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คู่มือรายบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

งานติดตาม ประเมิน
และ รายงานผล

ประเภทเอกสาร : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร
: งานติดตาม และรายงานผลการ

ดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การวิเคราะหรายละเอียดนโยบายและกลยุทธ
3.2 แผนกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ
3.3 การจัดทําเครื่องมือการติดตามการดําเนินงาน
3.4 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปตามนโยบายและกลยุทธ
3.5 การจัดทํารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
4. คําจํากัดความ
การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กระบวนการของการวัดหรือการตรวจสอบที่ดําเนินการเปน
ประจําหรือเปนระยะ โดยการวัดและการตรวจสอบดังกลาว ไดแก การวัดปจจัยนําเขา(Inputs) กระบวนการ
(Process) และผลผลิต (Outputs) ที่เกิดขึ้นใชชวงระยะเวลาดําเนินงานตามแผนโดยทั่วไปมักติดตามใน ดาน
การจัดหา การจัดการและการนําทรัพยากรของโครงการมาใชวาเปนไปตามที่กําหนดไวในแผนและกําหนดการ
หรือไม วัตถุประสงคของการติดตาม คือ ตองการชี้ใหเห็นถึงสถานการณของโครงการใหเร็วที่สุดที่เทาที่จะเร็ว
ได ในเรื่องเกี่ยวกับการใชทรัพยากร การปฏิบตั ิกิจกรรมตาง ๆ หรือผลิตผลของโครงการเพื่อจะไดจัดการแกไข
ปรับปรุงสถานการณตางๆ ของโครงการที่เปนไปทันทวงที
การรายงาน (Report) คือ การกําหนด ระบุรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของบุคคลใน
หนวยงาน ซึ่งรายงานแตละประเภทนั้น ก็จะมีวิธีการนําเสนอที่แตกตางกันออกไป รายงานจึงเปนสิ่งจําเปน
และสําคัญในการบริหารงานและการที่จะเสนอการเขียนรายงานนั้นใหมีประสิทธิภาพสามารถแสดงออกมาได
อยางรวดเร็วนั้น ควรที่จะมีการวางแผนกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของแตละรายงานไวดวย

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ สพฐ.
1) ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดนโยบาย กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ
2) จัดทําแผน กํากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและแผน
กํากับติดตาม การติดตามงานตามกลยุทธและนโยบายของหนวยงานทุกระดับ เพื่อกํากับติดตามเรงรัดใหมีการ
ดําเนินงานตามที่ไดกําหนดไวในแผน
3) จัดทําเครื่องมือกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานใหมีความครอบคลุม ชัดเจนและ
สะดวกตอการติดตามและรายงานผลของผูเกี่ยวของ
4) เสนอขอมูลการดําเนินงานตามแผนกํากับติดตามตอผูมีอํานาจพิจารณา
5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานประจําป (Annual Report) ของเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา และจัดทําขอสรุปเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสาธารณชน
5.2 การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
1) ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
2) การประสานแผนการติดตาม กํากับ นิเทศและตรวจราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของ
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและผูตรวจราชการสํานักงานจังหวัด ในสวนที่เกี่ยวของกับกลุมนโยบาย
และแผน
3) จัดทํารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
4) วิเคราะหประเด็นขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ เสนอผูมีอํานาจพิจารณา
5) แจงผูเกี่ยวของใหนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน
6) การสรุปผลและรายงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
6.1 การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ สพฐ.
ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดนโยบาย กลยุทธและแผน
ปฏิบัติการประจําปของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดทํารายละเอียด กํากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจําปของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและแผนกํากับติดตาม การติดตามงาน
ตามกลยุทธและนโยบายของหนวยงานทุกระดับ เพื่อกํากับติดตาม
เรงรัดใหมีการดําเนินงานตามที่ไดกําหนดไวในแผน

แจงเครื่องมือกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานให
มีความครอบคลุม ชัดเจนและสะดวกตอการติดตามและ
รายงานผลของผูเกี่ยวของ

แตงตั้งคณะกรรมการและผูเกี่ยวของ

แจงผูเกี่ยวของปรับปรุงและพัฒนางาน

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน และ
จัดทําสรุปเสนอ ผอ.สพท. และสาธารณชน

6.2 การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตรวจ
ราชการตามนโยบายการตรวจราชการ

ประสานแผนการติดตาม กํากับ นิเทศและตรวจราชการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาของผูตรวจราชการฯ ในสวนที่เกี่ยวของกับกลุม
นโยบายและแผน

จัดทํารายงานสวนราชการตามนโยบายการตรวจราชการ

วิเคราะหประเด็นขอเสนอแนะของผูตรวจการ

เสนอผูม ีอํานาจพิจารณา

แจงผูเกี่ยวของใหนําเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน

สรุปและรายงานตอหนวยงานที่เกีย่ วของ

7. แบบฟอรมที่ใช
แบบติดตามและรายงานผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 นโยบายและกลยุทธของหนวยงานที่เกี่ยวของ
8.2 แผนปฏิบัติการประจําปของเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
8.3 แผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักนายกรัฐมนตรี
9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

8

โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ .
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ
สพป.ปข.2 กลุม นโยบายและแผน งานติดตามและรายงานผล
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ สพฐ.
ลําดับที่
1

2

3

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

เวลาดําเนินการ

ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดนโยบาย กลยุทธและแผน
ปฏิบัติการประจําปของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน จังหวัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและ
สถานศึกษา รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ

1) ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดนโยบาย กลยุทธและแผนปฏิบัติ
การประจําปของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. จังหวัด สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษารวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ
2) จัดทําแผน กํากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจําปของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแผนกํากับติดตาม การติดตาม
งานตามกลยุทธและนโยบายของหนวยงานทุกระดับ เพื่อกํากับ
ติดตามเรงรัดใหมีการดําเนินงานตามที่ไดกําหนดไวในแผน
3) จัดทําเครื่องมือกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานใหมี
ความครอบคลุมชัดเจนและสะดวกตอการติดตามและรายงานผล
ของผูเกี่ยวของ
4) เสนอขอมูลการดําเนินงานตามแผนกํากับ ติดตามตอผูมีอํานาจ
พิจารณา
5).แจงผูเกี่ยวของใหนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน
6) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานประจําป
(Annual Year Report) ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
และจัดทําขอสรุปเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสาธารณชน

ก.ย.-ต.ค.

กลุมนโยบายและแผน

ต.ค.-พ.ย.

กลุมนโยบายและแผน

จัดทําแผน กํากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและแผนกํากับติดตาม การติดตามงานตามกลยุทธและนโยบายของ
หนวยงานทุกระดับ เพื่อกํากับติดตามเรงรัดใหมีการดําเนินงานตามที่ได
กําหนดไวในแผน

จัดทําเครื่องมือกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานใหมีความ
ครอบคลุม ชัดเจนและสะดวกตอการติดตามและรายงานผลของ
ผูเกี่ยวของ

4

5

รหัสเอกสาร : ……………………………..

เสนอผูมีอํานาจพิจารณา
แจงผูเกี่ยวของปรับปรุงและพัฒนางาน
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
และจัดทําสรุปเสนอ ผอ.สพท.และสาธารณชน

ต.ค.-พ.ย.

มาตรฐานคุณภาพงาน

เครื่องมือกํากับ ติดตาม
สอดคลองกับเครื่องมือของ
หนวยงานที่เกีย่ วของ

กย.

ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

กลุมนโยบายและแผน

กลุมนโยบายและแผน

มีการเสนอรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป(Annual
Report)
เสนอผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นทีการศึกษาเพือ่ ทราบ

ผูอํานวยการกลุม
นโยบายและแผน,
หัวหนากลุมงาน
ติดตามฯ

เอกสารอางอิง :
1. นโยบายและกลยุทธของหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. แผนปฏิบัติการประจําปของเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบตั ิ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1 หนา

9

โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ .
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธสาํ นักงาน สพป.ปข.2 กลุม นโยบายและแผน งานติดตามและรายงานผล
รหัสเอกสาร : ……………………………..
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

1

2

ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตรวจ
ราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
ประสานแผนการติดตาม กํากับ นิเทศและตรวจราชการสํานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษาของผูตรวจราชการฯ ในสวนทีเ่ กี่ยวของกับกลุม
นโยบายและแผน

3

จัดทํารายงานสวนราชการตามนโยบายการตรวจราชการ

วิเคราะหประเด็นขอเสนอแนะของผูต รวจการ

4
เสนอผูมีอํานาจพิจารณา

5

แจงผูเกี่ยวของใหนําเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน

รายละเอียดงาน
1) ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตามนโยบาย
การตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณา
การของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
2) การประสานแผนการติดตาม กํากับ นิเทศและตรวจราชการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และผูต รวจราชการสํานักงานจังหวัด ในสวนที่เกี่ยวของกับกลุมนโยบาย
และแผน
3) จัดทํารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
4) วิเคราะหประเด็นขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ เสนอผูมีอํานาจ
พิจารณา
5)แจงผูเกี่ยวของใหนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน
6) การสรุปผลและรายงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

เวลา
ดําเนินการ
ก.ย.-ต.ค.

มาตรฐานคุณภาพงาน

เจาหนาที่

ต.ค.-พ.ย.

ต.ค.-พ.ย.

ผูรับผิดชอบ

เจาหนาที่

จัดทํารายงานครบถวนตาม
ประเด็นและแบบรายงานของ
ผูตรวจราชการ

เจาหนาที่

กย.

ขอเสนอแนะที่นําไปสูการ
ปรับปรุงและพัฒนางาน

เจาหนาที่

ก.ย.

การเสนอรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป(Annual
Report)เสนอผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นทีการศึกษา
เพื่อทราบ

สรุปและรายงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

ผูอํานวยการกลุม
นโยบายและแผน,
หัวหนากลุมงาน
ติดตามฯ

เอกสารอางอิง :
1. นโยบายและกลยุทธของหนวยงานที่เกี่ยวของ2. แผนปฏิบัติการประจําปของเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานที่เกีย่ วของ
3. แผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักนายกรัฐมนตรี
คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบตั ิ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1 หนา

คํานํา
คู มื อ ปฏิ บั ติ ง านเล ม นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางในการดํ า เนิ น งานด า นจั ด การงบประมาณ
โดยใชระบบรายงานงบประมาณ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน เพื่อกําหนดเปน
มาตรฐานในการปฏิ บั ติ ง านที่ มี คุ ณ ภาพตามที่ กํ า หนด และเป น แนวทางหนึ่ ง ในการสร า งความเข า ใจ
ในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจถึงขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการตางๆ
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงไดจัดทําคูมือระบบรายงานงบประมาณนี้ขึ้น

นางสาวศศิธร สังขลาโพธิ์
มิถุนายน 2561

สารบัญ
หัวขอ
คํานํา
บทบาท
วัตถุประสงค
ขอบเขต
คําจํากัดความ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
Flow Chart การปฏิบัติงาน
แบบฟอรมมาตรฐานฯ
ภาคผนวก
- ระบบรายงานงบประมาณ (BRS)

หนา
1
2
2
2
2-3
4
6

-1-

บทบาท/ภารกิจ/หนาที่
ตามประกาศ ศธ.
งานวิเคราะหงบประมาณ

งาน/เรื่อง
ระบบรายงาน
งบประมาณ

บุคคล/
หนวยงานที่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกี่ยวของ
1) บันทึกขอมูลในระบบรายงานงบประมาณ - กลุม/หนวย
(BRS) คุมเรื่องที่มีงบประมาณทุกเรื่อง
ใน สพท.
2) ศึกษาขอมูลการใชจายงบประมาณจาก - สพฐ.
กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย
และรายงานจากสถานศึกษา
3) ตรวจวิเคราะหขอมูลการโอนเงิน
งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
ที่กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยมอบ
ใหวาเปนไปตามรายการที่ไดรับจัดสรร
หรือไม
4) ติดตาม ตรวจสอบ เรงรัด การรายงาน
การใชจายงบประมาณ

-21. ชื่องาน (กระบวนงาน)
ระบบรายงานงบประมาณ Budgeting Report System (BRS)
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหดําเนินการบริหารงบประมาณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอย
บรรลุวตั ถุประสงค และเปาหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ขอบเขตของงาน
การดําเนินการบริหารงบประมาณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแตกระบวนการสํารวจ ติดตาม
การเบิกจายงบประมาณรายจาย ทุกรายการ การวิเคราะหความสําคัญ ความจําเปนในการใชจายงบประมาณ
แจงผูเกี่ยวของทราบและดําเนินการ
4. คําจํากัดความ
งบประมาณ หมายถึง งบประมาณทุกหมวดงบประมาณ/ แผนงาน/ โครงการ ที่ไดรับแจงจัดสรร
จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) บันทึกขอมูลในระบบรายงานงบประมาณ (BRS) คุมเรื่องที่มีงบประมาณทุกเรื่องพรอมแนบ
ไฟลขอมูลการจัดสรร การโอน โดยใหบันทึกขอมูลภายในวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับแจง
2) รวบรวมไฟล ข อ มู ล ไฟล ส แกน เรื่ อ งที่ มี ง บประมาณทุ ก เรื่ อ งแยกเป น หมวดหมู สะดวก
แกการคนหา หากเกิดปญหากับระบบโปรแกรม
3) บันทึกเรื่องเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อรับทราบ
4) สําเนาเรื่องแจงการจัดสรรงบประมาณทุกเรื่อง มอบใหกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
5) ตรวจสอบการรั บเรื่ องของธุร การแตล ะกลุม ใหมีการรับ เรื่อง เปน ปจ จุบัน หากเปน เรื่อง
เรงดวนใหโทรศัพทแจงใหรับเรื่องทันที

-36) ตรวจวิเคราะหขอมูลการโอนเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ที่กลุมบริหารงาน
การเงินและสินทรัพยมอบใหวาเปนไปตามรายการที่ไดรับจัดสรรหรือไม หากไมเปนไปตามที่ไดรับจัดสรรให
ประสานกั บ ผู จั ดสรรต อไป พร อมบั น ทึ ก ข อมูล การโอนเงิน งบประมาณใหตรงกั บ เรื่อ งที่ไดรั บ แจง จัดสรร
ในระบบรายงานงบประมาณ (BRS) และจัดเก็บเอกสารจําแนกเปนแผนงาน /งาน/โครงการ
7) ติดตาม ตรวจสอบ เรงรัด การรายงาน การใชจายงบประมาณในระบบ รายงานงบประมาณ
(BRS) ในสวนที่ไมมีผูรับผิดชอบ
8) บั น ทึ ก ข อ มู ล การใช จ า ยงบประมาณในระบบรายงานงบประมาณ (BRS) ในรายการ
คาตอบแทนจางบุคลากรทุกรายการ ค าเชาบาน งบบุคลากร เพื่อเป นฐานข อมูลในการพิ จารณาจัดสรร
งบประมาณและใชในการรายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป

-46. Flow Chart การปฏิบัติงาน

รับหนังสือทุกเรื่องที่มีแจง
จัดสรรงบประมาณ

บันทึกขอมูล พรอมแนบไฟลสแกนลงในระบบ
รายงานงบประมาณ และเก็บแยกไฟลเปนหมวดหมู

บันทึกเสนอผูบังคับบัญชา

แจงผูเกี่ยวของดําเนินการ

ติดตาม ตรวจสอบการบันทึกขอมูล
และการใชจายงบประมาณ เพื่อใช
ในการรายงาน สพฐ. ตอไป

-57. แบบฟอรมที่ใช
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
- ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

-6ชื่องาน (กระบวนงาน) บริหารงบประมาณ
สพป.ปข.2 กลุม นโยบายและแผน
รหัสเอกสาร : ……………………………..
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณเปนไปตามที่ระเบียบกําหนด
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
1
รับหนังสือทุกเรื่องที่มแี จงจัดสรร
งบประมาณ
2
บันทึกขอมูล พรอมแนบไฟลสแกนลงในระบบรายงาน
งบประมาณ และเก็บแยกไฟลเปนหมวดหมู
3

บันทึกเสนอผูบังคับบัญชา

4
แจงผูเกี่ยวของดําเนินการ
5
ติดตาม ตรวจสอบการบันทึกขอมูล และ
การใชจายงบประมาณ เพื่อใชใน
การรายงาน สพฐ. ตอไป

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับหนังสือ
ทุกเรื่องที่มีแจงการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
บันทึกขอมูลลงในระบบรายงาน
งบประมาณ (BRS) และแยกเก็บรวมไฟล
เปนหมวดหมู สะดวกแกการคนหาใน
กรณีเรงดวน หรือระบบโปรแกรมเกิด
ปญหา
เสนอผูบังคับบัญชา พิจารณาเห็นชอบ
และมอบหมายงาน

ตลอดปงบประมาณ

กลุมนโยบาย
และแผน

ตลอดปงบประมาณ

กลุมนโยบาย
และแผน

ตลอดปงบประมาณ

กลุมนโยบาย
และแผน

แจงกลุม/หนวยงานภายในที่เกี่ยวของ
ดําเนินการ

ตลอดปงบประมาณ

กลุมนโยบาย
และแผน

ติดตาม ตรวจสอบการบันทึกขอมูล
การโอนเงินงบประมาณ วาเปนไปตามที่
ไดรับจัดสรรหรือไม และวิเคราะหการใช
จายงบประมาณ เพื่อเปนฐานขอมูล
ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในป
ตอไป และใชในการรายงานไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ตลอดปงบประมาณ การบริหาร ใชจาย
งบประมาณเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด

กลุมนโยบาย
และแผน

เอกสารอางอิง :
คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1 หนา

ภาคผนวก

คลิก

คูมือการปฏิบัติงาน

งานวิเคราะหงบประมาณ
นางสาวปณิชา นันทชนาโชติ

สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
การจัดทํ าเอกสารคู มือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะหงบประมาณ ระบบบัญชีการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน ของกลุ มนโยบายและแผนฉบั บ นี้ จั ดทํา ขึ้น โดยอิ งคูมือการปฏิบัติ งานของสํานักงานเขตพื้น ที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประสบการณจากการทํางาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออํานวย
ความสะดวกใหผูมาใชบริการไดทราบและเขาใจขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ของการจัดการศึกษาในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดวยความถูกตอง
ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา ขั้นตอนรายละเอียดในคูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเปนประโยชน
แกทานผูใชบริการ

(นางสาวปณิชา นันทชนาโชติ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
พฤษภาคม 2561

สารบัญ
หนา
คํานํา
1. วัตถุประสงค
2. ขอบเขตของงาน
3. คําจํากัดความ
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน
6. แบบฟอรมที่ใช
8.เอกสารอางอิง
ภาคผนวก

