
7. ข้าราชการ ผู้ขอพระราชทาน ที่ทาลายชีพตนเอง ไม่พระราชทาน
7.แบบฟอร์มที่ใช้
8.เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
1.การขอพระราชทานน้าหลวงอาบศพ ขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานดิน การขอพระราชทาน
หีบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ กองพระราชพิธี สานักพระราชวัง
2.ประกาสานักพระราชวัง เรื่องเครื่องเกีนรติยศประกอบศพที่ได้รับพระราชทาน ลงวันที่ 9 เมษายน 2545
3.ระเบียบการขอรับหีบเพลิงพระราชทาน กองพระราชพิธี สานักพระราชวัง
4.ข้อเสนอแนะการปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชทานเพลิงไปพระราชทานยังต่างจังหวัด
5. คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 724/2558 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
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1. ชื่องำน(กระบวนงำน)
การขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารให้แก่ครูตามมาตรา 14(5)แห่ง.....พ.ศ.2497
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ การดาเนินการ ขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
3. ขอบเขตของงำน
ประสานงานระหว่างโรงเรียนในสังกัดที่มีครูเข้ารับการยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารให้แก่
ครูกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีครูในสังกัดขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจ
4.คำจำกัดควำม
5.ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
วิธีการยกเว้น
1.ให้โรงเรียนในสังกัดที่มีครูซึ่งจะได้รับการยกเว้น แจ้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจะแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งครูผู้นั้นทาการสอนอยู่ในท้องถิ่นที่ก่อนเดือนเมษายนของปีที่ถูกเรียกไม่
น้อยกว่าหกสิบวัน เว้นแต่กรณีย้ายไปประจาทาการสอนในสถานศึกษาอื่น นอกจากที่กาหนดไว้ในใบสาคัญยกเว้น
ครูให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องส่งรายชื่อครูที่ย้ายมาประจาทาการสอน ซึ่งจะได้รับการยกเว้นน้อยกว่าหกสิบวันได้
แต่ต้องก่อนการตรวจเลือกในจังหวัดที่เป็นภูมิลาเนาทหารของครูผู้นั้น
2.ผูว้ ่าราชกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ออกใบสาคัญยกเว้นครูให้แก่ครูซึ่งทาการสอนอยู่
ในท้องที่ แล้วแจ้งให้หัวหน้าสานักงานเขตหรือนายอาเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลาเนาทหารของครู ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่
ได้รับแจ้ง แจ้งให้หัวหน้าเขตหรือนายอาเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลาเนาทหารของครูผู้นั้นทราบอีกต่อหนึ่ง ทั้งนี้ให้แจ้งต่อ
กันภายในสามสิบวัน
3.ใบสาคัญยกเว้นครูให้เป็นไปตาม สด.37 ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 42(พ.ศ.2517) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
กำรดำเนินกำรขอยกเว้น
1.แจ้งรายชื่อครูในสังกัดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบเพื่อดาเนินการต่อไป
2.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งรายชื่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อดาเนินการขอ ยกเว้นไม่เรียกมา
ตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารให้แก่ครู
3.เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งยกเว้นให้ครูที่ขอยกเว้นและดาเนินการยกเว้นให้ตามกฎกระทรวงฉบับที่
42 (พ.ศ.2517) ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ข้อ 4 (1) แล้วแจ้งสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
4.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียนในสังกัดที่มีครูขอยกเว้นกรณีดังกล่าว
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6.Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
(สสดี)
อนุมตั ิ

ข้าราชการครู
ขอยกเว้น

-

สพท.ตรวจสอบ
สพท.แจ้ง

สถานศึกษา
- ตรวจสอบ
- แจ้ง

ข้อสังเกตในกำรปฏิบัติ
1.หากโรงเรียนในสังกัดที่ครูขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร และไม่แจ้งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทราบก่อนกาหนดคือภายในสามสิบวัน จะทาให้ไม่สามารถดาเนินการขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารได้
2.การขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารให้ครู ตามมาตรา 14(5) ต้องปฏิบัติตามกฏ
กระทรวงฉบับที่ 42 (พ.ศ.2517) ออกตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ข้อ 4 (1) จึงจะสามารถ
ดาเนินการยกเว้นให้ได้
7.แบบฟอร์มที่ใช้
8.เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ.2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
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1, ชื่ องาน (กระบวนงาน)
การลาติดตามสมรสไปต่างประเทศ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิในการลาติดตามคู่สมรส
3.ขอบเขตของงาน
ข้าราชการซึ่ งประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส ให้เสนอหรื อจัดส่ งใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้น เพื่อ
พิจารณาอนุญาตให้ลาได้ ไม่เกิน 2 ปี และในกรณี จาเป็ นอาจอนุ ญาตให้ลาต่อได้อีก 2 ปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่
เกิน 4 ปี
4. คาจากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เจ้าตัวแจ้งความประสงค์ พร้อมหลักฐาน ที่โรงเรี ยนต้นสังกัด
5.2 สพป.ขอนแก่น เขต 1 ดาเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
5.3 เสนอผูอ้ านาจ /ผูอ้ านวยการเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา
5.4 ขออนุญาต ไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.5 แจ้งผลการดาเนินการไปยังเจ้าตัว

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน

เจ้าตัวแจ้งความประสงค์ พร้อมหลักฐาน ที่โรงเรี ยนต้นสังกัด

สพป.ขอนแก่น เขต 1 ดาเนิ นการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