1
1
1
1
2
3
3
4

คูมือการปฏิบัติงาน
วิเคราะหงบประมาณรายจาย
สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 2

เรื่อง ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1

จัดทํา ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2561

1. วัตถุประสงค
เพื่อการวิเคราะหงบประมาณรายจาย ระบบบัญชีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของการจัดการศึกษา
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดวยความถูกตอง เรียบรอย สามารถ
นําผลการวิเคราะหไปใชประโยชนในการบริหารจัดการศึกษา และการเรียนการสอนนักเรียนในสถานศึกษาตอไป
2. ขอบเขตของงาน
2.1 การวิเคราะหขอมูลงบประมาณ
2.2 การวิเคราะหงบประมาณรายจาย
2.3 การจัดทํารายงานการวิเคราะหงบประมาณ
2.4 การบันทึกขอมูลงบประมาณรายงานระบบบัญชีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. คําจํากัดความ
การวิเคราะหขอมูลงบประมาณ หมายถึง กระบวนการคนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผล
การดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กิจการใดกิจการหนึ่งจากงบการเงินของกิจการนั้น พรอมทั้งนํา
ขอเท็จจริงดังกลาวมาประกอบการตัดสินใจ
การวิเคราะหงบประมาณรายจาย หมายถึง กระบวนการการวางแผนทางการเงินวา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจะบรรลุจุดมุงหมายตามเปาหมายไดอยางไรโดยพิจารณาเงินรายไดจากทุกแหลงเปนตัวกําหนดขีดจํากัด
ในการจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการบริหารจัดการการจัดทํารายงาน
การวิเคราะหงบประมาณ หมายถึง การรายงานตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงของรายได รายจาย และเงินทุนที่กอหนี้
ผูกพันไว โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ไดรับ ซึ่งผูบริหารแตละคนตองการไดรับรายงานที่ตางกัน ดังนั้นรายงาน
ที่ดีจึงควรอานเขาใจไดงาย แตรายละเอียดที่ควรมี ตองไมขาดตกบกพรอง รายงานที่ดีที่สุดตองใหขอมูลที่ผูบริหาร
แตละระดับตองการ โดยจัดทําขึ้นอยางนอยเดือนละครั้ง
ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง ระบบที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทําขึ้น
เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา บันทึกขอมูลงบประมาณรายจายประจําป
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 รับเรื่องสั่งการจาก สพฐ. การรายงานงบประมาณรายจาย ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.2 ศึกษาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.3 แจงสถานศึกษาใหรายงานขอมูลงบประมาณรายจาย
4.3 วิเคราะห/ติดตาม การรายงานขอมูลงบประมาณรายจาย
4.5 รายงานให สพฐ. ทราบ

2
5. ผังกระบวนการการปฏิบัติงาน Flow Chart
ที่
1

2

ผังกระบวนการ
รับเรื่องสั่งการจาก สพฐ.
การรายงานขอมูลงบประมาณ
ศึกษาระบบบัญชีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3

ระยะเวลา
ขั้นตอน
1 วัน รับเรื่องสั่งการจาก สพฐ.
การรายงานขามูล
งบประมาณรายจาย
1 วัน ศึกษาระบบบัญชีการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1 วัน

แจงสถานศึกษา ใหรายงานภายในกําหนด
4
วิเคราะห/ติดตาม การรายงานขอมูล
5

2 สัปดาห วิเคราะห/ติดตาม การ
รายงานขอมูลของโรงเรียน
1 วัน

รายงาน สพฐ. ทราย

แจงสถานศึกษา ใหรายงาน
ขอมูลงบประมาณรายจาย

รายงานให สพฐ. ทราบ

ผูรับผิดชอบ

6. แบบฟอรมที่ใช
ระบบบัญชีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
ขั้นตอนการเขาใชระบบบัญชีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคผนวก)

3

ภาคผนวก

คมู่ ือการปฏิบตั ิงาน
กลมุ่ นโยบายและแผน
 งานวิเคราะห์งบประมาณ
 เรื่อง งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ

จัดทําโดย
นางสาวสรัญญา ดีฉ่าํ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

คํานํา
การปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดนั้น บุคลากรผูปฏิบัติงานจําเปนตอง
เขาใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเปาหมาย มีขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงจะ
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ไ ด อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การจั ด ทํ า คู มื อ การปฏิ บั ติ ง านเรื่ อ ง งานจั ด ตั้ ง และเสนอขอ
งบประมาณ นี้ จัดทําขึ้นเพื่อใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบและผูเกี่ยวของใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน เพื่อ
พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร ให ป ฏิ บั ติ ง านได อ ย า งถู ก ต อ ง รวดเร็ ว โปร ง ใสเป น ธรรม เกิ ด ความพึ ง พอใจ
แกผูรับบริการและผูที่มีสวนเกี่ยวของ โดยคูมือการปฏิบัติงานเลมนี้ประกอบดวย กระบวนงาน วัตถุประสงค
ขอบเขตของงาน คําจํากัดความ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอรมที่ใช เอกสาร/หลักฐานอางอิงประกอบการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเปนเอกสาร ที่มีประโยชนอยางยิ่งสําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานและบุคลากรอื่น ๆ ตลอดจน
สถานศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการบริหารงานและปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามภารกิจ อํานาจหนาที่ ที่ไดรับ
มอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณเลมนี้ จะเปน
ประโยชนตอผูปฏิบัติงานและผูที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด
สามารถนําไปใชเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

กลุมนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2

สารบัญ
หัวขอ

หนา

คํานํา
ชื่องาน (กระบวนงาน)

1

วัตถุประสงค

1

ขอบเขตของงาน

1

คําจํากัดความ

1

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1-2

ตารางการวิเคราะหงาน

3

Flow Chart การปฏิบัติงาน

4

โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.

5

ภาคผนวก
- ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
- แบบฟอรมฯ สําหรับการดําเนินงาน

หนา 1
คูมือการปฏิบัติงานกลุมนโยบายและแผน
สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 2

เรื่อง งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
เอกสารเลขที่

แกไขครั้งที่

วันที่บังคับใช

หนา

ฉบับที่

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)

งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ

2. วัตถุประสงค
จัดระบบการจัดตั้งและเสนอของบประมาณ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
และโรงเรียนในสังกัด ใหเปนไปดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม สะดวก รวดเร็ว สามารถใหการสนับสนุนงบประมาณ
ไดตามความขาดแคลน/จําเปนเรงดวน มีความถูกตอง โปรงใส และตรวจสอบได

3. ขอบเขตของงาน
จัดตั้งและเสนอของบประมาณประจําปและในกรณีเรงดวน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และโรงเรียนในสังกัด

4. คําจํากัดความ
การจัดตั้งงบประมาณ หมายถึง การจัดทํางบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม เพื่อใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใชจาย หรือให
กอหนี้ผูกพัน โดยเนนการประมาณการ กิจกรรม โครงการ ในที่นี้ หมายถึงการวิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณ
เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา
การเสนอของบประมาณ หมายถึง การเสนอคําของบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ ายประจํ า ป หรื อพระราชบั ญ ญั ติง บประมาณรายจา ยเพิ่ มเติ ม เพื่อใหสํา นักงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษา
และสถานศึ ก ษา ได เ สนอคํ า ขอตามแผนงาน งาน หรื อ โครงการ ตามหลั ก การจํ า แนกประเภทรายจ า ย
ตามงบประมาณที่ สํ า นั ก งบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้น ฐานกํ าหนด ไดแ ก
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจงกรอบวงเงิน/แนวทาง/หลักเกณฑ และวิธีการจัดตั้งงบประมาณ
ใหโรงเรียนในสังกัดทราบ
2) โรงเรียน จัดทําคําของบประมาณ เสนอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวบรวมขอมูลรายละเอียด/จัดทําฐานขอมูลคําของบประมาณ
ของโรงเรียน แยกเปนหมวดหมู รายการครุภัณฑ รายการปรับปรุงซอมแซม รายการสิ่งกอสราง
4) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เป นประธาน รองผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาที่ รับ ผิดชอบกลุมนโยบายและแผน
ผู แทนผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นตามขนาดโรงเรีย น โดยมี ผู อํา นวยการกลุ ม นโยบายและแผน เป น กรรมการและ
เลขานุการ ทําหนาที่จัดตั้งงบประมาณใหเปนไปตามแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค
และดําเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวของ

หนา 2
คูมือการปฏิบัติงานกลุมนโยบายและแผน
สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 2

เรื่อง งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
เอกสารเลขที่

แกไขครั้งที่

วันที่บังคับใช

หนา

ฉบับที่

5) จั ดประชุ มคณะกรรมการฯ พิจ ารณาคําของบประมาณของโรงเรีย น โดยจัดเรีย งลําดับ
ตามความจําเปน/ขาดแคลน ภายในกรอบวงเงินและแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนด
6) สรุปผลการประชุม และจัดทําขอมูล
7) บันทึกขอมูลคําขอจัดตั้งงบประมาณผานเว็บไซต ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กําหนด และพิมพเปนเอกสาร (print out) รับรองความถูกตอง
8) รายงานผลการจัดตั้งและเสนอของบประมาณ โดยสงเอกสาร/หลักฐานประกอบคําขอจัดตั้ง
งบประมาณ ตามแบบฟอรมที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนด พรอมแผนซีดีบันทึกขอมูล
จํานวน 1 แผน

หนา 3
คูมือการปฏิบัติงานกลุมนโยบายและแผน
สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 2

เรื่อง งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
เอกสารเลขที่

แกไขครั้งที่

วันที่บังคับใช

หนา

ฉบับที่

6. ตารางการวิเคราะหงาน
บทบาท/ภารกิจ/หนาที่
ตามประกาศ ศธ.

งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

งานวิเคราะหงบประมาณ งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจงนโยบายและแผนพัฒนา

ป ร ะ จํ า ป แ ล ะ ใ น ก ร ณี เ ร ง ด ว น มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดตั้ง
สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า งบประมาณใหโรงเรียนดําเนินการ
2. โรงเรียนจัดทําคําของบประมาณ เสนอสํานักงานเขตพื้นที่
และโรงเรียนในสังกัด
การศึกษา
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวบรวมขอมูลคําของบประมาณ
ของโรงเรียน/จัดทําฐานขอมูลแยกเปนหมวดหมู รายการครุภัณฑ
รายการปรับปรุงซอมแซม รายการสิ่งกอสราง
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
วิเคราะห ความเหมาะสม/ใหความเห็นชอบการจัดตั้งงบประมาณ
โดยจัดเรียงลําดับตามความขาดแคลน/จําเปนเรงดวน
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลการจัดตั้งงบประมาณ
ตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บุคคล/หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
- สพฐ.
- สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
(กลุม/หนวย)
- โรงเรียนในสังกัด

หนา 4
คูมือการปฏิบัติงานกลุมนโยบายและแผน

เรื่อง งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ

สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 2

เอกสารเลขที่

แกไขครั้งที่

วันที่บังคับใช

หนา

7. Flow Chart การปฏิบัติงาน
6.1 การจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจําปแี ละในกรณีเรงดวน
ของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษากรอบวงเงิน/แนวทาง/หลักเกณฑ
วิธีการจัดตั้งงบประมาณ และแจง
ใหโรงเรียนในสังกัดทราบ
โรงเรียนจัดทําคําของบประมาณ
เสนอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รวบรวมขอมูลรายละเอียด/จัดทําฐานขอมูล
คําของบประมาณของโรงเรียน แยกเปนหมวดหมู
รายการครุภณ
ั ฑ รายการปรับปรุงซอมแซม
รายการสิ่งกอสราง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ

คณะกรรมการพิจารณาจัดตั้ง
งบประมาณ โดยเรียงลําดับตาม
ความขาดแคลน/จําเปนเรงดวน

เห็นชอบ

รายงานผลการจัดตั้ง
งบประมาณไปยัง สพฐ.

ไมเห็นชอบ

ฉบับที่

คูมือการปฏิบัติงานกลุมนโยบายและแผน
สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 2

หนา 5

เรื่อง งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
เอกสารเลขที่
แกไขครั้งที่
ฉบับที่
วันที่บังคับใช
หนา

7. โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงาน

ชื่องาน (กระบวนงาน) การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ

สพป.ปข.2 กลุม นโยบายและแผน

รหัสเอกสาร : ……………………………..

ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน การจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจําปและในกรณีเรงดวนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

ลําดับที่

1

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษากรอบเงิน/แนวทาง/หลักเกณฑ
วิธีการจัดตั้งงบประมาณ และแจง
ใหโรงเรียนในสังกัดทราบ

2
3

โรงเรียนจัดทําคําขอ
เสนอสํานักงานเขตพืน้ ที่
สพท. รวบรวมขอมูลคําของบประมาณ/
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา

4

ไมเห็นชอบ

คณะกรรมการ พิจารณา
5

เห็นชอบ

รายงานผลการจัดตั้ง
งบประมาณ ไปยัง สพฐ.
เอกสารอางอิง :

รายละเอียดงาน
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษากรอบวงเงิน/
แนวทาง/หลักเกณฑ วิธีการจัดตั้งงบประมาณ และ

เวลาดําเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

ตลอดปงบประมาณ

กลุมนโยบายและแผน

- โรงเรียนจัดทําคําของบประมาณตามกรอบวงเงิน/
แนวทาง/หลักเกณฑ/วิธีการ/ระยะเวลา ที่กําหนด

ตลอดปงบประมาณ

โรงเรียน

- สพป. ตรวจสอบขอมูลคําของบฯ ของโรงเรียน
จัดทําฐานขอมูล แยกเปนหมวดหมู
- แตงตั้งคณะกรรมการฯ ตามที่ สพฐ. กําหนด

ตลอดปงบประมาณ

กลุมนโยบายและแผน

- คณะกรรมการ พิจารณาจัดเรียงลําดับคําขอ
งบประมาณ ตามความขาดแคลน จําเปน เรงดวน
-จัดทําและเสนอของบประมาณ
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บันทึกขอมูลลงใน
โปรแกรมการจัดตั้งงบประมาณของ สพฐ.
- รายงานผลการจัดตั้งงบประมาณไปยัง สพฐ.
พรอมสงเอกสาร/หลักฐาน ตามแบบฟอรม และ
ระยะเวลาที่ สพฐ. กําหนด

ตลอดปงบประมาณ เอกสารคําขอ
งบประมาณ
ถูกตองตามระเบียบ
ตลอดปงบประมาณ

คณะกรรมการ

แจงใหโรงเรียนในสังกัดทราบ

กลุมนโยบายและแผน

1. คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2. ระเบียบวาระการประชุม 3. รายงานการประชุม 4. เอกสารคําขอจัดตั้งงบประมาณ

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมตอระหวางหนา (ถาไมจบภายใน 1 หนา)

งานธุรการ

ประเภทเอกสาร : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร
: งานสารบรรณ

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานสารบรรณ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหการปฏิบัติตอหนังสือราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตอง
2.2 เพื่อใหการรับสงหนังสือราชการเปนไปอยางมีระบบ
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การรับ – สง หนังสือราชการ
3.2 การจัดเก็บหนังสือราชการทางระบบอิเล็คทรอนิคส
4. คําจํากัดความ
งานระบบสารบรรณ คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต การจัดทํา การรับ การสง
การเก็บรักษา การยืม และการทําลายเอกสาร
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการปฏิบัติงานรับ – สง
หนังสือราชการ
5.2 รับ – สง หนังสือราชการตามระบบที่กําหนด โดยจัดทําและพัฒนากํากับดูแลการรับ-สง
หนังสือดวยระบบ my-office/amss++ กลุมนโยบายและแผน แจงใหเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของทราบ
1) รับงานจากกลุมอํานวยการและลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับทางระบบ my-office/amss++
2) เสนอผูอํานวยการกลุม มอบหมายใหผูรับผิดชอบปฏิบัติ
3) เจาหนาที่ที่รับผิดชอบจัดทําหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ
4) เสนอผูอํานวยการกลุม ตรวจสอบความถูกตอง
5) ผูมีอํานาจพิจารณาลงนาม
5.3 ตรวจสอบการสงหนังสือราชการทางเว็บไซด ในกลุมนโยบายและแผน และควบคุมการสงหนังสือ
ราชการของกลุมนโยบายและแผน
5.4 ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณใหเหมาะสมและสอดคลองกับระบบงานสารบรรณของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และขอมูลสารสนเทศของกลุมนโยบายและแผน
5.5 สรุปและประเมินผลการใชระบบการรับ – สง หนังสือราชการเพื่อการปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง

–6.

Flow Chart การปฏิบัติงาน

ศึกษาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใชในการปฏิบัติงาน
รับ-สงหนังสือราชการ

รับหนังสือราชการจากระบบ/เอกสาร
โดยดูแลการรับหนังสือดวยระบบ my-office/amss
เอกสารทางไปรษณีย
รับงานจากกลุมอํานวยการและลงทะเบียนรับ

เสนอผูอํานวยการกลุม มอบหมายให
ผูรับผิดชอบปฏิบัติ

สงหนังสือราชการในระบบ/เอกสาร ให
ผูรับผิดชอบปฏิบัติ

จัดเก็บเปนรูปเลม แจงผอ.กลุม
ทราบ เก็บเปนฐานขอมูล

7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
8.2 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
8.3 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
8.4 ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517
8.5 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529
8.6 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2533
8.7 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ. 2525
8.8 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2527
9. แบบฟอร์ มสรุ ปมาตรฐานงาน

โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ .
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานระบบสารบรรณ
สพป.ปข.2 กลุม นโยบายและแผน งานธุรการ
รหัสเอกสาร : ……………………………..
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน การรับ – สงหนังสือราชการและเอกสารอื่น ๆ ลงทะเบียนแยกประเภท จัดทําหนังสือราชการ ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการเก็บ พิมพ คัดสําเนา คนหา และติดตามเรื่องรวบรวมเอกสารหลักฐาน ขอมูล และสถิติของกลุม
ที่เปนระบบ

ลําดับที่
1
2
3
4
5

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
ศึกษาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
ใชในการปฏิบัติงานรับ-สงหนังสือราชการ
รับหนังสือราชการจากระบบ/เอกสาร

เสนอผูอํานวยการกลุม มอบหมายใหผูรับผิดชอบปฏิบัติ

สงหนังสือราชการในระบบ/เอกสาร ให
ผูรับผิดชอบปฏิบัติ

รายละเอียดงาน

เวลาดําเนินการ

ศึกษาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการ
ปฏิบัติงาน รับ– สง หนังสือราชการ
รับหนังสือราชการจากระบบ/เอกสาร โดยดูแลการรับหนังสือดวย
ระบบ my-office/amss เอกสารทางไปรษณีย รับงานจากกลุม
อํานวยการและลงทะเบียนรับ
เสนอ ผอ.กลุม มอบหมายใหผูรับผิดชอบปฏิบัติ / เจาหนาที่ที่
รับผิดชอบจัดทําหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ / เสนอ ผอ.กลุม
ตรวจสอบความถูกตอง/ผูมีอํานาจลงนาม
ตรวจสอบการสงหนังสือราชการทางเว็ปไซด ในกลุมนโยบายและแผน
และควบคุมการสงหนังสือราชการของกลุมนโยบายและแผน
จัดเก็บเปนรูปเลม แจงผอ.กลุมทราบ เก็บเปนฐานขอมูล

5 นาที

กลุมนโยบายและแผน

ตลอดเวลา

กลุมนโยบายและแผน

5 นาที

กลุมนโยบายและแผน

5 นาที

กลุมนโยบายและแผน

ตลอดเวลา

มาตรฐานคุณภาพงาน

งานสารบรรณเปนระบบ

ผูรับผิดชอบ

กลุมนโยบายและแผน

จัดเก็บเปนรูปเลม แจงผอ.กลุม ทราบ เก็บเปนฐานขอมูล

เอกสารอางอิง :
1. พระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 2.พระราชบัญญัติขอ มูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิม่ เติม
4. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517
5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529
6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2533
7. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ. 2525
8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขา วราชการ (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2527
คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบตั ิ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1 หนา)

คู่มือรายบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

คู่มือการทาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ( DMC )
ปีการศึกษา 2562

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

คำนำ
คู่มือกำรจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล (Data management Center ) ปีกำรศึกษำ 2562
เป็ น เอกสำรที่ จั ด ทำขึ้ น เพื่ อ ใช้ ในกำรด ำเนิน กำรระบบกำรจั ดเก็ บ ข้อ มู ล นัก เรี ย นรำยบุค คล ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้
กำรจัดทำข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลเป็นไปอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนกำหนดและข้อมูลดังกล่ำวจะนำไปประมวลผล เพื่อพิจำรณำจัดสรรงบประมำณโครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตลอดจนเป็นฐำนข้อมูลเชื่อมโยง
ไปยังระบบสำรสนเทศอื่นๆเป็นต้น
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 หวังเป็นอย่ำงยิ่ง ว่ำ คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรจัดทำ
ข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล ปีกำรศึกษำ 2562 ได้เป็นอย่ำงดี

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
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คำนิยำม
ระบบข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล เมนูข้อมูลพื้นฐำนโรงเรียน
โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ตั้งโรงเรียน หมายถึง วันที่ก่อตั้งโรงเรียนนี้ ซึ่งได้บันทึกไว้ในสมุดหมายเหตุรายวัน
เขตที่ตั้งของโรงเรียน หมายถึง ที่ตงั้ ของโรงเรียนว่าอยู่ในเขตใด แบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ
1) เขตการปกครอง หมายถึ ง สถานที่ ที่ ตั้ ง ของโรงเรี ย นที่ ตั้ ง อยู่ ใ นเขตการปกครอง
ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศ
2) ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ หมายถึง สถานที่ตั้งของโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่หรือบริเวณสภาพทางภูมิศาสตร์
3) โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับวัด
เขตบริกำรของโรงเรียน หมายถึง เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากาหนด (เดิม)
รอยตะเข็บชำยแดน หมายถึง โรงเรียนที่มีเขตพื้นที่ เขตบริการของโรงเรียนติดต่อกับแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน
พื้ น ที่ โรงเรี ยน หมายถึง ขนาดของที่ดิ นที่ เป็ นที่ ตั้งของโรงเรียน ที่ ดิน ที่โรงเรียนมีสิ ทธิ์ครอบครอง หรือ
ใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาจากที่ดินนั้นซึ่งอาจจะมีจานวนหลายแปลง รวมถึงลักษณะการถือครองที่ดิน
ในแต่ละแปลงในลักษณะต่างๆ ดังนี้
1) ที่ป่าสงวน เป็นที่ดินที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงเกษตร และได้รับความยินยอมให้จัดตั้ง
โรงเรียนเพื่อจัดการศึกษาให้บุตรหลานของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตนั้นเล่าเรียน
2) ที่ธรณีสงฆ์ เป็นที่ดินที่อยู่ในความดูแลของวัดหรือกรมการศาสนา และได้รับความยินยอม
ให้จัดตั้งโรงเรียนเพื่อจัดการศึกษาให้บุตรหลานของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตนั้นเล่าเรียน
3) ที่ราชพัสดุ เป็นที่ดินที่อยู่ในความดูแลของรัฐ และยินยอมให้จัดตั้งโรงเรียนเพื่อจัดการศึกษา
ให้บุตรหลานของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตนั้นเล่าเรียน
4) ที่ดินเช่าผู้อื่น เป็นที่ดินที่โรงเรียนเช่าจากบุคคลอื่น เพื่อทาประโยชน์ในด้านการจัดการศึกษา
5) ที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ยินยอมให้จัดตั้งโรงเรียนเพื่อจัดการศึกษาให้บุตรหลาน
ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตนั้นเล่าเรียน
6) ที่ ได้รั บ บริ จ าค และ/หรือ ให้ ใช้ป ระโยชน์ หมายถึง ที่ ดิน ที่โรงเรียนได้ รับ บริจาคหรือให้
ทาประโยชน์ด้านการจัดการศึกษาจากที่ดินผืนนั้น
7) ที่สาธารณประโยชน์
8) ที่ ส.ป.ก.
ประปำ แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ
1) ประปาโรงเรียน หมายถึง น้าประปาที่โรงเรียนจัดทา / ผลิต / ติดตั้งเอง
2) ประปาหมู่บ้าน / ประปาเทศบาล หมายถึง น้าประปาที่ชุมชน / เทศบาล จัดทา / ผลิต
และให้บริการกับชุมชน
3) ประปานครหลวง / ภูมิภาค หมายถึง น้าประปาที่การประปานครหลวงหรือการประปา
ส่วนภูมิภาคจัดทา / ผลิต และให้บริการกับชุมชน
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โรงเรี ยนสำขำ หมายถึง โรงเรีย นที่ จัด ตั้งขึ้น เพื่ อรองรับ ความต้องการของชุมชนหรือท้ องถิ่น ที่ต้ องการให้
บุตรหลานได้ศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียน ที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง แต่ไม่มีโรงเรียนตั้งอยู่ก่อน ได้รับอนุญาต
ให้เปิดเป็นโรงเรียนสาขาแล้ว
โรงเรียนที่มีไฟฟ้ำ หมายถึง โรงเรียนที่ได้รับอนุมัติให้ติดตั้งไฟฟ้าโดยหน่วยงานรัฐ หรือต่อพ่วงกับชุมชน หรือ
ใช้โซลาเซล หรือเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
ปัญหำสภำพแวดล้อมของโรงเรียน หมายถึง โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในสถานที่ซึ่งมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ที่เกิดจากเสียง อากาศ และน้า
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ และ / หรือ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน
โรงเรียนพื้ น ที่ พิ เศษตำมประกำศกระทรวงกำรคลัง หมายถึง โรงเรียนที่ กระทรวงการคลั งประกาศเป็ น
โรงเรียนพื้นที่พิเศษ ในปีงบประมาณ 2555
พื้นที่จุดบอด หมายถึง บริเวณพื้นที่ที่กันดาร การคมนาคมไปไม่ถึง หรือไปลาบาก บริการของรัฐเข้าไปได้ยาก
โรงเรียนตำมโครงกำรพระรำชดำริ หมายถึง โรงเรียนที่มีชื่อตามประกาศสานักพระราชวัง และได้รับการ
สนับสนุนช่วยเหลือ
โรงเรียนในพื้นที่ตำมโครงกำรป้องกันตนเองชำยแดน (ปชด.) หมายถึง โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ชายแดน และ
ดาเนินงานโครงการป้องกันตนเองชายแดน
โรงเรียนเครือข่ำยสหวิทยำเขตมหำมงคล แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
1) โรงเรียนเครือข่ายวิทยาเขต หมายถึง โรงเรียนอนุบาลประจาอาเภอ
2) โรงเรียนเครือข่ายวิทยาการศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน
เครื อ ข่ ายวิ ท ยากรในสาขาใดสาขาหนึ่ งต่ อ ไปนี้ คอมพิ ว เตอร์ คณิ ต ศาสตร์ ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิชาชีพ กีฬา และดนตรี
3) โรงเรียนเครือข่ายศูนย์ปฏิรูปการศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่กาหนดให้เป็นศูนย์กลางการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานที่มีความพร้อมทุกๆ ด้าน
ประเภทโครงกำรอำหำรกลำงวัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ประเภทที่ 1 หมายถึง โรงเรี ย นที่ ส ามารถบริ ห ารจั ด การให้ นั ก เรี ย นทุ ก คนมี อ าหารกลางวั น
รับประทานทุกวันโดยไม่ขอรับเงินงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ
ประเภทที่ 2 หมายถึง โรงเรี ย นสามารถบริ ห ารจั ด การให้ นั ก เรี ย นทุ ก คนมี อ าหารกลางวั น
รับประทานทุกวันโดยได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ
ประเภทที่ 3 หมายถึง โรงเรียนที่นักเรียนจานวนหนึ่ง ไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันถึงแม้จะ
ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนตามที่รัฐจัดให้ จาแนกเป็น
3.1) หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนจานวนหนึ่งไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันแม้โรงเรียน
พยายามจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้มากกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้วก็ตาม
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3.2) หมายถึง โรงเรียนที่ มีนักเรียนจานวนหนึ่ งไม่ ได้รับประทานอาหารกลางวัน และ
โรงเรียนก็ได้พยายามจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเท่านั้น
ระบบคอมพิวเตอร์
- STAND ALONE หมายถึ ง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ ใช้ งานเครื่อ งเดี ย ว ไม่ มี ก ารเชื่ อ มต่ อ เพื่ อ ใช้
ทรัพยากรร่วมกันกับเครื่องอื่นๆ
- NETWORK หมายถึง การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป เป็นระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ทรัพยากรในเครือข่ายร่วมกัน ระบบเครือข่ายมีหลายระดับ แต่ที่นิยมใช้ทั่วไป
ภายในองค์กรหรือเครือข่ายขนาดเล็ก คือ ระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN : Local Area Network)
รูปแบบกำรใช้งำน Internet
- ระบบ LEASE LINE หมายถึง การส่ งผ่ านข้อมูลในระบบ Digital ผ่ านวงจรสื่อสารตลอดเวลา
สามารถส่งผ่านข้อมูลได้ในอัตรา 64 kbps ขึ้นไป (kbps = kilo bit per second คือ อัตราการส่งข้อมูล = 1024
bit ในเวลา 1 วินาที)
- ระบบ DIAL UP หมายถึง การส่งผ่านข้อมูลในระบบ Analog ผ่านสายโทรศัพท์ธรรมดา และมี
การเชื่อมต่อกับระบบเพื่อใช้บางเวลา สามารถส่งผ่านข้อมูลได้ในอัตรา 56 kbps ขึ้นไป (kbps = kilo bit per
second คือ อัตราการส่งข้อมูล = 1024 bit ในเวลา 1 วินาที)
- ระบบ SATELLITE หมายถึง การส่งผ่านข้อมูลด้วยระบบสัญญาณดาวเทียม
นักเรียนขำดแคลน หมายถึง
1) นั ก เรี ย นที่ ข าดเครื่ อ งแบบนั ก เรี ย น หมายถึ ง นั ก เรี ย นที่ บิ ด ามารดามี ฐ านะยากจน
มีเครื่องแบบนักเรียนสวมใส่มาโรงเรียนไม่เพียงพอ
2) นั ก เรี ย นที่ ข าดแคลนเครื่ อ งเขี ย น หมายถึ ง นั ก เรี ย นที่ บิ ด ามารดามี ฐ านะยากจนไม่ มี เงิ น
ซื้อเครื่องเขียน ให้นักเรียนใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้
3) นักเรียนที่ขาดแคลนแบบเรียน ยืมเรียน หมายถึง แบบเรียนหนังสือยืมเรียนสาหรับนักเรียน
ทุก คน มีไม่ เพี ย งพอกับ ความต้อ งการของนั ก เรียน ทาให้ นัก เรียนบางคนไม่มี แบบเรียนใช้
ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้
4) นั ก เรี ย นที่ ข าดแคลนอาหารกลางวั น หมายถึ ง นั ก เรี ย นที่ บิ ด ามารดามี ฐ านะยากจน
ไม่มีเงินซื้ออาหารกลางวันให้เด็กรับประทาน
นักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนต่ำง ๆ หมายถึง นักเรียนที่แสดงออกถึงความสามารถอันโดดเด่นหรือ
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาความสามารถได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ เมื่อนามาเปรียบเทียบกับเด็ก
อื่น ๆ ที่ อ ยู่ ในวัย เดี ย วกั น ที่ มี ส ภาพแวดล้ อ มหรือ ประสบการณ์ ระดั บ เดี ยวกัน ความสามารถในที่ นี้ ได้ แ ก่
ความสามารถในด้านสติปัญญา ความเป็นเลิศทางวิชาการสาขาใดสาขาหนึ่ง พฤติกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพที่จะพัฒนาความสามารถได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งจาแนกได้ดังนี้
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1) ด้านวิทยาศาสตร์ / ด้านคณิ ตศาสตร์ หมายถึง มีความเข้าใจ มองเห็ นมิติสัมพันธ์สิ่งที่เป็น
นามธรรม ใช้ จ านวนได้ รวดเร็ว มี ทั ก ษะการคิ ด วิ เคราะห์ อย่ างมี เหตุ ผ ล สร้างและสรุ ป
ความคิด ปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการอย่างหลากหลายได้เร็วกว่าเด็กในวัยเดียวกัน
2) ด้านภาษา หมายถึง เป็นผู้มีทักษะและความคิด สร้างสรรค์ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้
ดีกว่าเด็กในวัยเดียวกัน
3) ด้านดนตรี หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถและมีจินตนาการในการแสดงหรือเล่นดนตรีอย่างมี
สุนทรียภาพ
4) ด้านกีฬา หมายถึง ผู้มีความสามารถ มีทักษะ มีพรสวรรค์ในการออกกาลังกายได้เป็นอย่างดี
และโดดเด่นในการแข่งขันกีฬา
5) ด้านทัศนศิลป์ และด้านศิลปะการแสดง หมายถึง ผู้มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ใน
การถ่ายทอดสิ่งที่ประทับใจจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นผลงานศิลปะของตนเองอย่าง
เด่นชัดกว่าเด็กในวัยเดียวกัน
6) ด้าน ICT หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้คอมพิวเตอร์ การ
สร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมด้าน IT อย่างเด่นชัดกว่าเด็กในวัยเดียวกัน
7) อื่ น ๆ หมายถึ ง นั ก เรี ย นที่ แ สดงออกถึ ง ความสามารถอั น โดดเด่ น นอกเห นื อ จาก
6 ประเภท ข้างต้น
นักเรียนพักนอนประจำ หมายถึง นักเรียนที่มีถิ่นที่อยู่ ไม่สะดวก ห่างไกล กันดาร ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการ
เดินทางไป-กลับ ระหว่างถิ่นที่อยู่กับโรงเรียน จาเป็นต้องพักอาศัยในสถานที่ที่โรงเรียนจัดให้ หรือที่ซึ่งที่โรงเรียน
สามารถดาเนินการควบคุมดูแลได้ เช่น
1) บ้านพักครู หมายถึง บ้านพักครูที่ให้นักเรียนพักนอนประจา ทั้งนี้นักเรียนอาจจะอาศัยอยู่รวม
กับครู หรืออยู่เฉพาะนักเรียนก็ได้
2) ที่พักนั กเรียน หมายถึง บ้านพัก / หอนอน ที่โรงเรียนสร้างขึ้นโดยเงินงบประมาณหรือเงิน
บริจาค สาหรับให้นักเรียนพักนอนประจา
3) พักรวมกับชุมชน/อื่น ๆ หมายถึง บ้านพักในชุมชนหรือวัด ที่ชุมชนหรือวัดให้ความร่วมมือให้
นักเรียนที่อาศัยพักนอนประจา
นักเรียนด้อยโอกำส หมายถึง นักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา จาแนกได้ ดังนี้
1) นักเรียนถูกบังคับให้ขายแรงงาน หรือแรงงานเด็ก หมายถึง เด็กที่ต้องทางานหรือถูกบังคับให้
ทางานหารายได้ด้วยการขายแรงงานก่อนถึงวัยอันสมควร ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง
ไม่มีโอกาสได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักพัฒนาการอันเหมาะสมกับวัย
2) นักเรียนที่อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศ หรือโสเภณีเด็ก หมายถึง เด็กที่มีความสมัครใจ หรือถูก
บังคับล่อลวงให้ขายบริการทางเพศ หรือถูกชักจูงให้ต้องตกอยู่ในสภาพที่ เสี่ยงต่อการประกอบ
อาชีพขายบริการทางเพศ
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3) นักเรียนที่ถูกทอดทิ้ง หมายถึง เด็กที่มารดาคลอดทิ้งไว้ในโรงพยาบาล หรือตามสถานที่ต่าง ๆ
รวมไปถึงเด็กที่พ่อแม่ปล่อยทิ้งไว้ให้มีชีวิตอยู่ตามลาพัง หรือกับบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับการเลี้ยงดู
จากพ่อแม่ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากปัญหาการหย่าร้าง หรือครอบครัวแตกแยก มีสภาพชีวิตอยู่
ท่ า มกลางความสั บ สน ขาดความรัก ความอบอุ่ น ตลอดถึ งเด็ ก ที่ ข าดผู้ อุ ป การะเลี้ ย งดู อั น
เนื่องมาจากสาเหตุอื่น ๆ
4) นักเรียนที่อยู่ในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน หมายถึง เด็กที่กระทาผิดและถูก
ควบคุมอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครอบเด็กและเยาวชน ตามกฎหมาย ตลอดถึงเด็กหญิงที่ตั้งครรภ์
นอกสมรส ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น การทาแท้ง การฆ่าตัวตาย การทอดทิ้งทารก
5) นักเรียนเร่ร่อน หมายถึง เด็กที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน ดารงชีวิตอยู่อย่างไร้ทิศทาง
ขาดปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิต เสี่ยงต่อการประสบอันตราย และเป็นปัญหาสังคม
6) นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจำกโรคเอดส์ หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ หมายถึง เด็ก
ที่ติดเชื้ อเอดส์ หรื อมีพ่ อแม่เจ็บ ป่ว ยด้วยโรคเอดส์ เป็น เด็กที่ มักถูกมองอย่างรังเกียจจนไม่
สามารถเข้ารับการศึกษา หรือบริการอื่น ๆ ร่วมกับเด็กปกติทั่วไปได้
7) นักเรียนที่เป็นชนกลุ่มน้อย หมายถึง เด็กที่เป็นบุตรหลานของบุคคลที่มีวัฒนธรรมแตกต่างไป
จากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ มีปัญหาเกี่ยวกับการถือสัญชาติไทย จนเป็นเหตุให้ไม่มี
โอกาสได้ รั บ การศึ ก ษาหรือ บริก ารอื่ น ๆ ส่ ว นใหญ่ อ พยพเข้ามาตั้งหลั กแหล่ งอยู่ ต ามบริ เวณ
ชายแดนของประเทศไทย
8) นักเรียนที่ถูกทำร้ำยทำรุณ หมายถึง เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางร่างกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจ
มีชีวิตอยู่อย่างไม่เป็นสุข ระแวง หวาดกลัว เนื่องจากถูกทาร้ายทารุณ ถูกบีบคั้นกดดันจากพ่อ
แม่ หรือผู้ป กครอง ซึ่งมีสภาพจิตใจหรืออารมณ์ ไม่เป็นปกติ หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศใน
ลักษณะต่าง ๆ จากบุคคลที่อยู่ใกล้ตัว
9) นักเรียนยำกจน (มากเป็นพิเศษ) หมายถึง เด็กซึ่งเป็นบุตรหลานของคนยากจนที่มีรายได้ไม่
เพี ย งพอต่ อการลี้ ย งชีพ (ครอบครัว มีรายได้ เฉลี่ ย ไม่เกิน 36,000 บาทต่อ ปี ) ครอบครัว อยู่
รวมกันหลายคน ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน มีชีวิตอยู่อย่างยากลาบาก รวมถึงเด็กในแหล่งชุมชน
แออัด หรือบุตรของกรรมกรก่อสร้าง หรือเด็กจากครอบครัวที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ขาดโอกาสที่
จะได้รับการศึกษาและบริการอื่น ๆ
10) นักเรียนที่มีปัญหำเกี่ยวกับยำเสพติด หมายถึง เด็กที่ติดสารระเหยหรือยาเสพติดให้โทษ หรือ
เด็กกลุ่มเสี่ยงการถูกชักนาให้ประพฤติตนไม่เหมาะสม เกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับกลุ่มมิจฉาชีพ ผู้มี
อิทธิพลหรือบุ คคลที่แสวงหาผลประโยชน์จากการประกอบอาชีพผิดกฎหมาย เป็นเด็กด้อย
โอกาสที่มีแนวโน้มสูงต่อการก่อปัญหาในสังคม
11) อื่น ๆ หมายถึ ง นั ก เรี ย นในโรงเรีย นที่ ด้อ ยโอกาสทางการศึก ษานอกเหนื อจาก 10 ประการ
ข้างต้น
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นักเรียนที่ออกกลำงคัน หมายถึง นักเรียนที่ออกจากระบบโรงเรียนระหว่างปี โดยไม่สามารถกลับเข้ามาเรียนได้
ซึ่งเกิดจากสาเหตุดังนี้
1) มีปัญหาในการปรับตัว
2) สมรส
3) ต้องคดี/ถูกจับ
4) เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ
5) หาเลี้ยงครอบครัว
6) อพยพตามผู้ปกครอง
7) ฐานะยากจน
8) มีปัญหาครอบครัว
กำรจำหน่ำยนักเรียน หมายถึง นักเรียนที่มีอายุพ้นเกณฑ์ เสียชีวิต ได้รับการยกเว้นตาม พรบ.
หรือ ไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นที่ (มีหนังสือรับรอง)
*********************************

กำรจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล Data Management Center ปีกำรศึกษำ 2561
1. เปิดเว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec61 ใช้ Google chrome หรือ Mozilla Firefox
2. เลือกเข้าระบบ ใช้รหัส ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน

1.กำรลงทะเบียน สำหรับผู้ใช้งำนใหม่

จะปรากฏรายการเพื่อให้กรอกรายละเอียด ดังนี้
1.1ชื่อผู้ใช้งำน(Username) กรอกเลขบัตรประจำตัวประชำชน 13 หลัก ระบบบังคับ

ใส่ชื่อผู้ใช้ เลขประจาตัว
ประชาชน 13 หลัก
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1.2 กรอกชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และ (อีเมล์ ไม่บังคับ... ให้ใส่ – ได้ )
1.3 กลุ่มผู้ใช้งาน เลือก SCHOOL_MANAGER ** ห้ำมเลือกผิดให้ระวัง !
1.4 เขตพื้นที่การศึกษา เลือก 62020000 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำแพงเพชร เขต 2
1.5 เลือกโรงเรียน ถ้ำไม่เลือกโรงเรียน จะไม่สำมำรถทำงำนได้
1.6 ใส่รหัสผ่าน และ ยืนยันรหัสผ่าน ผู้ใช้งำนให้กำหนดเอง อย่างน้อย 8 ตัว ตัวเลข หรือ ตัวอักษร
กรณี ลืมรหัสผ่าน ประสาน จนท.เขตฯ (จนท.เขตฯ ไม่เห็นรหัส นะครับ จะต้องรีเซ็ตและตั้งรหัสให้ใหม่ได้)
1.7 คลิก
ตัวอย่ำงกำรกรอก

เมือ่ คลิกลงทะเบียนแล้ว ถ้าข้อมูลครบถ้วนจะมีข้อความ เพิ่มข้อมูลกำรลงทะเบียนแล้ว

ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน จะไม่สามารถลงทะเบียนได้ ให้กรอกหรือแก้ไขข้อมูลในช่องที่ปรากฏเป็นสีแดง
แล้วคลิก
อีกครั้งหนึ่ง
เมื่อลงทะเบียนได้แล้ว **จะยังเข้ำระบบไม่ได้ ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่เขตพื้นที่ เพื่อทำกำรอนุมัติ user เพื่อเปิดใช้งำน
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2. กำรเข้ำสู่ระบบ
1. เลือก

จะปรากฎหน้าจอเข้าระบบ ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน แล้วคลิก

ติดตำมข่ำวประกำศ ก่อนเข้ำ

** ก่อนทาการเข้าระบบ ให้อ่านประกาศด้านล่าง เพื่อติดตามข่าวด้วยทุกครั้ง
2. หน้าแรก เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว

3.เมนูโรงเรียน

จะปรากฎเมนูย่อยดังภาพ
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2.1 ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งำน โดยคลิก
สามารถแก้ไข หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์ ได้ ในหน้านี้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้, เรียบร้อยแล้วกดบันทึก

2.2 ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐำนโรงเรียน โดยคลิก
ประกอบด้วย
1. ข้อมูลพื้นฐาน 1
5. ข้อมูลไฟฟ้า
2 ข้อมูลพื้นฐาน 2
6. ข้อมูลแหล่งน้า
3. ข้อมูลพื้นฐาน 3
7. ชั้นเรียนที่เปิดสอน
4. ข้อมูลคอมพิวเตอร์
8. จานวนห้องในแต่ละชั้น
** ให้โรงเรียนแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และกรอกข้อมูลให้ครบทุกรำยกำร แล้วกดบันทึก
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จำนวนห้องในแต่ละชั้น ระบุจานวนห้องเรียนที่เปิดสอนในแต่ละชั้น กรอกข้อมูลครบแล้วให้กดปุ่มบันทึก

หากมีข้อความแจ้งเตือน
ให้ตรวจสอบช่องสีแดงตามหัวข้อต่างๆ กรอกข้อมูลในช่องแดงให้ครบถ้วนแล้วกดบันทึกใหม่
2.3 เมนูทะเบียนนักเรียน (สาหรับตรวจสอบ แก้ไข รายละเอียดข้อมูลนักเรียนเป็นรายคน)

- กรอกข้อมูลที่ต้อง (เลขบัตร/ชั้นเรียน/ชื่อนักเรียน) กดค้นหำ
- กดปุ่มดำเนินกำร ด้ำนขวำมือ เพื่อดูรำยละเอียดนักเรียน
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รำยกำรข้อมูลนักเรียน

- กรอกข้อมูลนักเรียน ให้ครบทั้ง 5 เมนูย่อย
1. ข้อมูลเบื้องต้น
2. ที่อยู่
3. รายละเอียดนักเรียน
4. สุขภาพ
5. ครอบครัว
** หากกรอกไม่ครบระบบจะแจ้ง การตรวจสอบผิดพลาด มีช่องแสดงให้ทราบถึงข้อมูลที่ต้องกรอก

2.6 นักเรียนรอดำเนินกำรไว้รอบสิ้นปีกำรศึกษำ 2560
โรงเรียนที่ทารอดาเนินการไว้ในรอบสิ้นปีการศึกษา นักเรียนจะตกค้างอยู่ในปีการศึกษา 2560 และ
นักเรียนจะไม่ถูกนับในทะเบียนแยกชั้นเพศ ดังนั้น ต้องดาเนินการนักเรียนที่รอดาเนินการให้เรียบร้อยก่อน
ซึ่งมี 4 เมนู ได้แก่
- ย้ายออกนักเรียนแขวนลอย
- ซ้าชั้น
- จบการศึกษาเรียนต่อที่สถานศึกษาอื่น
- เลื่อนชั้น/จบการเรียนต่อที่สถานศึกษาเดิม
ดาเนินการโดย เลือก เมนูโรงเรียน > ย้ายออกนักเรียนแขวนลอย หรือ ซ้าชั้น หรือ จบการศึกษา หรือเลื่อนชั้น แล้วแต่กรณี
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กรณีย้ำยออกนักเรียนแขวนลอย (2.6 รอดาเนินการ)

1

2

กรอกเลขประจาตัวนักเรียน หรือ ชื่อ นามสกุลนักเรียน > ค้นหา > กรอกรายละเอียด > บันทึก
กรณีซ้ำชั้น (2.6 รอดาเนินการ)

1

2
กรอกเลขประจาตัวนักเรียน หรือ ชื่อ นามสกุลนักเรียน > ค้นหา > กรอกรายละเอียด > บันทึก
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กรณี จบกำรศึกษำเรียนต่อที่สถำนศึกษำอื่น (2.6 รอดาเนินการ)

1

2
2
กรอกเลขประจาตัวนักเรียน หรือ ชื่อ นามสกุลนักเรียน > ค้นหา > กรอกรายละเอียด > บันทึก
กรณี เลื่อนชั้น/จบการเรียนต่อที่สถานศึกษาเดิม

1
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2
กรอกเลขประจาตัวนักเรียน หรือ ชื่อ นามสกุลนักเรียน > ค้นหา > กรอกรายละเอียด > บันทึก
2.7.1. กำรย้ำยเข้ำ
ย้ายเข้านักเรียนที่สมัครเข้าเรียนให้ครบจานวน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
ขั้นตอนกำรทำนักเรียนย้ำยเข้ำ
(1) เมนูโรงเรียน เลือก ย้ายเข้านักเรียน

เลือก ย้ำยเข้ำ

(2) กดปุ่ม
+ย้ำยเข้ำนักเรียน
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(3)กรอกเลขประจาตัวนักเรียน เลือกชั้นที่ย้ายเข้า /กรอกห้องที่ย้ายเข้า/อ่านข้อมูลจากบัตรสมาร์ทการ์ด
กรอกเลขประจาตัวประชาชน (กรณีไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน) และ กด

เมื่อกดบันทึกแล้วไม่สามารถย้ายเข้าได้จะพบข้อความขึ้นในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
กรณีที่ 1 ถ้ามีตัวหนังสือขึ้นสีแดงดังภาพด้านล่าง "ไม่พบเลขประจาตัวประชาชน" แสดงว่าข้อมูลนักเรียน
คนนี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูลของระบบ DMC ให้เปลี่ยนไปทาที่เมนู "เพิ่มนักเรียน" เนื่องจากเด็กอาจจะมาจากสังกัด
อื่นหรือเป็นเด็กเข้าใหม่ เช่น อ.1 ที่ไม่เคยมีข้อมูลอยู่ในระบบ DMC ต้องกรอกข้อมูลนักเรียนใหม่ทั้งหมด
กรณีที่ 1)

กรณีที่ 2 ถ้ามีตัวหนังสือขึ้นสีแดงดังภาพด้านล่าง "มีเลขประจาตัวประชาชนนี้อยู่ในทะเบียนแล้ว" แสดง
ว่าเด็กคนนี้มีข้อมูลอยู่ในทะเบียนโรงเรียนเราอยู่แล้ว เป็นการย้ายเข้าซ้า ระบบจะแจ้ง error ไม่ให้ย้ายเข้าซ้ามาอีก
กรณีที่ 2)

กรณีที่ 3 ถ้ามีตัวหนังสือขึ้นสีแดงดังภาพด้านล่าง "มีเลขประจาตัวประชาชนนี้อยู่ในรายการย้ายเข้าแล้ว"
แสดงว่าเด็กคนนี้โรงเรียนได้ทาการย้ายเข้าค้างไว้ เป็นสถานะรอเข้าอยู่ (โรงเรียนอื่นยังไม่ย้ายออกมาให้) ระบบ
จะแจ้ง error ไม่ให้ย้ายเข้าซ้ามาอีก
กรณีที่ 3)
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** หากย้ายเข้าได้สาเร็จ ข้อมูลจะปรากฏไปที่หน้าต่างข้อมูลเบื้องต้นของนักเรียนที่ย้ายเข้า
(เมนู 2.3 ทะเบียนนักเรียน) ให้กดบันทึก อีกครั้งหนึ่ง ถ้าระบบแจ้งว่า ไม่สำมำรถบันทึกได้เนื่องจำกข้อมูลยังไม่
ครบกรุณำตรวจสอบในแต่ละหัวข้อให้เข้าไปตรวจสอบทีละหัวข้อ ซึ่งมีเมนูด้านซ้ายมือ ประกอบด้วยข้อมูล
เบื้องต้น ที่อยู่ รายละเอียดนักเรียน สุขภาพ และครอบครัว เพื่อกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กด
หากข้อมูลครบถ้วนจะปรากฏข้อความ ย้ำยเข้ำนักเรียนแล้ว ให้เราลองกดค้นหาด้วยปุ่ม ในหน้ารายการนักเรียน
ที่ย้ายเข้าจะพบชื่อนักเรียนที่เราพึ่งย้ายเข้าไป จะแสดงรายละเอียด ชั้นห้อง เลขประจาตัวประชาชน เลขนักเรียน
ชื่อนามสกุลเด็ก และ โรงเรียนและชั้นเรียนเดิมก่อนที่เด็กย้ายเข้ามา สถานการณ์ย้ายและวันที่ย้ายเข้า

สถำนะกำรย้ำยในหน้ำรำยกำรย้ำยเข้ำนักเรียนมีควำมหมำยดังนี้
สำเร็จ หมายความว่ามีการย้ายเข้า และโรงเรียนเก่าย้ายออก/จบการศึกษา/จาหน่ายมาเรียบร้อยแล้ว
เด็กคนนี้จะมีชื่ออยู่ในทะเบียนทันที

รอเข้ำ/ไม่สำเร็จ หมายความว่า โรงเรียนเก่ายังไม่ได้ทาการย้ายออก/จบการศึกษา/จาหน่ายเด็กนักเรียนคน
นี้ออกจากโรงเรียน หรือ โรงเรียนเก่าทาการเลื่อนชั้นให้เด็กไปศึกษาอยู่ในโรงเรียนต่อไป เด็กคนนี้จะ
อยู่ในรายการย้ายเข้าและยังไม่ถูกนาไปอยู่ในทะเบียนนักเรียนให้กดที่ปุ่ม
หลังชื่อโรงเรียนเดิม จะปรากฏ
หน้าต่างใหม่แสดงเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่เขตและเจ้าหน้าที่โรงเรียนประสานงานให้ทาการย้ายเด็กออกจากโรงเรียน
เดิม เนื่องจากตัวเด็กอยู่ที่โรงเรียนของคุณแล้วจริง
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2.7.3 กำรเพิ่มนักเรียน
กำรเพิ่มนักเรียน เลือกเมนูโรงเรียน > +เพิ่มนักเรียน > ปุ่มเพิ่มนักเรียน
กรอกข้อมูลให้ครบ 5 หัวข้อ (ด้านซ้าย) ประกอบด้วย ข้อมูลเบื้องต้น ที่อยู่ สุขภาพ รายละเอียด
นักเรียนและครอบครัว แต่ละรายการมีรายละเอียดซึ่งต้องกรอกให้ครบ ถ้ากรอกไม่ครบจะไม่สามารถบันทึกได้

2. กดปุม่
1.เมนูเพิ่มนักเรียน

เมื่อกดบันทึกแล้ว ถ้าระบบแจ้งว่า ไม่สำมำรถบันทึกได้เนื่องจำกข้อมูลยังไม่ครบกรุณำตรวจสอบในแต่ละหัวข้อ
ให้เข้าไปตรวจสอบทีละหัวข้อ วิธีการเหมือนกับการย้ายเข้า
 กรณีนักเรียนคนใดไม่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก ** (ต้องขอเลข G แทนเลขบัตร)
ให้ดำเนินกำรเข้ำระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ำรับบริกำรกำรศึกษำสำหรับผู้ไม่มีหลักฐำน
ทำงทะเบียนรำษฎร ที่เว็บไซต์ http://www.gcode.moe.go.th

** นักเรียนต่างด้าวที่ ไม่ต้องขอเลข G จากระบบฯ มีดังนี้ (สามารถกรอกในเมนู"เพิ่มนักเรียน" ได้เลย)
1. มีบัตรด่างด้าว/ใบสุทธิ ที่มีเลข 13 หลัก ขึ้นต้นด้วย 00 หรือ 0
2. นักเรียนที่ได้ขอบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีฐานะทางทะเบียน จากกระทรวงมหาดไทย
3. บัตรประจาตัวประชาชนคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยจากกระทรวงมหาดไทย
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2.7.5 ย้ำยออก
การย้ายออก เป็นการบันทึกข้อมูลนักเรียนโดยใช้เมนูย้ายออก ซึ่งหมายความว่า นักเรียนได้ออกไปศึกษาต่อ
ที่อื่นแล้ว หลังทาการบันทึก นักเรียนจะถูกลบออกจากทะเบียนนักเรียนทันที ดังรูป
1. กดเมนูย้ายออก > กดปุ่ม

1.กดเมนูย้ำย
ออก

2.กดปุ่ม +ย้ำยออกนร.