เสนอ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา

แจ้งเจ้าตัว

ข้ อสั งเกตในระดับปฏิบัติ
เอกสารหลักฐานอ้างอิง
ระเบียบสานักนายก ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
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1, ชื่อกระบวนงำน
การจัดทาข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (ข้อมูลจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล)
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการจัดทาข้อมูลบุคลการภาครัฐ
3. ขอบเขตของงำน
ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด ทุกคน ต้องมีข้อมูลบุคลการภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
ของกรมบัญชีกลาง และใช้เป็นประโยชน์ในการทาข้อมูลจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล โดยข้อมูลประกอบด้วย
ข้อมูลของตนเอง ที่อยู่ บุคคลในครอบครัว และต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน คนย้ายเข้า คนย้ายออก
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล สมรม หย่า เสียชีวิต (ลิงค์มาจากกรมการปกครอง)
4. คำจำกัดควำม
ข้อมูลพื้นฐานของบุคคล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 เจ้าตัวกรอกข้อมูล ตามแบบฟอร์ม ที่กาหนด พร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้ 1. สาเนาบัตรประชาชน
ทุกคนในครอบครัว 2. สาเนาทะเบียนสมรส เจ้าตัว 3. สาเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา 4. สาเนา
ทะเบียนสมรสของบุตร (ถ้ามี) 5. สาเนามรณบัตร 6. สาเนาทะเบียนบ้านทุกคนในครอบครัว 7. สาเนาสูติบัตร
และหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
5.3 เสนอผู้มีอานาจพิจารณา
5.3 ดาเนินการเพิ่ม/ปรับปรุง ฐานข้อมูล ใน www.cgd.go.th
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน

เจ้ายื่นแบบขอเพิ่ม/ปรับปรุงฐานข้อมูล
บุคลการภาครัฐ พร้อมหลักฐาน

สพป.ขอนแก่น เขต 1 ดาเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

เสนอผู้มีอานาจพิจารณาอนุญาต

สพป.ขอนแก่นดาเนินการบันทึกข้อมูล
ทาง www.cgd.go.th

ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ
1. การโอนย้ายฐานข้อมูล เมื่อมีการเปลี่ยนสถานที่ทางาน นายทะเบียนแต่ละหน่วยเบิก ไม่ได้เนินการ
2. หลักฐานแสดงความเป็นบิดา กับมารดา ของเจ้าของสิทธิ ไม่มี
3. รหัส ผ่านจะเป็นความลับ เฉพาะ จนท.และผอ.สพป.เท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนต้องแจ้ง
กรมบัญชีกลาง
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เอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง
คู่มือนายทะเบียน สานักมาตฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ กรมบัญชีกลาง
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1. ชื่อกระบวนงำน
งานขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการดาเนินการขออนุญาตขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร
3. ขอบเขตของำน
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พงศ. 2497 ข้าราชการครุที่มีสิทธิยกเว้นการเขารับราชการทหารต้องมี
คุณสมบัติดังนี้
1. เป็นครูประจาการทาการสอนนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาไม่น้อยกวาสิบห้าคนเป้นปกติ และใน
จานวนนักเรียนนิสิต หรือนักศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าคนนี้ยกเว้นครูได้คนเดียว หรือเป็นครูสอน
ประจาเฉพาะวิชาซึ่งทางานสอนนักเรียนนิสิต หรือนักศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าคน เป็นปกติและใน
จานวนจักเรียนนิสิต หรือนักศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าคนนี้ยกเว้นครู ได้คนเดียวเช่นกัน
2. มีเวลาสอนสัปดาห์ละไมน้อยกวาสิบแปดชั่วโมง สาหรับครูซึ่งทาการสอนในสถานศึกษาตั้งแต่มัธยม
ลงมา หรือไม่น้อยกว่าสิบห้าชั่วโมง สาหรับครูจาการสอนในสถานศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา
4. คำจำกัดควำม 5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
1. ข้าราชการครูที่ขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ยื่นหลักฐานประกอบการขอยกเว้นฯ จานวน 2 ชุด ที่โรงเรียน
ต้นสังกัดของตน ประกอบด้วย
1.1 สาเนาคาสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
1.2 สาเนาทะเบียนบ้าน
1.3 สาเนาแบบ สด.9 (ใบสาคัญ)
1.4 สาเนาแบบ สด.35 (หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร)
1.5 สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ
2. โรงเรียนต้นสังกัดตรวจสอบเอกสาร และจัดทาบัญชีรายชื่อข้าราชการทหารครูขอยกเว้นการเข้ารับ
ราชการทหาร ตามแบบที่กาหนด และหนังสือรับรองว่าได้ทาการสอนที่โรงเรียนนี้สอนระดับชั้นไหน และมี
จานวนกี่คน สอนกี่ชั่วโมง เป็นไปตาม พ.ร.บ.การยกเว้นหรือไม่ และรวบรวมเอกสารทั้งหมด จัดส่งให้ส่วน
ราชการต้นสังกัด (สพป.) เพื่อดาเนินการเสนอขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด (สัสดี
จังหวัด) นั้นต่อไป
3. ผู้ว่าราชการจังหวัด (สัสดีจังหวัด) ดาเนินการออกใบสาคัญยกเว้นครู (แบบ สด.37) ส่งกลับมาให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทาหนังสือแจ้งให้โรงเรียนต้นสังกัดของข้าราชการครูที่ขอยกเว้นเข้ารับ
ราชการทหาร เพื่อแจ้งให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบต่อไป
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6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
ผูม้ ีสิทธิขอยกเว้นยื่นคาขอพร้อมเอกสาร
หลักฐาน