7.1 ค้นหานักเรียนเพื่อทาการย้ายออก โดยกรอกเลขประจาตัวนักเรียน หรือ เลขประจาตัวประชาชน หรือ ชั้น
หรือ ชื่อ นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อค้นหานักเรียนได้รวดเร็วขึ้น กดปุ่ม

เลือกชั้น

กดค้นหำ

ถ้าค้นหาโดยเลือกชั้น รายชื่อนักเรียนจะขึ้นมาทั้งชั้น ให้ดาเนินการดังนี้
1) คลิกเครื่องหมาย  ในช่อง  เฉพาะนักเรียนที่ ย้ำยออก
2) แก้ไขวันที่ย้ายออก ถ้าไม่แก้ไขจะเป็นวันปัจจุบัน
3) กด บันทึก เมื่อกดบันทึกแล้ว นักเรียนจะลบออกจากระบบทะเบียนนักเรียน
4) หากย้ายออกนักเรียนผิด ให้ทาย้ายเข้านักเรียนคนนั้นกลับเข้าในระบบ
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3.กดบันทึก

18/05/2559

2.แก้ไขวัน เดือน ปี ที่ย้ำยออก
1.คลิกเพื่อเลือกนักเรียนที่จะย้ำย

กำรปรับปรุงข้อมูลสิ้นปีกำรศึกษำ (ระบบปิด 30 เม.ย.)
เมนูปรับข้อมูล > ให้ทาเมนูนี้ก่อนเสมอ ( 3.2.2 สอบได้ สอบตก สิ้นปีการศึกษา )

3.2.2 สอบได้ สอบตก สิ้นปีกำรศึกษำ > เลือกชั้น > กดค้นหา เลื่อนมาล่างสุด
ช่องสถานะ คลิกเลือก รายการ สอบได้ / สอบตก / รอดำเนินกำร เมื่อเลือกแล้ว กดบันทึก
ในช่องจานวนปีที่เรียน ใส่จานวนปีที่เรียน (หน้าต่างคาชี้แจงสีแดง ให้เข้าใจ)
3.2.2.1 สอบตก ซ้ำชั้น (จากเมนู 3.2.2 หากเราเลือกซ้าชั้นไว้ จะต้องมาทาเมนูรายการ 3.2.2.1 นี้ด้วย)
เลือกชั้น > กดค้นหา เลื่อนมาล่างสุด
คลิกในช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ในช่องไม่ผ่านการประเมิน ไม่ผ่านเกณฑ์ไหนก็คลิกช่องนั้น ติ๊กได้หลายช่องพร้อมกัน
ระดับชั้นอนุบาล ไม่ต้องคลิก ! ในช่องไม่ผ่านการประเมิน ปล่อยว่างไว้ได้เลย เสร็จแล้วกดบันทึก
3.2.2.2 สอบได้ เรียนจบ > เลือกชั้น ป.6 หรือ ม.3 > กดค้นหา
ในช่องเมนู ศึกษาต่อหรือไม่ คลิกเลือกรายการ ศึกษาต่อที่ไหน/ไม่ศึกษาต่อ ศึกษาต่อที่จังหวัดไหนฯ
ในช่องเมนู ศึกษาต่อที่จังหวัดอะไร คลิกเลือกรายการ จังหวัดเดิม เขตเดิม/ต่างเขตฯ , ต่างจังหวัด กทม.
หรือ จังหวัดเดิม/ต่างจังหวัด ต่างสังกัด
ระบบจะทาการเลื่อนชั้นให้อัตโนมัติหลังประมวลผลแล้ว 15 วัน (สอบได้ : เลื่อนชั้น) (สอบตก : อยู่ชั้นเดิม)
(รอดาเนินการ : เมื่อถึงรอบ 10 มิ.ย.ปีต่อไป ให้ดาเนินการ ทาสอบได้ สอบตก ซ้าชั้น ทาจบการศึกษาเอง)
*** ข้อควรระวัง และ จนท.โรงเรียนทำผิดบ่อยครั้ง
- การคลิก เลื่อนชั้น สอบได้ สอบตก สลับกัน
- อนุบาลอายุไม่ถึงเกณฑ์ แต่เลือกเป็นสอบได้ ทาให้เด็กเลื่อนชั้นไป จะขึ้นตัวแดงไม่ได้รับจัดสรรฯ
- ป.6 หรือ ม.3 คลิกเมนูจบการศึกษา เป็นศึกษาต่อสถานศึกษาเดิม ทาให้เด็กเลื่อนชั้นขึ้นมาเกินกว่าชั้นเรียน
ที่เราเปิดสอน เช่น เลื่อนมาอยู่ ม.1 และ ม.4
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กำรตรวจสอบข้อมูลนักเรียน มีดังนี้
1 . กรอกน้าหนักส่วนสูงของนักเรียนทุกคน เนื่องจากในภาคเรียนที่ 1 เป็นการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่
จึงต้องกรอกน้าหนักส่วนสูงนักเรียนทุกคน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูลควรกรอกทีละชั้น ทีละห้อง
2. นักเรียนพิการ
3. นักเรียนด้อยโอกาส การขาดแคลน
4. ประเภทนักเรียน กรณีที่ไม่ใช่นักเรียนปกติ ให้เลือกประเภทนักเรียนด้วย เช่น นักเรียนพิการเรียนร่วม,
ศูนย์การเรียน, การศึกษาทางเลือก IP, EP, MEP โดยเลือกเมนู ปรับปรุงข้อมูล > ประเภทนักเรียน >
เลือกประเภทนักเรียน > บันทึก
18/05/2559

5. นักเรียนซ้าซ้อนภายในสังกัด สพฐ. การซ้าซ้อนเกิดได้ 2 กรณี ได้แก่
5.1 โรงเรียนเดิมยังไม่ทาย้ายออกจากระบบ DMC ให้ติดต่อโรงเรียนเดิมเพื่อทาการย้ายออก
ถ้าโรงเรียนเดิมยังไม่ทาย้ายออก ให้ส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามแบบรับรองทะเบียนนักเรียน
รายบุคคล (กรณีนักเรียนซ้าซ้อน) ส่งทำงอีเมล์ bopp.dmc@gmail.com พร้อมหมายเลข
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในอีเมล์ด้วย
5.2 เลขประจาตัวประชาชนซ้า ซึ่งเกิดจากกรอกเลขผิด ให้ตรวจสอบหมายเลขประจาตัวประชาชน
อีกครั้งหนึ่ง หากถูกต้องแล้ว ให้ยืนยันความถูกต้องโดยส่งสาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
ทำงอีเมล์ bopp.dmc@gmail.com
6. นักเรียนซ้าซ้อนต่างสังกัด เช่น เอกชน ถ้านักเรียนมีตัวตนอยู่ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ให้ส่งเอกสาร
ยืนยันตัวตนตามแบบรับรองทะเบียนนักเรียนรายบุคคล (กรณีนักเรียนซ้าซ้อน) ของนักเรียนทุกคนที่มี
รายชื่อซ้าซ้อนต่างสังกัด ส่งทำงอีเมล์ bopp.dmc@gmail.com
7. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยันข้อมูล
ให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลโดย เลือกเมนู โรงเรียน > 2.8 จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ
หากข้อมูลใดไม่ครบถ้วนจะปรากฏตัวเลขสีแดงจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบ ถ้าไม่ครบระบบจะไม่ให้ยืนยันข้อมูล

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กาแพงเพชร เขต 2
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** หากตัวแดง ลักษณะนี้ ให้ไปที่ เมนูโรงเรียน / 2.2 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน / เมนูซ้าย จานวนห้องในแต่
ละชั้น ให้แก้เป็น 0 เกิดจากชั้นนี้ไม่มีเด็กนักเรียน แต่ยังมีจานวนห้องที่เราตั้งไว้

** น้าหนัก-ส่วนสูง ต้องอัพเดท และ กรอกทุกต้นเทอม ทุกเทอม 10 มิ.ย.และ 10 พ.ย. (ลิ้งค์ไประบบคัดกรองฯ)
ส่วนปลายเทอม กรอกในระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
เมื่อข้อมูลถูกต้องครบถ้วน จะขึ้นสถานะตัวหนังสือสีเขียว รอปุ่มยืนยัน ปรากฏ และ กดยืนยัน

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กาแพงเพชร เขต 2

คู่มือการใช้งานเครื่องอ่านบัตร Smart card
กับระบบ Data Management Center
อุปกรณ์และโปรแกรมทีจ่ ำเป็น
1. เครื่องอ่ำนบัตร Smart card ที่รองรับคือ FEITIAN R301-C11 (CDG)

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติกำร Windows 7 , 8 , 8.1 , 10 (ไม่สำมำรถใช้งำนกับ xp ได้)
3. โปรแกรมบรำวเซอร์ Mozilla Firefox รุ่น 52 เป็นต้นไป (ปัจจุบันรุ่น 56.0.2) หรือโปรแกรม
Google Chrome รุ่น 60 เป็นต้นไป (ปัจจุบันรุ่น 61)
ระบบ Data Management Center ไม่สำมำรถทำงำนร่วมกับโปรแกรม Internet Explorer ได้
4. โปรแกรมสำหรับอ่ำนบัตร สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่
http://www.bopp-obec.info/home/wp-content/uploads/2017/08/smartcard_reader.zip

กำรติดตั้งโปรแกรมสำหรับอ่ำนบัตร Smart card
1. ดำวน์โหลดโปรแกรม ได้ที่
http://www.bopp-obec.info/home/wp-content/uploads/2017/08/smartcard_reader.zip

โปรแกรมแอนตี้ไวรัสบำงตัวจะลบโปรแกรมเครื่องอ่ำนบัตรนี้ทำให้ไม่สำมำรถใช้งำนได้ ให้ตรวจสอบ
ก่อนดำวน์โหลด โปรแกรมที่ต้องลบทิ้งออกจำก Windows คือ Baidu Antivirus และโปรแกรมย่อย
ทั้งหลำยของ Baidu
2. หลังจำกดำวน์โหลดเสร็จแล้ว ให้เปิดไฟล์ smartcard_reader.zip จะพบสำมไฟล์นี้ ให้ Extract ไฟล์
ไปที่โฟลเดอร์ไหนก็ได้ (ที่แนะนำคือ c:\smartcard_reader)

3. เปิดไฟล์ frontagent แล้วทำตำมภำพ

หำกมีหน้ำจอปรำกฏนอกเหนือจำกนี้เช่น วินโดวส์ถำมเรื่องควำมปลอดภัย ให้กด OK , Allow
หรือตกลงไปได้
4. เมื่อเปิดแล้วมุมขวำล่ำงของ Windows จะขึ้น icon

ให้เช็คว่ำเปิดซ้อนกันหลำยๆครั้งหรือไม่ ให้กดที่ icon กดที่ exit จนเหลือแค่ตัวเดียว
เท่ำนั้น

กำรใช้งำนเครื่องอ่ำนบัตรร่วมกับโปรแกรม Data Management Center
5. หลังจำกที่ติดตั้งและเปิดโปรแกรม frontagent เรียบร้อยแล้ว ให้เปิดเว็บเข้ำระบบ Data
Management Center login เข้ำสู่ระบบ

6. เสียบ USB เครื่องอ่ำนบัตรเข้ำกับเครื่องคอมพิวเตอร์และเสียบบัตรประชำชนของเด็กนักเรียนที่
ต้องกำรย้ำยเข้ำค้ำงไว้ (ในขั้นตอนติดตั้งทดสอบให้ใช้บัตรของตัวเองก็ได้)
7. เข้ำเมนู โรงเรียน 2.7.1 ย้ำยเข้ำนักเรียน
8. กดปุ่ม + ย้ำยเข้ำนักเรียน
9. กด Link ทดสอบเครื่องอ่ำนบัตร

10. หน้ำต่ำงใหม่จะถูกเปิดขึ้น
Google Chrome จะขึ้นหน้ำจอนี้ ให้ทำตำมภำพ

Firefox จะขึ้นหน้ำจอ ให้ทำตำมภำพ

11. หน้ำเว็บจะขึ้นข้อควำมรำยละเอียดหน้ำบัตรประชำชนของบัตรที่เสียบไว้

หำกเปิดเว็บแล้วเป็นหน้ำจอขำว มีข้อควำมสั้นๆ ไม่มีรำยละเอียดจำกหน้ำบัตรให้ตรวจสอบเครื่อง
อ่ำนบัตรและบัตรว่ำเสียบแน่นดีแล้วหรือยัง หรือเปลี่ยน port usb อื่น แล้วกด Refresh / ปุ่ม F5
เพื่อโหลดหน้ำนี้ใหม่อีกครั้ง เมื่อทำทุกอย่ำงถูกต้องหมดแล้วยังขึ้นหน้ำจอแบบไม่มีรำยละเอียดอีกให้
ติดต่อเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อขอควำมช่วยเหลือในลำดับต่อไป

12. เมื่อสำมำรถอ่ำนบัตรได้แล้ว ให้ปิดหน้ำต่ำงทดสอบเครื่องอ่ำนนี้แล้วกลับไปหน้ำ 2.7.1 ย้ำยเข้ำ
นักเรียน กดปุ่ม + ย้ำยเข้ำนักเรียนที่เปิดไว้เช่นเดิม
13. กดปุ่มอ่ำนข้อมูลจำกเครื่องอ่ำนบัตรประชำชน หมำยเลข 13 หลักจะปรำกฏในช่องทันที

14. กดปุม่ บันทึกอีกรอบ เพื่อทำกำรค้นหำข้อมูลนักเรียนในระบบ
15. กรอกข้อมูลวันที่ย้ำยเข้ำ / วันที่เพิ่มให้ถูกต้อง (เป็นวันที่นักเรียนย้ำยเข้ำโรงเรียนตำมควำมจริง)
16. บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน นักเรียนที่จะทำกำรย้ำยเข้ำ อ่ำนหมำยเลขบัตรด้วยเครื่องอ่ำนบัตรจะ
สำมำรถย้ำยเข้ำมำได้เลยไม่ติดอยู่ที่โรงเรียนต้นทำง ระบบจะทำกำรย้ำยออกนักเรียนคนดังกล่ำว
ออกมำให้เรียบร้อย
17. ในเมนู 2.7.3 เพิ่มนักเรียน สำมำรถใช้เครื่องอ่ำนบัตรได้เช่นกัน ให้กดปุ่มอ่ำนบัตรจำกเครื่องฯ จะเติม
ข้อมูลหน้ำบัตรลงฟอร์มให้เอง ลดปัญหำกำรกรอกเลขบัตร ชื่อ นำมสกุลผิดหำกใช้เครื่องอ่ำนบัตร
Smart card
เครื่องอ่ำนบัตรนี้สำมำรถอ่ำนบัตรประชำชนที่มี Smart card ไม่สำมำรถอ่ำนบัตรประชำชนของ
เด็กต่ำงด้ำวได้
นักเรียนอนุบำลที่ยังไม่ได้ทำบัตรประชำชนยังสำมำรถใช้กำรกรอกข้อมูลแบบเดิมตำมปกติ

คู่มือการใช้งาน
ระดับสถานศึกษา
ระบบกาหนดรหัสประจาตัวผู้เรียนเพือ่ เข้ารับบริการการศึกษาสาหรับ
ผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ
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ระบบกาหนดรหัสประจาตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา
สาหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

การเข้าสู่ระบบ
ผู้ใช้งานที่มีบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน สามารถเข้าใช้งานระบบกาหนดรหัสประจาตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการ
การศึกษาสาหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรได้ ที่เว็บไซต์ http://www.gcode.moe.go.th/ ดังนี้
• ระบุ ชื่อผู้ใช้งาน
• ระบุ รหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่เมนู เพื่อเข้าใช้งานระบบ

รูปภาพหน้าจอแสดงการเข้าใช้งานระบบ
หมายเหตุ
กรณีผู้ใช้งานที่ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบกาหนดรหัส
ประจาตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสาหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรได้ ดังนี้
• ระบุ ชื่อ
• ระบุ นามสกุล
• ระบุ เลขประจาตัวประชาชน (ใช้เป็นUser name)
• เลือก จังหวัด
• เลือก สถานศึกษา/หน่วยงาน
• เลือก ประเภทผู้ใช้งาน เป็นเจ้าหน้าที่สถานศึกษา
• ระบุ ตาแหน่ง
• ระบุ เบอร์โทรศัพท์
1

ระบบกาหนดรหัสประจาตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา
สาหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

• ระบุ อีเมล์
• ระบุ หลักฐานประกอบ (ไฟล์เอกสารการยืนยันตัวตน)
• ระบุ รหัสผ่าน (อย่างน้อย 4-20 ตัว)
• ระบุ ยืนยั นรหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่เมนู
ระบบ

เพื่อบันทึกข้อมูล การลงทะเบียนเข้าใช้ งาน

รูปภาพหน้าจอแสดงการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ
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ระบบกาหนดรหัสประจาตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา
สาหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

การเข้าใช้งานระบบ
การเข้าใช้งานระบบกาหนดรหัสประจาตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา สาหรับผู้ไม่มีหลักฐานทาง
ทะเบียนราษฎร มีเมนูการใช้งานดังนี้
• ข้อมูลผู้เรียน
• ตรวจสอบ/บักทึกข้อมูลผู้เรียน
• ค้นหาข้อมูลผู้เรียน
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ระบบกาหนดรหัสประจาตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา
สาหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

1. ข้อมูลผู้เรียน
1.1. ตรวจสอบ/บันทึกข้อมูล
การตรวจสอบข้อมูลผู้เรียน ผู้ใช้งานสามารถค้นหาได้ โดยคลิกที่เมนู ข้อมูลผูเ้ รียน >>
ตรวจสอบ/บันทึกข้อมูลผู้เรียน เพื่อเข้าสู่หน้าจอตรวจสอบข้อมูลผู้เรียน สามารถค้นหาข้อมูลได้ ดังนี้
• ระบุ ชื่อ
• ระบุ สกุล
• จากนั้นคลิกที่เมนู

เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้เรียน

รูปภาพหน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลผู้เรียน
หมายเหตุ
กรณีค้นหาข้อมูลผู้เรียนเพื่อตรวจสอบไม่พบ ผู้ใช้งานสามารถจัดทาการบันทึกได้
โดยคลิกที่เมนู

เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกข้อมูลผู้เรียน

รูปภาพหน้าจอแสดงกรณีค้นหาข้อมูลผู้เรียนไม่พบ
4

ระบบกาหนดรหัสประจาตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา
สาหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

เมื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกข้อมูลผู้เรียนแล้ว จัดทาการบันทึกข้อมูลได้ ดังนี้
(ในการบันทึกข้อมูล ช่องที่มีเครื่องหมาย * ต้องระบุข้อมูลทุกช่อง)
• ระบุ ข้อมูลผู้เรียน
• ระบุ ข้อมูลที่อยู่ในประเทศที่สามารถติดต่อได้ของผู้เรียน
• ระบุ ข้อมูลผู้ปกครอง
• ระบุ ข้อมูลสถานที่เกิด
• ระบุ ข้อมูลหลักฐานประกอบ
• ระบุ ข้อมูลเพิ่มเติม (กรณีมีเพิ่มเติม) จากนั้นคลิกที่ปุ่ม
บันทึกข้อมูลของผู้เรียน

เพื่อยืนยันการ

รูปภาพหน้าจอแสดงการบันทึกข้อมูลผู้เรียน

รูปภาพหน้าจอแสดงการบันทึกข้อมูลที่อยู่ในประเทศที่สามารถติดต่อได้ของผู้เรียน
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ระบบกาหนดรหัสประจาตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา
สาหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

รูปภาพหน้าจอแสดงการบันทึกข้อมูลสถานที่เกิด

รูปภาพหน้าจอแสดงการบันทึกข้อมูลผู้ปกครอง

รูปภาพหน้าจอแสดงการบันทึกข้อมูลหลักฐานประกอบ

6

ระบบกาหนดรหัสประจาตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา
สาหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

รูปภาพหน้าจอแสดงการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
1.2. ค้นหาข้อมูลผู้เรียน
การค้นหาข้อมูลผู้เรียน ผู้ใช้งานสามารถค้นหาได้ โดยคลิกที่เมนู ข้อมูลผูเ้ รียน >>
ค้นหาข้อมูลผู้เรียน เพื่อเข้าสู่หน้าจอค้นหาข้อมูลผู้เรียน สามารถค้นหาข้อมูลได้ ดังนี้
• เลือก สังกัด
• เลือก สัญชาติ
• ระบุ ชื่อ-นามสกุล ผู้เรียน
• ระบุ รหัสประจาตัวผู้เรียน
• ระบุ ชื่อ – นามสกุล บิดา
• ระบุ ชื่อ – นามสกุล มารดา
• เลือก จังหวัด
• เลือก สถานศึกษา
• เลือก ปี พ.ศ.
• เลือก ปีเกิด
• ระบุ ชื่อผู้บันทึก จากนั้นคลิกที่ปุ่ม

เพื่อค้นหาข้อมูลผู้เรียน

7

ระบบกาหนดรหัสประจาตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา
สาหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

รูปภาพหน้าจอแสดงการค้นหาข้อมูลผู้เรียน
ผู้ ใ ช้ ง านสามารถเข้ า ดู ร ายละเอี ย ดข้ อ มู ล ผู้ เ รี ย นได้ โดยคลิ ก ที่ ปุ่ ม
รายละเอียดของข้อมูล

เพื่ อ ดู

รูปภาพหน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลผู้เรียน

8

ระบบกาหนดรหัสประจาตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา
สาหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

ผู้ใช้งานสามารถส่งออกข้อมูลผู้เรียนในภาพรวมออกเป็นไฟล์ Excel ได้ โดยคลิกที่ปุ่ม
เพื่อส่งออกข้อมูลผู้เรียน

รูปภาพหน้าจอแสดงตัวอย่างไฟล์ Excel ข้อมูลผู้เรียนในภาพรวม

9

ระบบกาหนดรหัสประจาตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา
สาหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ โดยคลิกที่ปุ่ม

เพื่อพิมพ์ข้อมูล

ผู้เรียน

รูปภาพหน้าจอแสดงภาพพิมพ์ข้อมูลผู้เรียน
10

สำาหรับเจ้าหน้าที่ สพฐ. Date …...................................

G -

-

ข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล (นักเรียนติด G)

ติดรูปถ่าย
นักเรียน

(ภาพหน้าตรง)

สำำนักงำนเขตพื้นที่ ….......................................................... รหัสสำำนักงำนเขตพื้นที่ (smis) ................................
โรงเรียน …............................................................................... รหัสโรงเรียน (smis) …..............................................
ข้อมูลนักเรียน
ปีกำรศึกษำที่เข้ำเรียน..............................วันที่เข้ำเรียน........../......................./................... ชั้นที่เข้ำเรียน........................ ห้อง...................
เลขประจำำตัวนักเรียน..............................เลขอ้ำงอิงจำกเอกสำรอื่น ๆ (เช่นบัตรต่ำงด้ำว, พำสปอร์ต, เอกสำร/หนังสือที่ทำงรำชกำรออกให้)
ประเภทเอกสำร….............................................................................เลขที่อ้ำงอิง ..........................................................................................
(ดช., ด.ญ., นำย, นำงสำว) ชื่อ....................................................................นำมสกุล..................................................................................
วัน / เดือน / ปีเกิด......................................... สัญชำติ.......................เชื้อชำติ......................ศำสนำ......................จำำนวนพีน่ ้อง.............คน
เป็น (ชนเผ่ำ/ชนกลุ่มน้อย/ กลุ่มชำติพันธุ์/เด็กชำยขอบ)................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
รหัสประจำำบ้ำน
บ้ำนเลขที่...................หมู่ที่.............. ตรอก / ซอย / ถนน.......................................... แขวง / ตำำบล................................................
เขต / อำำเภอ / กิ่งอำำเภอ.................................................................... จังหวัด..........................................................................................
(ทะเบียนบ้ำนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ถ้ำไม่มีใช้ของนำยจ้ำง หรือ ผู้ให้แหล่งพักพิง )

ที่อยู่ปัจจุบัน รหัสประจำำบ้ำน

(ทีอ่ ยู่ปัจจุบันทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ถ้ำไม่มีใช้ของนำยจ้ำง หรือ ผู้ให้แหล่งพักพิง )

บ้ำนเลขที่.........................หมู่ที่.................ตรอก / ซอย / ถนน.............................................แขวง / ตำำบล...............................................
เขต / อำำเภอ / กิ่งอำำเภอ......................................................................
จังหวัด................................................................................
(ที่อยู่ปัจจุบันทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ถ้ำไม่มีใช้ของนำยจ้ำง หรือ ผู้ให้แหล่งพักพิง)
.สถานที่เกิด

แขวง /ตำำบล............................ เขต/อำำเภอ/กิ่งอำำเภอ............................. จังหวัด.......................... ประเทศ …........................
ลักษณะการมาเรียน
[ ] มีที่พักพิงเป็นหลักแหล่งในประเทศไทย
[ ] มีผลกำรเรียนจำกโรงเรียนในประเทศเดิม และเข้ำเรียนต่อเนื่อง
[ ] มีผู้ปกครองเป็นนำยจ้ำงคนไทย หรือ มีคนไทยรับรองให้เข้ำเรียน [ ] ข้ำมแดนมำเรียนแบบเช้ำไป เย็นกลับ
[ ] อื่น ๆ ( โปรดระบุ) ….................................................................................................................................................
ครอบครัว
บิดา
นำย...................................................................................นำมสกุล........................................................................................
และ
[ ] เลขประจำำตัวประชำชนบิดำ [ ] เลขจำกบัตรอื่น ๆ เลขที่….........................................................................................
มารดา
(นำง/นำงสำว) ชื่อ...................................................................................นำมสกุล..................................................................
[ ] เลขประจำำตัวประชำชนมำรดำ [ ] เลขจำกบัตรอื่น ๆ เลขที่…....................................................................................
หรือ ผู้ปกครอง (นำย/นำง/นำงสำว) ชื่อ..............................................................นำมสกุล......................................................................
[ ] เลขประจำำตัวประชำชนผู้ปกครอง [ ] เลขจำกบัตรอื่น ๆ เลขที่ …..............................................................................
ควำมสัมพันธ์กับนักเรียน.............................................................................................................................................................
หรือ ชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ ..…................................................................................ควำมสัมพันธ์กับนักเรียน....................................
สำำนักงำนตั้งอยู่เลขที่..............................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย..................................................ถนน....................................................
ตำำบล/แขวง.....................................................อำำเภอ/เขต.........................................................จังหวัด........................................................
ลายนิ้วมือนักเรียน
ก้อยซ้ำย

นำงซ้ำย

กลำงซ้ำย

ชีซ้ ้ำย

โป้งซ้ำย

ผูใ้ ห้ข้อมูล..........................................................ครูประจำำชั้น
(…..........................................................................)
วันที่ …...........................................................

โป้งขวำ

ชี้ขวำ

กลำงขวำ

นำงขวำ

รับรองข้อมูล..............................................................................
(…..........................................................................)
ตำำแหน่ง ผูอ้ ำำนวยกำรโรงเรียน..................................................

ก้อยขวำ

ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ ำรับบริกำรกำรศึกษำ
สำหรับผู้ไม่ มีหลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎร (ออกเลข G)
ใช้ เอกสำรหลักฐำนอะไรบ้ ำง
1. แบบข้ อมูลนักเรี ยนรำยบุคคล (แบบนักเรี ยนติด G) ติดรู ปถ่ ำย พิมพ์ ลำยนิว้ มือเด็ก
2. เอกสำรประจำตัวเด็ก / ใบสุทธิ / พำสปอร์ ต / เอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เท่ ำที่หำได้
3. ภำพถ่ ำย หรื อ ไฟล์ สแกน เล่ มทะเบียนนักเรี ยน ที่มีช่ ือนักเรี ยน
ถ่ ำยให้ เห็นเลขประจำตัวเด็ก วันที่รับนักเรี ยน เลขประจำตัวนักเรี ยน
4. เอกสำรผู้ปกครอง (แนบให้ ได้ มำกที่สุดที่จะหำได้ )
5. สำเนำทะเบียนบ้ ำนนำยจ้ ำง เขียนและเซ็นกำกับรั บรองว่ ำพ่ อแม่ ทำงำนกับนำยจ้ ำงจริง
(กรณี ข้ อ 4 ไม่ มีเอกสำร)
6. สแกนเอกสำร ข้ อ 1-5 เป็ นไฟล์ PDF ต่ อกัน เซฟไฟล์ เป็ นไฟล์ เดียวกัน เพื่อกรอกในระบบG
ตัวจริงส่ ง สำนักเขตพืน้ ที่ฯ โรงเรี ยนสำเนำไว้ ด้วย
** เด็กต่ ำงด้ ำว ที่มีบัตรต่ ำงด้ ำว หรื อมีเลขประจำตัว ขึน้ ต้ นด้ วย 00 หรื อ 0 ไม่ ต้องขอ เลข G
สำมำรถนำเลข 13 หลัก ไปกรอกแทนเลขบัตรประชำชนในระบบ DMC ได้ เลย

ระบบเก็บขอมูลสารสนเทศ SODMC : Successful
Operation Data Management Center

กลุมนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 2

คํานํา
คูมือการปฏิบัติงานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทําขึ้นเพื่อใหเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบและผูเกี่ยวของการปฏิบัติงานสารสนเทศใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน การบริหารจัด
ขอมูลสารสนเทศ ซึ่งตองมีการจัดเก็บขอมูลทางการศึกษา เพื่อใหมีขอมูลสารสนเทศที่แสดงบริบทของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษา ใหเปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็ว มีความครอบคลุม รวมถึง
เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับประชาชนและผูเกี่ยวของทราบ ทั้งยังตอบสนองการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ ดานการพัฒนา
หรือประยุกต ใชนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา อันจะสงผลใหถึงคุณภาพ
ผูเรียน
หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือปฏิบัติงานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับนี้จะเปน
ประโยชนตอหนวยงานทีน่ ําไปปฏิบัติในดานการจัดการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

กลุมงานขอมูลสารสนเทศ
1 มีนาคม 2561

สารบัญ
หัวขอ
คํานํา
วัตถุประสงค
ขอบเขต
คําจํากัดความ
หนาที่ความรับผิดชอบ
ผังกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
มาตรฐานงาน
จุดวิกฤตและแผนรองรับความฉุกเฉิน
การติดตามประเมินผล
ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
แบบฟอรม
ภาคผนวก

หนา
1
1
1
2
3
5
6
6
6
6
6
7

คูมือการปฏิบัติงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง งานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุมนโยบายและแผน
เอกสารเลขที่
แกไขครั้งที่ 00
วันที่บังคับใช 1 มี.ค. 2561 หนา 1

1. วัตถุประสงค
คูมือการปฏิบัติงานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใหผูรับผิดชอบการ
จัดทําขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
และสถานศึกษาในสังกัด จัดเก็บขอมูลทางการศึกษา ไดครบถวน ถูกตอง มีความครอบคลุม
มีขอมูลสารสนเทศในการบริหารและจัดการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณในการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีมาตรฐานและเปาหมายเดียวกัน
2. ขอบเขต
การปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 ซึ่งครอบคลุมตั้งแตการศึกษาวิเคราะห การออกแบบ จัดทําแผน นําแผน
สูการปฏิบัติและติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อใหหนวยงานและสถานศึกษาที่จัดการศึกษา สามารถ
นําไปปฏิบัติอันจะมีผลตอโรงเรียน ผูบริหาร ครูและนักเรียน อันจะเปนประโยชนในการจัดการศึกษา
และเปนเอกสารสําคัญสําหรับการบริหารการศึกษา
3. คําจํากัดความ
3.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรระบบ
เครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครื่องสื่อสาร ระบบฐานขอมูล และอุปกรณประกอบระบบตางๆ รวมทั้ง
อาคารสถานที่ที่ใชติดตั้งอุปกรณระบบประมวลผลฐานขอมูลทั้งหมด
3.2 การควบคุม (Control) หมายถึงขั้นตอนการปฏิบัติกระบวนการ ดําเนินงานหรือ
กลไก การปฏิบัติงาน ซึ่งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กําหนด ขึ้นเพื่อใหใหมั่นใจวา
การบริหารงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
3.3 เสถียรภาพหมายถึง หมายถึงระดับความมั่นคงของระบบ เครือขายการสื่อสารของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จนเกินระดับทียอมรับไดไมผัน
แปรจนเกินระดับที่ยอมรับได
3.4 ประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัติงานหรือบริการที่ถูกตอง รวดเร็ว ใชเทคนิคที่
สะดวกสบายกวาเดิม คุมคา และใชทรัพยากรนอยที่สุดในขณะที่ตองการผลงานมากที่สุด
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4. หนาที่ความรับผิดชอบ
- ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
: อนุมัติโครงการ / แตงตั้งคณะทํางาน กํากับ ติดตามและรับทราบผลการดําเนินงาน
โครงการ
- รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
: ควบคุม กํากับ ติดตาม ใหความเห็นชอบโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการพิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
- ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
: ควบคุม กํากับ ติดตาม สนับสนุนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน/ ขั้นตอน
การเขารวมดําเนินการ และเสนอความเห็นตอรองผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน กลุมงานขอมูลสารสนเทศ
: ศึกษาวิเคราะหและเขียนโครงการ แตงตั้งคณะทํางาน ดําเนินการตามแผน/ ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน และรายงานผล การดําเนินงานตามกําหนด
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กระทรวงศึกษาธิการ
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ฉบับที่

ผังกระบวนการจัดการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลําดับ
1.

2.

3.

ผังกระบวนการ

5.

6.

7.

ขั้นตอน

ผูรับผิดชอบ

ศึกษาวิเคราะหนโยบายระบบ
ขอมูลพื้นฐานของสพฐ.และ
หนวยงานที่เกีย่ วของวางแผนการ
จัดเก็บขอมูลใหเปนไปตามเงื่อนไข
เวลา

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน

1 ต.ค. 56

เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณ

6- 20 ต.ค. 56

แตงตั้งคณะทํางานแจงบุคลากรที่
เกี่ยวของเพื่อเตรียมขอมูล
สารสนเทศ รวบรวมขอมูลจาก
บุคคลที่เกี่ยวของ

- นักวิเคราะห
นโยบายและแผน
- ผอ.กลุม
- รองผอ.สพป.
- ผอ.สพป.
นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน

20 – 31 ต.ค. 56

ประชุมและประสานกําหนดการ
จัดทําขอมูลสารสนเทศตาม
กําหนดเวลาที่สพฐ.กําหนด

ศึกษาวิเคราะหนโยบาย
และขอมูล

เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณ

แตงตั้งคณะทํางาน

บุคคล / หนวยงานที่เกี่ยวของ
4.