สถานศึกษา/หน่วยงานตรวจสอบ

สพป.ตรวจสอบและส่งเรื่องถึงผูว้ า่ ราชการจังหวัดให้สสั ดีจงั หวัด

ผูว้ า่ ราชการจังหวัดออกหนังสือรับรอง

สพป.ส่งหนังสือรับรองให้สถานศึกษา/
หน่วยงานต้นสังกัด

ข้อสังเกตในกำรปฏิบัติงำน
ครูยื่นความประสงค์ต้องยื่นคาขอก่อน 30 วัน (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์)
7. แบบฟอร์มที่ใช้
หนังสือรับรองการเป็นครู
8. เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
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1. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
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๑. ชื่อกระบวนงำน
งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อใช้สาหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเรื่องการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งและ
บางวิทยฐานะตามที่กฎหมายกาหนดของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. ขอบเขตของงำน
การพัฒนาก่อนการแต่งตั้งเป็นการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
ซึ่งตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547ให้บุคคลผู้ใด
รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มในตาแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลาสองปี ก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. อีกทั้งในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547กาหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบาง
ตาแหน่งและบางวิทยฐานะ
การพั ฒ นาก่ อ นแต่ ง ตั้ ง จึ ง เป็ น การเพิ่ ม พู น ความรู้ ทั ก ษะ เจตคติ ที่ ดี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม นาผลที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามตาแ หน่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ
๔. คำจำกัดควำม
งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง หมายความรวมถึง การปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ด้วย
๕. ขั้นตอนและวิธีดำเนินกำร
๕.๑ สารวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
๕.๒ จัดทาแผนการพัฒนาและประสานหน่วยงาน สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
๕.๓ เสนอขออนุมัติแผนการพัฒนาบุคลากร
๕.๔ เตรียมการพัฒนาบุคลากร ในการเตรียมการพัฒนาให้มีการดาเนินการในกิจกรรมที่สาคัญดังนี้
๕.๔.๑ การจัดทาคู่มือเอกสาร
๕.๔.๒ จัดหาวิทยากร
๕.๔.๓ จัดเตรียมงบประมาณและทรัพยากร
๕.๕ ดาเนินการพัฒนาบุคลากร
๕.๖ ประเมินผลการพัฒนาและรายงานผลการพัฒนา

23
๖. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สารวจข้อมูลผูเ้ ข้ารับการพัฒนา

ขออนุมตั ิแผนพัฒนา

จัดทาแผนพัฒนา
ประสา

ดาเนินการพัฒนา

ประเมินผลและรายงาน

ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำตำแหน่งศึกษำนิเทศก์และผู้บริหำรกำรศึกษำ

สารวจข้อมูลผูผ้ า่ นการ
คัดเลือกเข้ารับการพัฒนา
ฯ

สถานศึกษา
ในสังกัด

ประสานหน่
ประส วย
พัฒนา/สพฐ.

ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ
การพั ฒ นาก่ อ นการแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ของครู ผู้ ช่ ว ย ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ศึ ก ษานิ เ ทศก์
และผู้บริหารการศึกษา การปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีการประสานงานกับสถานศึกษา
กลุ่มงานภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการได้มีมติเห็นชอบให้ กศจ.บริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. กาหนดในการพัฒนาก่อนแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ตาแหน่งครูผู้ช่วยก.ค.ศ. กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยภายใน 30 วัน นับแต่วันเข้า
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย ภายในระยะเวลา 2 ปี จะเป็นการพัฒนาในสถานศึกษา สาหรับตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อานวยการสานั กงานเขต
พื้นที่การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะทาหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ง ก.ค.ศ. มอบหมายให้เป็นหน่วยดาเนินการพัฒนา
๗. แบบฟอร์มที่ใช้
๗.๑ แบบฟอร์มที่ใช้
๗.๒ แผนงาน/โครงการ
๗.๓ แบบประเมิน
๗.๔ แบบสรุปผลการประเมิน
๘. เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
9. กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว6 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2551
๓. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม ๒๕61
๔. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.7/ว25 ลงวันที่ 25 ตุลาคม ๒๕61
๕. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธo๒o๖.๒/ว๒ ลงวันที่ 4 มกราคม ๒๕62
๖. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธo๒o๖.๒/ว๔ ลงวันที่ ๒1 มกราคม ๒๕62

การพัฒนาครูผู้ช่วย

กำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กาหนดให้ผู้ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตาแหน่ง “ครูผู้ช่วย” ต้องเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ก.ค.
ศ.กาหนดวิธีการให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยภายในสามสิบวัน นับแต่วันเข้าปฏิบัติราชการ
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สาหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย เป็นการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะแต่งตั้งให้
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ดารงตาแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนดจึงได้กาหนดหลักสูตรการพัฒนาสาหรับครูผู้ช่วย
พัฒนาครูผู้ช่วยตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. กาหนด เป็นการพัฒนาในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งและมีการประเมินผลการพัฒนาตามระยะเวลาที่กาหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม จึงเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วยด้านการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดีต่อไป
โครงสร้ำงหลักสูตร
หมวดที่ 1 วินัยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอน
หมวดที่ 3 การบริหารจัดการชั้นเรียน
หมวดที่ 4 การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
หมวดที่ 5 ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล
สำระกำรพัฒนำ
หมวดที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
1.1 วินัยและการรักษาวินัย
1.2 คุณธรรม จริยธรรม
1.3 จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.4 การดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.5 จิตวิญญาณความเป็นครู
1.6 จิตสานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู
หมวดที่ 2 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
2.1 การวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดผลการเรียนรู้
2.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และส่งเสริมกระบวนการคิด
2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และส่งเสริมกระบวนการคิด
2.4 การเลือก หรือสร้าง หรือพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้
2.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
หมวดที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน
3.1 การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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3.3 การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม
หมวดที่ 4 กำรมีส่วนร่วมกำรพัฒนำในสถำนศึกษำและชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
4.1 การทางานเป็นทีม
4.2 งานกิจกรรมตามภารกิจงานของสถานศึกษา
4.3 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
หมวดที่ 5 ทักษะกำรใช้ภำษำและเทคโนโลยีดิจิทัล
5.1 ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาตนเอง
5.2 ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้เรียน
5.3 ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร
แผนภูมิแสดงขั้นตอน

1) สถานศึกษาเสนอรายชื่อผู้ดารง
ตาแหน่งครูในสถานศึกษา
2) ครบ 2 ปี สถานศึกษาเสนอผล
การประเมิน

1) สพท. ต้นสังกัด/เสนอรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถานศึกษา
2) สพท. เสนอผลการประเมินต่อ
กศจ.