ระยะเวลา
เริ่มตนสิ้น
1 ต.ค. 56

ประชุมและประสานกําหนดการจัดทําขอมูล
1 ม.ค. -31 มี.ค. 57

ประมวลผลขอมูล วิเคราะห
ตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล จําแนกขอมูลตาม
วัตถุประสงคการใชงาน จัดทํา
รายงานสถิติ

1 เม.ย. 57

ใหบริการขอมูลสารสนเทศเพื่อ นักวิเคราะหนโยบาย
การบริหารและสํารวจความพึง และแผน
พอใจในการใหบริการ

ประมวลผลขอมูล
วิเคราะห

ใหบริการขอมูลเพื่อการบริหาร

ติดตามประเมินผล

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน

ติดตามประเมินผลและรายงาน
ผลการดําเนินงานในรอบป

คณะทํางาน

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน

คูมือการปฏิบัติงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
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กลุมนโยบายและแผน
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานขอมูลเทคโนโลยีและสารสนเทศ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
- ศึกษาวิเคราะหนโยบายและขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ
- เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
- แตงตั้งคณะทํางานแจงบุคลากรที่เกี่ยวของเพื่อเตรียมขอมูลสารสนเทศ รวบรวมขอมูล
จากบุคคลที่เกี่ยวของ
- ประสาน กําหนดการจัดทําขอมูลสารสนเทศตามกําหนดเวลาที่ สพฐ.กําหนด
- ประมวลผลขอมูล วิเคราะห ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล จําแนกขอมูลตาม
วัตถุประสงคการใชงาน จัดทํารายงานสถิติ
- ออกแบบวิธีการนําเสนอรูปแบบเอกสารบนเครือขายเว็บไซต
- ใหบริการขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ
- ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานในรอบป
ผูอํานวยการกลุม
- พิจารณากลั่นกรองเรื่องการเสนอขออนุมัติโครงการ
- เสนอรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
- สนับสนุน ควบคุม ติดตามการดําเนินงานของบุคลากร
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- พิจารณาใหความเห็นชอบการขออนุมัติโครงการ และการแตงตั้งคณะทํางาน
- ควบคุม กํากับติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามกําหนด
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- อนุมัติโครงการและ แตงตั้งคณะทํางาน
- รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน
- มอบหมายอํานาจหนาที่สั่งการในสวนที่เกี่ยวของ
กระทรวงศึกษาธิการ
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7. มาตรฐานงาน
- เปนแนวทางที่นําไปใชในการพัฒนาระบบงานขอมูลสารสนเทศและโปรแกรมปฏิบัติการตางๆ เพื่อใหได
ผลลัพธที่มีประสิทธิภาพ
- พิจารณาถึงผลกระทบตางๆเชนการดูแลรักษาระบบ การพัฒนาบุคลากรในการเรียนรูเทคโนโลยีใหม
งบประมาณ
8. จุดวิกฤตและแผนรองรับความฉุกเฉิน
8.1 จุดวิกฤตของกระบวนการ
- ผูรับผิดชอบระดับโรงเรียนไมดําเนินการจัดเก็บขอมูลใหเปนไปตามเงื่อนไขเวลาที่กําหนด
- ระบบอินเตอรเน็ตของโรงเรียนเปนระบบ สัญญาณดาวเทียมเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดยากและชาการ
ดาวนโหลดโปรแกรมที่มีขนาดใหญทําไดยาก
- สถานศึกษาเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่เขารับการอบรม ซึ่งไมเปนตามหลักเกณฑ เชน ตองการ
กลุมเปาหมายคือผูรับผิดชอบโดยตรง แตผูที่เขารับการอบรมไมไดรับผิดชอบงานขอมูลสารสนเทศ หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบบอยครั้ง
8.2 แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
- มีการอบรมวิทยากรเครือขายในแตละอําเภอเพื่อใหความรูแ กผูรับผิดชอบงานขอมูลสารสนเทศอยาง
ทั่วถึง
- จัดทําคูมือการใชงานโปรแกรมอยางละเอียดกําหนดคําจํากัดความของหัวขอที่จะตองกรอกในแตละ
สดมภอยางชัดเจน
- จัดอบรมแกโรงเรียนที่มีปญหาในการกรอกขอมูล เชนโรงเรียนขนาดใหญที่มีนักเรียนมาก
กรอกขอมูลลาชา โรงเรียนหางไกลซึ่งสัญญาณอินเทอรเน็ตชา และโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่
9. การติดตามประเมินผล
- ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานจากโปรแกรม (Data Management
Center : DMC)

10. ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
- คูมือการบริหารจัดการดานระบบขอมูลสารสนเทศปการศึกษา 2557
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการดานระบบขอมูลสารสนเทศ
- รายการขอมูลที่ตองจัดเตรียมเพื่อดําเนินการกรอกขอมูลนักเรียนรายบุคคล ประจําป
การศึกษา 2557
11. แบบฟอรม
- กรอกขอมูลตามแบบที่โปรแกรม (Data Management Center : DMC) กําหนด

ภาคผนวก

การวิเคราะหกระบวนการสรางคุณคาและสนับสุนนโดยใช SIPOC MODEL และการออกแบบ
1. กระบวนการงานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิเคราะหกระบวนการสรางคุณคา โดยใช SIPOC MODEL
สําหรับผูรับบริการ
งานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Supplier

Input

Process

Output

Customer

1 สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2. สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ
เขต 2

1.ความตองการ
ของผูรับบริการ
2.นโยบายของ
สพฐ. และ
กระทรวงศึกษาธิ
การ
3.งบประมาณ
4.ทักษะในการ
จัดทําขอมูล
สารสนเทศ การ
ใชโปรแกรม
จัดเก็บขอมูล
จัดรูปแบบการ
นําเสนอขอมูล
สารสนเทศ

1.ศึกษาวิเคราะห
นโยบายระบบ
ขอมูลพื้นฐาน
ของสพฐ.และ
หนวยงานที่
เกี่ยวของวาง
แผนการจัดเก็บ
ขอมูลใหเปนไป
ตามเงื่อนไขเวลา
2.เขียนโครงการ
เพื่อขออนุมัติ
งบประมาณ
3.แตงตั้ง
คณะทํางานแจง
บุคลากรที่
เกี่ยวของเพื่อ
เตรียมขอมูล
สารสนเทศ
รวบรวมขอมูล
จากบุคคลที่
เกี่ยวของ

1.ขอมูล
สารสนเทศและ
เทคโนโลยีเพื่อ
การบริหาร

1. สพฐ
2. สถานศึกษา
3. หนวยงานที่
ตองการใช
ขอมูล

4. ประสานกําหนดการจัดทํา
ขอมูลสารสนเทศตาม
กําหนดเวลาที่ สพฐ.กําหนด
5. ประมวลผลขอมูล วิเคราะห
ตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล จําแนกขอมูลตาม
วัตถุประสงคการใชงาน จัดทํา
รายงานสถิติ
6. ออกแบบวิธีการนําเสนอ
รูปแบบเอกสารบนเครือขาย
เว็บไซต
7. ใหบริการขอมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและสํารวจความพึง
พอใจในการใหบริการ
8. ติดตามประเมินผลและรายงาน
ผลการดําเนินงานในรอบป

คู่มือรายบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
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1. ชื่อกระบวนงาน
งานแตงตั้ง (ยาย) ผูบริหารสถานศึกษา
2. วัตถุประสงค

เพื่อเปนแนวปฏิบัติการแตงตั้ง (ยาย) ผูบริหารสถานศึกษา ที่ถูกตอง สนองตอบความตองการ
ของหนวยงาน และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
3. ขอบเขตของงาน
การยายผูบริหารสถานศึกษาไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเดิมในหนวยงานการศึกษาอื่น
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา หรือตางเขตพื้นที่การศึกษา โดยการยายไปดํารงตําแหนงวางการยายสับเปลี่ยน
ตัวบุคคลตองไดรับอนุมัติจาก กศจ. ของผูประสงคขอยายและรับยาย และใหคณะกรรมการสถานศึกษาเสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาดวย และเมื่อ กศจ. พิจารณาอนุมัติแลว
ใหผูมีอํานาจตาม มาตรา 53 สั่งบรรจุและแตงตั้งตอไป
4. คําจํากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประชาสัมพันธตําแหนงวาง และแจงการสงคํารองขอยาย
5.2 ผูประสงคขอยายยื่นคํารองตอผูบังคับบัญชาตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด
5.3 สถานศึกษาขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผูขอยาย
5.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
รวบรวมคํารองของผูขอยายไปตางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอ กศจ. เพื่อสงคํารองไปยังสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปลายทาง
5.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
รวบรวมคํารองผูขอยายทั้งภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาและจากตางเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําบัญชีแยกเปนรายโรงเรียนตามความประสงคของผูขอยายสงไป
ขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับยาย
5.6 เจาหนาที่จัดทําบัญชีของผูขอยายแยกเปนรายบุคคลและรายโรงเรียน แตงตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองการยายตามบัญชีสรุปของเจาหนาที่ และคํารองขอยายประกอบกัน
5.7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นําผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองพรอมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เสนอ อกศจ.และ กศจ.พิจารณาอนุมัติยาย
5.8 ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ออกคําสั่งยายและแตงตั้ง และแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ผูข อยาย ยื่นคํารองผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ
นําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็น
สพป./สพม. รวบรวมคํารองและจัดทําขอมูล/
สงคํารองไปยัง สพป.สพม.ปลายทาง
ขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่รับยาย
สพป.รายงานผลของคณะกรรมการกลั่นกรองนําเสนอ
อกศจ.และ กศจ. พิจารณา
ผูมีอํานาจตามมาตรา 53
ออกคําสั่งสั่งยายและแตงตั้ง
แจงหนวยงานที่เกี่ยวของสงคําสั่งให สพฐ. และ
สํานักงาน ก.ค.ศ.

7. แบบฟอรมที่ใช
คําสั่งยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตัวอยางตามภาคผนวก)
8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
๘.1 มาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
๘.2 ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๘.3 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๑๐๒4 ลงวันที่ ๑0 กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๘.4 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๕ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง การแกไขหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๘.5 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว 9 ลงวันที่ ๑1 สิงหาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๘.6 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/1646 ลงวันที่ 29 ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๘.7 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว 24
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การแกไขหลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๘.8 คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
๘.9 ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 เรื่อง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ขอสังเกตในระดับปฏิบัติ
1. การยื่นคํารองขอยายใหระบุขอยายภายในเขตพื้นที่การศึกษา หรือตางเขตพื้นที่การศึกษา
อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น
2. คณะกรรมการกลั่นกรองการยายและ อกศจ.และ กศจ.พิจารณาการยายทั้งภายใน
และตางเขตพื้นที่การศึกษาในคราวเดียวกัน
3. กรณีการยายสับเปลี่ยนใหประสานการออกคําสั่งของทั้งสองเขตใหวัน เดือน ป ที่ออก
คําสั่ง ตรงกัน
4. กรณียื่นคํารองขอยายมากกวา 1 เขต หากเขตพื้นที่ใดพิจารณารับยายตามคําขอกอน
ใหยึดถือคําสั่งนั้น

คูมือการปฏิบัติงาน

การยายและแตงตั้งผูบริหารสถานศึกษา

สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดทําโดย
นางสุภัตรา สุขสวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

กลุมบริหารงานบุคคล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒

ชื่องาน (กระบวนงาน) งานแตงตั้ง (ยาย) ผูบริหารสถานศึกษา

โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพป./สพม.
สพป./สพม.………กลุม บริหารงานบุคคล

รหัสเอกสาร : ……………………………..

ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน
เพื่อเปนแนวปฏิบัติการแตงตั้ง (ยาย) ผูบริหารสถานศึกษา ที่ถูกตอง สนองตอบความตองการของหนวยงาน และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
ลําดับที่
1.
2.
3.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

ผูป้ ระสงค์ขอย้ายยืน่ คําร้องโดย
ผ่านความเห็นจากคณะกรรมการ
สพป./สพม. รวมคําร้องทั้งภายใน/ภายนอกเขตพื้นที่
ทําบัญชี แยกตามโรงเรี ยนที่ประสงค์เพื่อขอ
ความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่รับย้าย

4.

ตั้งคณะกรรมการ
กลัน่ กรองพิจารณา

5.
6.

อกศจ.และ กศจ.พิจารณา
อนุมตั ิ

รายละเอียดงาน
ผูประสงคขอยายยื่นคํารองตอผูบงั คับบัญชาตามแบบที่ ก.ค.ศ.
กําหนด

เวลาดําเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ
โรงเรียน

สถานศึกษาขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาผูขอยาย

โรงเรียน

สพป./สพม. รวบรวมคํารองสงไปปลายทาง และจัดทําบัญชีแยก
เปนรายโรงเรียนตามความประสงคเพื่อขอความเห็นจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาที่รับยาย
สพป./สพม. ที่รับยายตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการยายโดย
พิจารณาตามบัญชีสรุปของเจาหนาที่และคํารองขอยาย

สพป./สพม.

หมายเหตุ

สพป./สพม.

สพป./สพม. นําผลการพิจารณาเสนอ อกศจ.และ กศจ. พิจารณา
อนุมัติยาย

สพป./สพม.

ศึกษาธิการจังหวัดลงนามในคําสั่ง และแจง สพฐ. สํานักงาน
ก.ค.ศ. และหนวยงานที่เกี่ยวของ

สพป./สพม.

ศึกษาธิการจังหวัดลงนามใน
คําสัง่ ย้าย แจ้งผูเ้ กี่ยวข้องทราบ

เอกสารอางอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวของ)
1. ………………………………………………………………………………….. 2. ..................................................................................................................
คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน

จุดเริ่ มต้นหรื อสิ้นสุ ดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรื อการปฏิบตั ิ

การตัดสิ นใจ

ทิศทางหรื อการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า)
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คํานํา
สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รีขัน ธ เขต 2 ได จัด ทํ าคูมื อ การเกลี่ ย
อั ต รากํ าลั งขาราชการครูและบุ ค ลากรทางการศึก ษา สั งกัด สํานั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการปฏิบัติงานดานการเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่ออํานวย
ความสะดวกแกผูปฏิบัติงานและผูที่เกี่ยวของทุกฝายไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษา คนควา และ
อางอิงนําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน ถูกตองตามกฎหมายและระเบียบที่กําหนด
กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 หวัง
เปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานเลมนี้จะเปนประโยชนแกผูเกี่ยวของทุกฝายในการปฏิบัติงานใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามหลักธรรมาภิบาลตอไป

กลุมงานอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
3 เมษายน 2560

สารบัญ
หนา
คํานํา
1. วัตถุประสงค
2. ขอบเขต
3. คําจํากัดความ
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
5. ผังกระบวนการเกลี่ยอัตราขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเกลี่ยอัตราขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. มาตรฐานงาน
8. กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ
ภาคผนวก
-กฎหมาย/ระเบียบที่เกีย่ วของ
-ตัวอยางคําสั่ง

1
1
1
1-2
3
4
4
5

1

คูมือการปฏิบตั ิงาน
กลุมบริหารงานบุคคล

เรื่อง การเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
เอกสารเลขที่
แกไขครั้งที่ 00
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉบับที่
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
วันที่บังคับใช 3 เม.ย.2560
1. วัตถุประสงค
คูมือ การปฏิบัติงานการเกลี่ยอัต รากําลังขาราชการครูและบุค ลากรทางการศึก ษา จัดทํ าขึ้น
เพื่อใหผูรับผิดชอบและผูเกี่ยวของกับการเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใชเปน
แนวทางในการดํ าเนินการไดอยางมีป ระสิท ธิภาพ ถูก ตองตามหลัก ธรรมาภิบ าล และเพื่ออํ านวยความ
สะดวกแกผู ที่เกี่ ย วขอ งทุ ก ฝ ายไดใชเป นแนวทางในการปฏิบั ติงาน ศึก ษา ค นควา และอางอิ ง ไดอ ยาง
ถูกตองตามกฎหมายและระเบียบที่กําหนด
2. ขอบเขต
การดํ าเนิ น งาน/วิธี ก ารปฏิ บั ติ ที่ เกี่ ย วกั บ การดํ าเนิ น งานการเกลี่ ย อั ต รากํ าลั งข าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
3. คําจํากัดความ
3.1 การเกลี่ยอัตรากําลัง หมายถึง การเกลี่ยอัตรากําลังจากหนวยงานการศึกษาหนึ่ง ไปกําหนดอีก
หนวยงานการศึกษาหนึ่ง โดยการตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนทั้งตําแหนงที่เปนอัตราวางหรือตําแหนง
ที่มีคนครอง
3.2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูสอนในหนวยงาน
การศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
: รับทราบผลการดําเนินงาน พิจารณาสั่งการ มอบหมายอํานาจ หนาที่
: ควบคุม กํากับ การดําเนินงาน
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
: ควบคุม กํากับ การดําเนินงาน
: เสนอความคิดเห็นเพื่อประกอบการสั่งการของผูบริหารระดับสูง

2
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
: ควบคุม กํากับ ติดตาม สนับสนุนการปฏิบัตงิ านใหเปนไปตามกฎหมาย/ระเบียบ
ที่กําหนด
: เขารวมดําเนินการ และเสนอความคิดเห็นเพื่อประกอบการสั่งการของผูบริหาร
ระดับสูง
นักทรัพยากรบุคคล
- ศึกษา วิเคราะห กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ
- ดําเนินการตามตามระเบียบ/แนวปฏิบัติ และรายงานผลการดําเนินงาน
ตามที่กําหนด
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ลํา
ดับที่

5. ผังกระบวนการ การเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผังกระบวนการเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ระยะเวลา
ผังกระบวนการ
รายละเอียดงาน
เริ่มตน สิ้นสุด

1

ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ

2

3

4

5

6

7

ผูรับ
ผิดชอบ

- ศึกษา วิเคราะห กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ

นักทรัพยากรบุคคล

แจ้ งหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ย
อัตรากําลังข้ปาราชการครู ฯ

- แจงหลักเกณฑและวิธีการเกลี่ยอัตรากําลัง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นักทรัพยากรบุคคล

คํานวณอัตรากําลังตามเกณฑ์

-คํานวณอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา
ตามเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด

และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.กําหนด

สพป.แต่งตังคณะกรรมการ
้
พิจารณากลัน่ กรอง

กศจ. พิจารณาอนุมตั ิ

-สพป.ประจวบคีรขี ันธ เขต 2 แตงตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองการตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
ตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด นําเสนอ กศจ.

-กศจ. อนุมัตกิ ารตัดโอนตําแหนงและอัตรา
เงินเดือน

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53
มีคําสัง่ แต่งตัง้

-ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 มีคําสั่งกําหนดตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นักทรัพยากรบุคคล

แจ้ งหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง/
ก.ค.ศ./สพฐ.

-แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ และสงคําสั่งใหสํานักงาน
ก.ค.ศ. และ สพฐ.

นักทรัพยากรบุคคล
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
นักทรัพยากรบุคคล
- ศึกษา วิเคราะห กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ
- แจงหลักเกณฑและวิธีการใหสถานศึกษาในสังกัดทราบ
- คํานวณอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
- แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
- นําเสนอ กศจ. เพื่อขออนุมัตกิ ารตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
- เสนอผูมีอํานาจตามมาตรา 53 มีคําสั่งกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากร
- แจงหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ และสงคําสั่งใหสํานักงาน ก.ค.ศ. และ สพฐ.
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
- พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตัดโอนตําแหนงและ
อัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
- ควบคุม ติดตาม ผลการดําเนินงาน
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
: ควบคุม กํากับ การดําเนินงาน
: พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตัดโอนตําแหนงและ
อัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
: พิจารณาสั่งการ มอบหมายอํานาจ หนาที่
: รับทราบผลการดําเนินงาน และใหขอเสนอแนะ
: ควบคุม กํากับ การดําเนินงาน
7. มาตรฐานงาน
- อางอิงกฎหมายระเบียบที่สํานักงาน ก.ค.ศ. และ สพฐ. กําหนด
- ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบและภายในระยะเวลาที่กําหนด
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8. กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 53
2. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555
3. หนังสือสํานักงาน ก.พ.ดวนที่สุด ที่ สร 0705/ว 15 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2521
4. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 53
2. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555
3. หนังสือสํานักงาน ก.พ.ดวนที่สุด ที่ สร 0705/ว 15 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2521
4. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560
ตัวอยางคําสั่ง

ภาคผนวก
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ชื่องาน
งานขอปรับวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการปรับวุฒิการศึกษาของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอบเขตของงาน
เป็นการดําเนินการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับ
เงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. ข้า ราชการที่ไ ด้รับ วุฒิสูง ขึ้น จัดทํา คํา ขอตามแบบที่ ก.ค.ศ. กํา หนด ยื่นคํา ขอพร้อ ม
เอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ต่อผู้บังคับบัญชา ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สําเร็จการศึกษา
๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบความถูกต้องของคําขอและคุณวุฒิพร้อมหลักฐาน แล้วรายงาน
ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อตรวจสอบคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานแล้วนําเสนอ กศจ. พิจารณาให้
ความเห็นชอบ
๓. ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน
ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
๔. แจ้งสํานักงาน ก.ค.ศ. และกลุ่ม/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
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แผนผังการปฏิบัติงาน

ข้ าราชการที่ได้ รับวุฒิสงู ขึ ้น
ยื่นคําขอรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ

สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้ องของคําขอ
และเอกสารหลักฐาน

สพท. ตรวจสอบความถูกต้ อง
นําเสนอ กศจ.