-

1) กศจ.พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตัง้
คณะกรรมการฯ
2) กศจ. ออกคาสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วย

ศธจ.จังหวัด
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คณะกรรมการตามองค์ประกอบดังนี้
1) ผู้อานวยการสถานศึกษา
ประธานกรรมการ
2) ผู้ดารงตาแหน่งครูในสถานศึกษา
กรรมการ
3) ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา กรรมการ
ประเมินทุก 6 เดือน ต่อเนือ่ ง รวม 2 ปี

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการสถานศึกษา

กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา จะต้องเข้า
รั บ การพั ฒ นาก่ อ นแต่ ง ตั้ ง ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก.ค.ศ. ก าหนดเพื่ อ ให้ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการ
สถานศึกษา มีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ ความเป็นผู้นา และพฤติกรรมที่เหมาะสม ต่อการเป็นผู้อานวยการ
สถานศึกษา ประกอบกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการต้องการให้ผู้อานวยการสถานศึกษาเป็นผู้นาในการปฏิรูป
การศึกษาและนานโยบายสู่การปฏิบัติ
หลักเกณฑ์
๑. เป็นการพัฒนาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด และต้องเป็นการ
พัฒนาสมรรถนะในลักษณะองค์ร วม มีความยืดหยุ่นทั้งสาระการพัฒนาและวิธีการเรียนรู้ให้มีความพร้อมในการ
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา และสามารถพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
๒. การพัฒ นาข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษาก่ อนแต่ง ตั้ง ให้ ดารงตาแหน่ง ผู้ อานวยการ
สถานศึกษา
มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ผ่านการพัฒนามีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ ความเป็นผู้นาและพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อ
การเป็นผู้อานวยการสถานศึกษา สามารถนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ และวัฒนธรรมประชาธิปไตยในการปฏิบัติงาน
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วิธีกำร
๑. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษาให้
มีการพัฒนาสมรรถนะผู้อานวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง ดังนี้
1) คุณลักษณะผู้อานวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์ (ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง)
2) ภาวะผู้นาทางวิชาการ (ไม่น้อยกว่า 21 ชั่วโมง)
3) การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา (ไม่น้อยกว่า 27 ชั่วโมง)
2. วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
ใช้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตามสภาพจริง การฝึกปฏิบัติ การเรียนรู้
จากผู้บริหารที่ประสบผลสาเร็จ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การสอนแนะ การเรียนรู้จาก
ระบบพี่ เ ลี้ ย งและระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การศึ ก ษาดู ง าน การสร้ า งชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ
(ProfessionalLearning Community : PLC) และวิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
๓. การประเมิ น ผลการพั ฒ นาข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาก่ อ นแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง
ผู้อานวยการสถานศึกษา เป็นการประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนา โดยจัดให้มีการประเมินผลก่อนเข้ารับการ
พัฒนาระหว่างการพัฒนา และเมื่อสิ้นสุดการพัฒนา มุ่งเน้นการประเมินตามสภาพจริงและคุณภาพของงาน ด้วย
วิธีการและเครื่องมืออย่างหลากหลาย โดยยึดวัตถุประสงค์การพัฒนาที่ ก.ค.ศ. กาหนดทั้งนี้ ผู้เข้ารับการพัฒนาต้อง
มีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของระยะเวลาการพัฒนาทั้งหมด และต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลทั้งในส่วนของการประเมินผลระหว่างการพัฒนาและการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการพัฒนา ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 80ผู้ไม่ผ่านการประเมินผลการพัฒนาต้องเข้ารับการพัฒนาใหม่ทั้งหมด
4. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาโดยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานอื่น และจัดทารายละเอียด
หลักสูตรตามขอบข่ายการพัฒนาเสนอ ก.ค.ศ.เพื่อทราบ แล้วดาเนินการพัฒนาและรายงานผลการดาเนินการ
พัฒนาให้ก.ค.ศ. ทราบ
มำตรฐำนกำรพัฒนำ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาเนินการตามาตรฐานการพัฒนา ดังนี้
1.การบริหารจัดการ
จัดทารายละเอียดหลักสูตรและคู่มือการพัฒนา จัดทาแผนพัฒนา คัดเลือกวิทยากรและวิทยากรพี่
เลี้ยงจัดทาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิทยากร จัดวิทยากรเป็นคณะหรือทีมจัดการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่อง
หลักสูตรและการประเมินผลการพัฒนากับวิทยากร และดาเนินการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ.กาหนดโดยยึ ดความส าเร็ จ ตามวัต ถุประสงค์ ข องการพัฒ นา จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้ เพี ย งพอ
จัดระบบควบคุมคุณภาพการพัฒนา รวมทั้งกากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาให้ ก.ค.ศ. ทราบ
2.วิทยากรและวิทยากรพี่เลี้ยง
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วิ ท ยากรและวิ ท ยากรพี่ เ ลี้ ย งเป็ น ผู้ ที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพเหมาะสม มี ค วามรอบรู้ มี ค วามสามารถ มี
ประสบการณ์ประสบความสาเร็จเป็นที่ยอมรับในวิชาการทางการบริหารการศึกษาและเรื่องที่เกี่ยวข้อง มีความ
รับผิดชอบการพัฒนา
โดยเน้นผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นสาคัญ
3.สื่อ และนวัตกรรมการพัฒนา
จัดคู่มือ สื่อและนวัตกรรมประกอบการพัฒนา ส่งให้ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า15 วัน จัดเอกสาร สื่ออิเลคทรอนิกส์ และโสตทัศนูปกรณ์ที่มีเนื้อหาความรู้ทางวิชาการทันสมัยเข้าถึ งได้
สะดวกมีคุณภาพดี มีปริมาณเพียงพอช่วยให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความสนใจ กระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้
4. สถานที่ที่ใช้ในการพัฒนา
สถานที่ที่ใช้ในการพัฒนาต้องเหมาะสม มีบรรยากาศที่ดี มีอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก
เอื้อต่อการพัฒนา รวมทั้งมีแหล่งศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอสาหรับการพัฒนา
5. การประเมินผลการพัฒนา
การประเมินผลการพัฒนาต้องมุ่งเน้นการประเมินตามสภาพจริงอย่างเป็นระบบ และได้มาตรฐาน
เพื่อปรับปรุงพัฒนา โดยยึดวัตถุประสงค์การพัฒนาเป็นหลัก

แผนภูมิแสดงขั้นตอน
สถานศึกษาผูผ้ ่านการคัดเลือก

กศจ.ประกาศผล
ผูผ้ ่านการ
คัดเลือกฯ

ประ
สพท.ต้นสังกัด

หน่วยพัฒนา/สพฐ.กาหนด
ดาเนินการพัฒนา

สพฐ.แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ประเมิน
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สพฐ.รายงานผลการพัฒนา
ให้ กคศ.ทราบ

กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษำนิเทศก์

ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 80 บัญญัติให้มีการพัฒ นาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง บาง
ตาแหน่งและวิทยฐานะบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก้าวหน้าแก่ราชการ
ประกอบกับก.ค.ศ. ได้กาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับผู้ดารงตาแหน่งตามมาตรฐานตาแหน่งศึกษานิเทศก์ ไว้ว่า
ต้องผ่านการพัฒนา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 6 ลงวันที่ 12
พฤษภาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ และที่ ศธ 0206.6/ว 33 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้กาหนดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ ต้องผ่านการพัฒนา
ตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด โดยมอบให้ ส านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้นฐาน เป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทารายละเอียดหลักสูตรและดาเนินการพัฒนา
หลักเกณฑ์
๑. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ ต้องให้
ผู้ผ่านการพัฒนามีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะ
ทาให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ รวมทั้งมีความพร้อมใน
การปฏิบัติงานในตาแหน่งศึกษานิเทศก์
2.การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ต้อง
พัฒนาในลักษณะองค์รวมที่บูรณาการทั้งในด้านความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีใช้วิธีการพัฒนาหลากหลายวิธีควบคู่
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กับการเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และมีประสบการณ์เป็นการพัฒนารายบุคคลและกลุ่มเล็กๆ เน้นการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง โดยใช้แหล่งความรู้และ
องค์ความรู้ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย
วิธีกำร
1.การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ใช้
วิธีการพัฒนาหลายวิธี เน้นการเรียนรู้เป็นรายบุคคล การเรียนรู้เป็นกลุ่มเล็กๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้ในสภาพจริง การสอนแนะ และวิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม โดยมีโครงสร้าง
หลักสูตร ประกอบด้วย 3 ส่วน ระยะเวลาการพัฒนาไม่น้อยกว่า 30 วัน
ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะของศึกษานิเทศก์
ส่วนที่ 2 การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
ส่วนที่ 3 การจัดทาและนาเสนอแผนพัฒนางานนิเทศการศึกษาในหน้าที่รับผิดชอบ
2.การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ผู้บริหาร
โครงการพัฒนาต้องส่งเสริมสนับสนุน ให้คาปรึกษา แนะนา กากับ และติดตามให้มีการพัฒนาตามขั้นตอนดังนี้
2.1 ผู้เข้ารับการพัฒนาเสนอแผนพัฒนาตนเอง
2.2 ผู้เข้ารับการพัฒนามีการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองภายใต้การให้คาปรึกษาแนะนาของผู้บริหาร
โครงการพัฒนาและวิทยากร
2.3 การประเมินผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ ต้องเป็นไปตามหลักการ วิธีการประเมิน และเกณฑ์การประเมินที่กาหนด
มำตรฐำนกำรพัฒนำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาต้องดาเนินการให้ได้มาตรฐาน ดังนี้
1. มาตรฐานหลักสูตร
2. มาตรฐานสื่อและนวัตกรรม
3. มาตรฐานวิทยากร
4. มาตรฐานสถานที่และแหล่งเรียนรู้
5. มาตรฐานการประเมิน
6. มาตรฐานการบริหารจัดการ
7. มาตรฐานคุณภาพผู้ผ่านการพัฒนา
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แผนภูมิแสดงขั้นตอน
กศจ.ประกาศ
ผลผูผ้ า่ น
คัดเลือก

สถานศึกษาของผูผ้ า่ น
การคัดเลือก

สพท.
ต้นสังกัด

สพฐ. หน่วยพัฒนา
ทาหลักสูตร/ประเมิน/รายงานผลการพัฒนา

ก.ค.ศ.
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๑. ชื่องาน
การฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อใช้สาหรับเป็นแนวการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
๓. ขอบเขตของงาน
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗๙
ผู้บังคับบัญชาทุกคน ทุกระดับจึงมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาทุกคน ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและได้รับมาตรฐานถือว่าการปฏิบัติงานและการเรียนรู้เป็น
เรื่องเดียวกัน จาเป็นต้องพัฒนาตลอดเวลา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีหน้าที่ต้องพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องด้วย ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและอื่นๆ นาผล
การพัฒนาไปใช้เป็นส่วนสาคัญในการพิจารณาดาเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.๑ จัดทาข้อมูลสารสนเทศ โดยการจัดทาข้อมูลสารสนเทศที่มีความจาเป็นที่จะนามาใช้วางแผนพัฒนาจาก
แผนพัฒนาตนเอง (IDPLAN) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เช่น
- ตามความรู้ความสามารถ ความสนใจและความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรของหน่วยงาน
- ข้อมูลสถานที่ในการจัดอบรมพัฒนา หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายในการพัฒนา
- บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ วิทยากร ในสาขาต่างๆ
4.๒ จัดทาแผนพัฒนา เครื่องมือ และเอกสารในการพัฒนา
4.๓ ดาเนินการพัฒนา
4.๔ ติดตามและประเมินผล
4.๕ นาผลการพัฒนาไปใช้ประโยชน์
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5.Flow Chart การปฏิบัติงาน
จัดทาข้อมูลสารสนเทศ
วางแผนการพัฒนา

จัดทาแผนและเครื่องมือพัฒนา

ดาเนินการพัฒนา
นาผลการพัฒนาไปใช้

ติดตามและประเมินผล

ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ
จุดสาคัญและกลไกการพัฒนาควรเริ่มจากความต้องการ ความสนใจในการพัฒนาตนเองของบุคลากร
มีความหลากหลายในรูปแบบและวิธีการพัฒนา การสร้างเครือข่ายการพัฒนาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่
6.แบบฟอร์มที่ใช้
6.๑ แบบสารวจข้อมูล/แผนพัฒนาตนเองรายบุคล (ID PLAN)
6.๒ แผนงาน/โครงการ
6.๓ แบบปฏิทินการปฏิบัติงาน
6.๔ แบบบันทึกการดาเนินงาน
6.๕ แบบสรุปผล
6.๖ แบบเสนอแนะ
7.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
7.๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๗๙
7.๒ หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธo๒o๖/ว๑o ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
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๑. ชื่องาน
งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ต่างประเทศ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเป็นการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับวุฒิสูงขึ้น
๒.๒ เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสริมสร้างศักยภาพและได้รับการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
๒.๓ เพื่อเป็นการพัฒนาวิชาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้า
๓. ขอบเขตของงาน
การลาศึกษา หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปศึกษา
ฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
มาตรา ๘๑ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยการให้ไปศึ กษา
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ในกรณีที่มีความจ าเป็ น หรื อเป็ น ความต้ องการของหน่ว ยงานเพื่ อประโยชน์ ต่ อการพัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาหรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน ผู้บังคับบัญชาอาจส่งหรืออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. โดยให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการมีสิทธิ์ได้
เลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับมาตรา ๗๓ วรรคสาม
ประกอบด้วย
๑. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติการศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ก
การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข
๒. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ
การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ โดยใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษา
การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ โดยไม่ใช้เวลาราชการไปศึกษา
๓. การศึกษาต่อภายในประเทศภาคฤดูร้อน
๔. การฝึกอบรมภายในประเทศ
๕. การคานวณเงิน และเรียกชดใช้ทุนกรณีผิดสัญญา
๖. ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
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๔. คาจากัดความ
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ
การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ หมายถึงการลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการเต็มเวลา แบ่งเป็น
๒ ประเภท คือ
ประเภท ก ได้แก่ ประเภทที่หน่วยงานต้นสังกัดส่งไปศึกษา
ประเภท ข ได้แก่ ประเภทที่ต้องไปสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกในสถานบันการศึกษาด้วยตนเอง
๑.๑ ขั้นตอนการดาเนินการศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ก
๑.๑.๑ สพฐ. แจ้งพิจารณาโควตาประเภท ก มาให้ สพท.
๑.๑.๒ เจ้ าหน้ าที่ สพท. ประสานงานกับสถาบันการศึกษา เพื่อขอโควตาประเภท ก เพิ่ม และ
ดาเนินการคัดเลือกตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่ สพฐ. กาหนด
๑.๑.๓ แจ้ งรายชื่อผู้ ได้รั บ การคัดเลื อกไปยังสถาบั นการศึกษาโดยตรง พร้อมทั้งแจ้งผู้ ได้รับการ
คัดเลือกไปดาเนินการตามขั้นตอนของสถาบันการศึกษา และรายงาย สพฐ. ทราบ
๑.๑.๔ จัดทาคาสั่งเสนอขออนุญาตลาศึกษาต่อผู้มีอานาจอนุญาตไปศึกษาต่อ และจัดทาสัญญา และ
สัญญาค้าประกัน
๑.๑.๕ จัดทาหนังสือส่งตัวข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อไปยังสถาบันการศึกษา
๑.๑.๖ แจ้งหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
๑.๑.๗ รายงานจานวนข้าราชการที่ได้รับการอนุญาตให้ลาศึกษา ขยายเวลา กลับเข้าปฏิบัติราชการ
เมื่อเสร็จสิ้นการลาศึกษาต่อ โดยรายงานให้ สพฐ. ทราบ ทุกภาคการศึกษา
๑.๒ ขั้นตอนการดาเนินงานการศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข
๑.๒.๑ การอนุญาตลาศึกษาต่อ
๑) รับคาขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข
๒) ตรวจสอบเอกสาร
๓) อนุญาตไปสมัครสอบ
๔) อนุญาตไปศึกษาต่อ ภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข
(เมื่อผู้ขออนุญาตสอบคัดเลือกได้แล้ว)
- ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท กาหนด ๒ ปี
- ระดับปริญญาเอก กาหนด ๔ ปี
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เอกสารหลักฐาน ผลการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา และสาเนา ก.พ.๗
๕) จัดทาสัญญาลาศึกษาต่อ และสัญญาค้าประกัน
๖) จัดทาคาสั่งให้ลาศึกษาต่อเสนอผู้มีอานาจตามลาดับขั้น
๗) จัดทาหนังสือส่งตัวข้าราชการที่ลาศึกษาต่อให้ สพฐ. ทราบ
๑.๒.๒ การขยายเวลาศึกษาต่อ
๑) รับคาขอของผู้ลาศึกษาต่อส่งหลักฐานขยายระยะเวลาศึกษาต่อก่อนสิ้นสุดสัญญาไม่น้อยกว่า
๑๕ วัน
๒) เสนอขออนุญาตการขยายเวลาศึกษาต่อ
- ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ได้ไม่เกินครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา ไม่เกิน ๒ ครั้ง หรือไม่เกิน
๑ ปีการศึกษา
๓) จัดทาสัญญาและสัญญาค้าประกัน
๔) จัดทาคาสั่งขยายเวลาศึกษาต่อเสนอผู้มีอานาจอนุญาต
๕) แจ้งผู้ขออนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖) รายงานจานวนข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาศึกษาให้ สพฐ. ทราบ
๑.๒.๓ การกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม
๑) รับคาร้องผู้ที่ไปศึกษาต่อประสงค์ขอกลับเข้าปฏิบัติราชการ
๒) ตรวจสอบเอกสาร (หนังสือจากสถานศึกษา,แบบคาร้องขอกลับ)
๓) เสนอคาสั่งกลับเข้าปฏิบัติราชการต่อผู้มีอานาจอนุญาต
๔) จัดทาคาสั่งขยายเวลาศึกษาต่อเสนอผู้มีอานาจอนุญาต
๕) แจ้งผู้ขออนุญาตและผู้เกี่ยวข้อง
๖) รายงาน สพฐ.
๑.๒.๔ การทาสัญญา
๑) จัดทาสัญญา และสัญญาค้าประกันตามแบบที่ สพฐ. กาหนด
- การทาสัญญา
จัดทาสัญญา จานวน ๒ ชุด (เก็บไว้ที่ สพท./สพฐ. ๑ ชุด และผู้ให้สัญญา ๑ ชุด) ทั้งนี้ผู้รับสัญญา
เป็นผู้เก็บสัญญาและสัญญาค้าประกัน ชุดที่ติดอากรแสตมป์ ๑o บาทและ ๑ บาท รวม ๑๑ บาท (ฉบับจริง)
- เอกสารของผู้จัดทาสัญญาลาศึกษาต่อและผู้ค้าประกัน
ก.บัตรประจาตัวข้าราชการหรือบัตรประชาชน พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
ข.ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
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ค.ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
ง.หนังสือยินยอมให้ทาสัญญา หรือค้าประกันของคู่สมรส (กรณีผู้ทาสัญญา หรือผู้ค้าประกันมีคู่
สมรส)
จ.รูปถ่าย ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป (ผู้ให้สัญญาเท่านั้น)
ฉ.กรณีไม่สามารถหาผู้ค้าประกัน ให้แนบบันทึกความเห็นของคณะกรรมการฯ
- ผู้ทาสัญญาและผู้ค้าประกันต้องนาบุคคลต่อไปนี้มาในวันทาสัญญาด้วย
ก.คู่สมรสของผู้ทาสัญญา (ถ้ามี)
ข.ผู้ค้าประกัน จานวน ๑ คน
ค.คู่สมรสของผู้ค้าประกัน (ถ้ามี)
- การติดอากรแสตมป์ สัญญาศึกษาต่อติดอากรแสตมป์ ๑ บาท และสั ญญาค้าประกัน ๑o บาท
(ติดอากรแสตมป์ที่คู่ฉบับๆ ละ ๑ บาท การจัดทาสาเนาคู่ฉบับโดยสถานศึกษาจานวน ๒ ชุด และ สพท./สพฐ. ๑
ชุด)
๒) เสนอลงนามสัญญาลาศึกษาต่อและสัญญาค้าประกัน
๓) มอบสัญญาให้กับผู้ศึกษาต่อ
๒. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา
๒.๑ การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยใช้เวลาราชการบางส่วน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒.๑.๑ รับคาขอของผู้ประสงค์จะศึกษาต่อขออนุญาตสมัครสอบต่อผู้มีอานาจอนุญาต
๒.๑.๒ เมื่อสอบคัดเลือกได้ ให้นาหลักฐานผลการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา เสนอต่อผู้มี
อานาจอนุญาต
๒.๑.๓ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
๑) มีอายุไม่เกิน ๕๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ของปีที่เข้าศึกษา กรณีอายุเกินให้
อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอานาจอนุญาตพิจารณาอนุญาตเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
๒) ต้องมีเวลารับราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือนเต็ม
๒.๑.๔ จัดทาสัญญาลาศึกษาและสัญญาค้าประกันคนละ ๒ ฉบับ (เก็บไว้ที่ผู้รับสัญญา ๑ ฉบับ
ผู้ไปศึกษา ๑ ฉบับ)
๒.๑.๕ จัดทาคาสั่งให้ไปศึกษา
๒.๑.๖ จัดทาหนังสือส่งตัวไปศึกษา
๒.๑.๗ เมื่อผู้ไปศึกษาสาเร็จการศึกษา ให้จัดทาคาสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ
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๒.๑.๘ รายงาน สพฐ.
๒.๒ การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการโดยไม่ใช้เวลาราชการไปศึกษา
ขั้นตอนการศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการโดยไม่ใช้เวลาราชการไปศึกษา
๒.๒.๑ รับเรื่องไปศึกษาต่อ
๒.๒.๒ ตรวจสอบการไปศึกษาต่อ
๒.๒.๓ เสนอรายงานผู้บังคับบัญชา ทราบ
๒.๒.๔ แจ้งผู้ไปศึกษาต่อทราบ
๓. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคฤดูร้อน
ขั้นตอนการลาศึกษาต่อภาคฤดูร้อน
๓.๑ การลาศึกษาต่อ
๓.๑.๑ รับคาขอผู้ประสงค์จะศึกษาต่อ
๓.๑.๒ ตรวจสอบเอกสาร
๓.๑.๓ จัดทาสัญญา และสัญญาค้าประกัน ดาเนินการเช่นเดียวกับการศึกษาต่อภาคปกติ
๓.๑.๔ เสนอขออนุญาตไปศึกต่อภาคฤดูร้อน ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้นตอน
๓.๑.๕ จัดทาคาสั่งให้ข้าราชการลาศึกษาต่อภาคฤดูร้อน
๓.๑.๖ แจ้งผู้ไปศึกษาต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษา
๓.๑.๗ รายงาน สพฐ.
๓.๒ การกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม
๓.๒.๑ ผู้ลาศึกษาต่อส่งแบบคาร้องขอกลับฯ
๓.๒.๒ ตรวจสอบเอกสาร
๑) แบบคาร้องขอกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม (แบบที่ ๕)
๒) หนังสือจากสถาบันการศึกษาส่งตัวกลับโดยระบุวันที่ส่งตัวกลับ
๓) เอกสารที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษา
๓.๒.๓ การจัดคาสั่งให้ข้าราชการศึกไปศึกษาต่อภาคฤดูร้อนกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม
๓.๒.๔ การรายงานจานวนผู้ลาศึกษาไป สพฐ.
๔. การฝึกอบรมภายในประเทศ
ขั้นตอนการดาเนินการ
๔.๑ ขออนุญาตไปฝึกอบรมภายในประเทศ (ตามหลักเกณฑ์)
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๔.๒ การอบรม หากอบรมระยะเวลาเกินกว่า ๖ เดือน หรือทางราชการจะต้องจ่ายเงินเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเกินกว่า ๕,ooo บาท ต้องจัดทาสัญญา
๔.๓ จัดทาสัญญา (กรณีผู้ลาไปฝึกอบรมย้ายต่างเขตพื้นที่ให้เก็บสัญญาไว้ที่ สพท.เดิม แต่ต้องแจ้ง
ให้หน่วยงานใหม่ทราบ)
๔.๔ จัดทาคาสั่งให้ไปฝึกอบรมภายในประเทศและกลับเข้ารับราชการ
๔.๕ รายงาน สพฐ.
๕. การคานวณเงินและเรียกชดใช้ทุนกรณีผิดสัญญา
ขั้นตอนการดาเนินการ
กรณีผู้ลาศึกษาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ผิดสัญญาการชดใช้ทุนให้ดาเนินการดังนี้
๕.๑ คานวณการชดใช้ทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนดและตามประกาศของ
สพฐ.
๕.๒ แจ้งเรียนชาระหนี้จากผู้ผิดสัญญาและผู้ค้าประกัน โดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ
๕.๓ หากผู้ผิดสัญญาหรือผู้ค้าประกันยินยอม ชดใช้ ให้รับชดใช้แล้วรายงาน สพฐ.
๕.๔ หากขอผ่ า นช าระให้ ผู้ มี อ านาจ (ผู้ รั บ มอบอ านาจ) พิ จ ารณาโดยค านึ ง ถึ ง หลั ก เกณฑ์ ที่
กระทรวงการคลังกาหนด
๕.๕ หากผู้ผิดสัญญา หรือผู้ ค้าประกันปฏิเสธ หรือเพิกเฉย ให้รวบรวมเอกสาร หลักฐานทั้งหมด
รายงาน สพฐ. โดยด่วน อย่าให้ขาดอายุความ
๖. การลาศึกษาต่อต่างประเทศ
ขั้นตอนการดาเนินการขออนุญาตไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
๖.๑ รับคาขอของข้าราชการที่ประสงค์จะขออนุญาตไปศึกษาต่อ ณ ต่ างประเทศ พร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณา
๖.๒ ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน
๖.๓ เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อเสนอเรื่องไปยัง สพฐ.
๖.๔ สพฐ. แจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบจากสานักงาน ก.พ. และจัดทาคาสั่งส่งให้ข้าราชการไปศึกษา
ต่อ ณ ต่างประเทศ
๖.๕ จัดทาสัญญาและสัญญาค้าประกัน (ผอ.สพท. ลงนามในสัญญา)
๖.๖ ส่งสัญญาไป สพฐ.
๖.๗ แจ้งสถานศึกษาเพื่อแจ้งผู้ขออนุญาตทราบ
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ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ
- การศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ต้องประสานเกี่ยวกับสานักงาน ก.พ. ด้วย
- กรณีขอรับทุนหรือได้รับทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของทุนที่ได้รับด้วย
๖.Flow Chart การปฏิบัติงาน
เสนอผู้บังคับบัญชาอนุญาต/

ผู้มีความประสงค์ยื่นคาการศึกษา

มีคาสั่งให้ลาศึกษาต่อ

รายงานกลับเข้ารับราชการเมื่อจบการศึกษา
ผู้บังคับบัญชาสั่งกลับเข้าปฏิบัตหิ น้าที่

รายงาน สพฐ.

ผู้ศึกษารายงานผลการศึกษา
ระหว่างลาศึกษา

๗.แบบฟอร์มที่ใช้
๗.๑ แบบสารวจ
๗.๒ สัญญาลาศึกษา
๘.กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.
๒๕๓๘
๒.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.
๒๕๓๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗
๓.ประกาศส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เรื่องให้
ข้าราชการและลูกจ้างประจาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติ
งานวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๔๗
๔.คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๖o๒/๒๕๔๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม
๒๕๔๗
๕.หนั ง สื อ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ o๔oo๙/๔๑๘๔
ลงวันที่ ๓o มีนาคม
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๖.คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๒๘๑/๒๕๔๗ สั่ง ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๗
๗.ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการให้ ข้ า ราชการไปศึ ก ษา ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย และดู ง าน ณ
ต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙
๘.หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กคo๔o๖.๒/ว.๔๑o ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕o
๙.คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๓o๗/๒๕๕๑ สั่ง ณ วันที่ ๒o มีนาคม ๒๕๕๑