กศจ.
พิจารณาให้ ความเห็นชอบ

ผู้มีอํานาจตาม ม.53 ออกคําสัง่ ปรับวุฒิ

แจ้ งสํานักงาน ก.ค.ศ. และกลุ่ม/กลุม่ งานที่
เกี่ยวข้ อง
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แบบฟอร์มที่ใช้
แบบคําขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิ
เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
๒. หนั งสื อสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๕ ลงวั นที่ ๒๘ ธั นวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือ
สูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
๓. หนังสือสํานักงาน ก.ค ที่ ศธ ๑๓๐๔/ว ๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๔ เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนและ/หรือปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใน
นกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น
๔. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องการ
กําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
๕. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
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คํานํา
การร้องเรี ยนของประชาชน เป็ นเสี ยงสะท้อนให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐได้ทราบ
ว่าการบริ หารราชการมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผลมากน้อยเพียงใด ดังนั้นการดําเนินการจัดการ
ข้อร้องเรี ยนของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2
จึงจําเป็ นต้องมีข้ นั ตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบตั ิงานที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้ง
เพื่อให้มนั่ ใจว่าได้มีการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรี ยนที่
กําหนดไว้อย่างสมํ่าเสมอ และมีประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2 ซึ่ งเป็ นการสร้างความเชื่ อมัน่ และภาพลักษณ์ท่ีดี
ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2 ทั้งนี้การที่จะจัดการข้อร้องเรี ยน
จนได้ขอ้ ยุติ ให้มีความรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง
ของผูร้ ับบริ การเท่าที่จะเป็ นไปได้น้ นั จําเป็ นต้องมีข้นั ตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
ที่ชดั เจนและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
คู่มือการบริ หารจัดการเรื่ องร้องเรี ยนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2 เล่มนี้ จัดทําขึ้นเพื่อกําหนดเป็ นมาตรฐานในการบริ หารจัดการข้อร้องเรี ยนของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2 ทั้งนี้ได้นาํ เสนอขอบเขต ขั้นตอนการ
จัดการข้อร้องเรี ยน ช่องทางการรับข้อร้องเรี ยน การวิเคราะห์ระดับข้อร้องเรี ยน แบบฟอร์ ม/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง การประสาน ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก การติดตามประเมินผล
และการรายงานผลการจัดการข้อร้องเรี ยน
ผูจ้ ดั ทําหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
และสร้างความเข้าใจในวิธีการบริ หารจัดการข้อร้องเรี ยนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2 แก่ผรู ้ ับบริ การ ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์
เขต 2 ตลอดจนผูส้ นใจ ต่อไป

นายวิรุตติ์ ราศรี

สารบัญ
หัวข้ อ
๑. ความหมายและความสําคัญ
๒. ประเภทของข้อร้องเรี ยน
๓. ความรุ นแรงของข้อร้องเรี ยน
๔. ผูร้ ับผิดชอบกระบวนการจัดการข้อร้องเรี ยน
๕. ช่องทางการร้องเรี ยน
๖. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
7. วัตถุประสงค์
8. ขอบเขต
9. ผลสําเร็ จที่คาดหวัง
๑๐. การจําแนกระดับข้อร้องเรี ยน
๑๑. ขั้นตอนกระบวนการจัดการข้อร้องเรี ยน
๑๒. แผนผังขั้นตอนกระบวนการจัดการข้อร้องเรี ยน
๑๓.รายละเอียดของขั้นตอนกระบวนการจัดการข้อร้องเรี ยน
๑๔.แบบฟอร์ มที่ใช้
ภาคผนวก
- แบบฟอร์ มบันทึกข้อร้องเรี ยน (แบบฟอร์ ม รร.01)
- แบบฟอร์ มรายงานสรุ ปข้อร้องเรี ยน (แบบ รร.02)
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ความหมายและความสํ าคัญ
การร้องเรี ยนของประชาชน เป็ นเสี ยงสะท้อนให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐทราบว่า
การบริ หารราชการมีประสิ ทธิ ภาพ และมีประสิ ทธิ ผลมากน้อยเพียงใด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2 ได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับเรื่ องดังกล่าวมาโดยตลอด
มีการรับฟังความเห็น เป็ นโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม และตรวจสอบการทํางานของหน่วยงาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและเสริ มสร้างให้เกิดความสุ ขในสังคม โดยเฉพาะสังคม
ปัจจุบนั ที่มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี และการเมืองมากขึ้น ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว นําไปสู่ การแข่งขัน เอารัดเอาเปรี ยบการแสวงหาผลประโยชน์มากขึ้น
การละเลยกฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี โดยไม่คาํ นึงถึงคุณธรรม จริ ยธรรม จึงเกิดปั ญหาความเดือดร้อน
หรื อไม่ได้รับความเป็ นธรรม จึงมีการร้องเรี ยนต่าง ๆ มากขึ้น
คําจํากัดความ
1.ข้อร้องเรี ยน หมายถึง เรื่ องที่ผรู ้ ับบริ การจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกี่ยวกับ
การให้บริ การของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการให้บริ การ ทั้งในความบกพร่ อง
ในการปฏิบตั ิงานความล่าช้าในการดําเนินการ ความไม่โปร่ งใสและความไม่เหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน
ปั ญหาอันเกิดจากปฏิบตั ิงาน หรื อการให้บริ การของเจ้าหน้าที่สาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2
2. ข้อความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หมายถึง เรื่ องที่ผรู ้ ับบริ การจากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2 มีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริ การของ
เจ้าหน้าที่
3. ผูร้ ับบริ การ หมายถึง ส่ วนราชการ หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ ผูป้ ระสานงาน
หรื อผูร้ ับบริ การจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2
ประเภทของการร้ องเรียน
1. ข้อร้องเรี ยนการให้บริ การ หมายถึง ข้อไม่พึงพอใจด้านการให้บริ การวิชาการ
ต้องการให้ผใู ้ ห้บริ การปรับปรุ งแก้ไขการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ ความไม่สะดวกในการรับบริ การ
2. ความล่าช้า ข้อผิดพลาดการให้บริ การ การเลือกปฏิบตั ิกบั ผูร้ ับบริ การ การใช้คาํ พูด
การดูแลต้อนรับ การควบคุมอารมณ์ของผูป้ ฏิบตั ิงาน เป็ นต้น
3. ข้อร้องเรี ยนประเภทอื่น ๆ หมายถึง ข้อที่ไม่พึงพอใจในด้านการบริ การวิชาการ
ต้องการให้ผใู ้ ห้บริ การแก้ไขในด้านหลักสู ตร การบริ หารจัดการไม่โปร่ งใส ระบบการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่ เป็ นต้น
/ ความ...
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ความรุ นแรงข้ อร้ องเรียน
1. ระดับความรุ นแรงมาก เป็ นข้อร้องเรี ยนผูร้ ับบริ การไม่พึงพอใจอย่างมาก
และเป็ นเรื่ องที่มีผลกระทบภาพลักษณ์เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงองค์กร มีผลกระทบอย่างรุ นแรง ส่ งผลให้
ผูต้ ดั สิ นใจไม่เลือกรับบริ การ
2. ระดับความรุ นแรงปานกลาง เป็ นข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับการบริ การที่สร้าง
ความไม่พึงพอใจสําหรับผูร้ ับบริ การ หากปล่อยทิ้งไว้ จะทําให้ผรู ้ ับบริ การเลือกใช้บริ การจากที่อื่น
3. ระดับรุ นแรงเล็กน้อย เป็ นข้อร้องเรี ยนอาจจะเกิดจากการได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ การมีอคติต่อเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งเป็ นปั จจัยส่ วนบุคคลของผูร้ ับบริ การ
ทีม่ าข้ อร้ องเรี ยน
1. จากช่องทางต่างๆตามที่ระบุช่องทางรับการร้องเรี ยน จํานวน 10 ช่องทาง
2. จากช่องทางอื่น ๆ เช่น บัตรสนเท่ห์ สื่ ออื่นๆ
ผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดการข้ อร้ องเรียน
1. กรณี เป็ นข้อร้องเรี ยน ณ จุดปฏิบตั ิงาน เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน นําเสนอข้อมูล
ต่อผูบ้ งั คับบัญชา และทําหน้าที่แจ้งข้อมูลกลับต่อผูร้ ้องเรี ยน
2. กรณี ร้องเรี ยน ณ สํานักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานผูป้ ฏิบตั ิงานธุ รการและสารบรรณของ
กลุ่ม รับเอกสารข้อร้องเรี ยน และแจ้งให้ผรู ้ ้องเรี ยนกรอกแบบฟอร์ ม หรื อเป็ นผูบ้ นั ทึกแบบฟอร์ มและ
นําเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชา เมื่อผูบ้ งั คับบัญชาดําเนิ นแก้ไขข้อร้องเรี ยนแล้วหรื ออยูร่ ะหว่างดําเนิ นการแก้ไข
จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดงั กล่าว แจ้งข้อมูลกลับต่อผูร้ ้องเรี ยน
3. กรณี ข้องร้องเรี ยนจากสื่ อออนไลน์อื่น ๆ เช่น Facebook, Weboard ให้เจ้าหน้าที่
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลเสนอต่อผูบ้ ริ หาร และแจ้งกลับข้อมูลกับผูร้ ้องเรี ยนต่อไป
ช่ องทางการรับข้ อร้ องเรียน
1.ร้องเรี ยนด้วยตนเองในขณะปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ ณ จุด ปฏิบตั ิงานโดยเจ้าหน้าที่
ปฏิบตั ิงานรับเรื่ องร้องเรี ยน
2. ร้องเรี ยนด้วนตนเอง ในวันเวลา ราชการ ที่สาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2 โดยเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับข้อร้องเรี ยนบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ ม หรื อผูร้ ับบริ การกรอก
ข้อมูล ตามแบบฟอร์ มแจ้งข้อร้องเรี ยน
3. โทรศัพท์หมายเลข 0 3262 1445 ต่อ 17 หรื อ โทรศัพท์ของกลุ่มบริ หารงานบุคคล
4. โทรศัพท์หมายเลย 0 3262 1807 หรื อ โทรสารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2
5. จดหมายจ่าหน้าซองถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์
เขต 2 ตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
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6. E – mail address ictpkn2@gmail.com
7. กระดานข่าว (Web boad) ที่เว็บไซต์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2 http:// www.pkn2.go.th
8. Facebook ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์
เขต 2
9. กล่องรับความคิดเห็น/ข้อร้องเรี ยน
10. เว็บไซต์สายตรงของผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2

เอกสารที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิด

ส่ วนที่ 2

รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๗ ได้กาํ หนดให้บุคคล
ย่อมมีสิทธิ ได้รับข้อมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรื อราชการส่ วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรื อการดําเนินโครงการหรื อกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรื อส่ วนได้เสี ยสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตน
หรื อชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิ แสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําไปประกอบ
การพิจารณาในเรื่ องดังกล่าว และมาตรา ๕๙ กําหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่ องราวร้องทุกข์
และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ ว อันเป็ นสิ ทธิที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้เกี่ยวกับ
การร้องทุกข์ร้องเรี ยนและการได้รับข้อมูลหรื อคําชี้แจงจากการร้องทุกข์ร้องเรี ยนดังกล่าว
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๓๗ ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ิราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริ การประชาชนหรื อติดต่อ
ประสานงานระหว่างส่ วนราชการด้วยกัน โดยให้ส่วนราชการกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็ จของงานแต่ละ
งานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็ นการทัว่ ไป โดยให้เป็ นหน้าที่ของผูบ้ งั คับบัญชา
ที่จะต้องตรวจสอบให้ขา้ ราชการปฏิบตั ิงานให้แล้วเสร็ จตามกําหนดเวลาดังกล่าว และมาตรา ๓๘
ได้กาํ หนดให้ส่วนราชการใดที่ได้รับการติดต่อสอบถามเป็ นหนังสื อจากประชาชน หรื อจากส่ วนราชการ
ด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยูใ่ นอํานาจหน้าที่ของส่ วนราชการนั้น ให้เป็ นหน้าที่ของส่ วนราชการนั้นที่จะต้อง
ตอบคําถามหรื อแจ้งการดําเนิ นการให้ทราบภายในสิ บห้าวันหรื อภายในกําหนดเวลาที่กาํ หนดไว้
และมาตรา ๓๙ ได้กาํ หนดให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบเครื อข่ายสารสนเทศของส่ วนราชการเพื่ออํานวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะสามารถติดต่อสอบถามหรื อขอข้อมูลหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิราชการของส่ วนราชการ โดยระบบเครื อข่ายสารสนเทศดังกล่าว จะต้องจัดทําในระบบเดียวกับ
ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารจัดให้มีข้ ึน และมาตรา ๔๑ ได้กาํ หนดให้ส่วนราชการ
ที่ ได้รับคําร้ องเรี ยน เสนอแนะ หรื อความคิ ดเห็ นเกี่ยวกับวิธีปฏิ บตั ิ ราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก
หรื อปั ญหาอื่ นใดจากบุคคลใด โดยมี ขอ้ มู ลและสาระตามสมควร ให้เป็ นหน้าที่ ของส่ วนราชการนั้น
ที่จะต้องพิจารณาดําเนินการให้ลุล่วงไปและในกรณี ที่มีท่ีอยูข่ องบุคคลนั้น ให้แจ้งให้บุคคลนั้นทราบผล
การดําเนิ นการด้วย ทั้งนี้ อาจแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบเครื อข่ายสารสนเทศของส่ วนราชการด้วยก็ได้
ในกรณี การแจ้งผ่านทางระบบเครื อข่ายสารสนเทศ มิให้เปิ ดเผยชื่ อหรื อที่ อยู่ของผูร้ ้ องเรี ยน
เสนอแนะหรื อแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ มาตรา ๔๒ ได้กาํ หนดให้ส่วนราชการที่มีอาํ นาจออกกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อประกาศ เพื่อใช้บงั คับกับส่ วนราชการอื่น มีหน้าที่ตรวจสอบว่ากฎ ระเบียบ
/ ข้อ...

5
ข้อบังคับ หรื อประกาศนั้น เป็ นอุปสรรคหรื อก่อให้เกิดความยุง่ ยาก ซํ้าซ้อน หรื อความล่าช้าต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของส่ วนราชการอื่นหรื อไม่ เพื่อดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ วต่อไป
และในกรณี ที่ได้รับการร้องเรี ยนหรื อเสนอแนะจากข้าราชการ หรื อส่ วนราชการอื่นในเรื่ องใด ให้ส่วน
ราชการที่ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อประกาศนั้นพิจารณาโดยทันที และในกรณี ที่เห็นว่าการร้องเรี ยน
หรื อเสนอแนะนั้นเกิดจากความเข้าใจผิด หรื อความไม่เข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อประกาศ
ให้ช้ ีแจงให้ผรู ้ ้องเรี ยนหรื อเสนอแนะทราบภายในสิ บห้าวัน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่ องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๘
ได้กาํ หนดให้ ผูท้ ี่ได้รับความเดือดร้อนหรื อเสี ยหายหรื ออาจเดือดร้อนหรื อเสี ยหายจากการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้าที่ หรื อส่ วนราชการ หรื อจําเป็ นต้องให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยา หรื อปลดเปลื้องทุกข์
มีสิทธิ เสนอคําร้องทุกข์ต่อส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ โดยข้อ ๒๓ ได้กาํ หนดให้การจัดการเรื่ องราว
ร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐที่เป็ นราชการส่ วนท้องถิ่นหรื อรัฐวิสาหกิจ ให้เป็ นไปตามระเบียบ
ของหน่วยงานของรัฐนั้น และข้อ ๒๔ กําหนดให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการผูร้ ับคําร้องทุกข์ออกใบรับคําร้อง
ทุกข์ให้แก่ผรู ้ ้องทุกข์ไว้เป็ นหลักฐาน นอกจากนี้ ข้อ ๒๕ ได้กาํ หนดให้ส่วนราชการได้รับคําร้องทุกข์
ต้องตอบแจ้งการรับคําร้องทุกข์ไปยังผูร้ ้องทุกข์โดยทางไปรษณี ย ์ ตามสถานที่อยูท่ ี่ปรากฏในคําร้องทุกข์
หรื อกระทําในรู ปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์หรื อรู ปแบบ
อื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดภายในสิ บห้าวันทําการนับตั้งแต่วนั ที่ได้รับคําร้องทุกข์
นอกจากนี้ หลักเกณฑ์ตวั ชี้วดั การพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๓
การให้ความสําคัญกับผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้เสี ย ในส่ วนของ CS๓ ได้กาํ หนดให้ส่วนราชการมีระบบ
ที่ชดั เจนในการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรี ยน ข้อเสนอแนะหรื อข้อคิดเห็น และคําชมเชย โดยมีการ
กําหนดผูร้ ับผิดชอบวิเคราะห์เพื่อกําหนดวิธีการและปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การเพือ่ ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเหมาะสมและทันท่วงที
ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2 จึงได้จดั ให้มีระบบ
การจัดการเรื่ องร้องเรี ยน ข้อคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะ ของสํานักงานขึ้น เพื่อให้เป็ นไปตามรัฐธรรมนูญ
พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหลักเกณฑ์ตวั ชี้วดั ดังกล่าว
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให้ก ารดําเนิ น งานจัดการข้อ ร้ องเรี ยนของสํ า นัก งานเขตพื้ น ที ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2 มีข้ นั ตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบตั ิงานที่เป็ นมาตรฐาน
2. เพื่ อให้ มี ก ารปฏิ บ ัติ ตามข้อกําหนด ระเบี ย บ หลัก เกณฑ์ เกี่ ย วกับ การจัดการข้อ ร้ องเรี ย นที่
กําหนดไว้อย่างสมํ่าเสมอและมีประสิ ทธิ ภาพ
/ ขอบเขต...
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ขอบเขต

คู่มือการปฏิบตั ิน้ ีครอบคลุมขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรี ยนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2 ตั้งแต่ข้นั ตอนการแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบจัดการข้อร้องเรี ยนของหน่วยงาน
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรี ยนจากช่องทางต่างๆ การบันทึกข้อร้องเรี ยน การวิเคราะห์ระดับข้อ
ร้องเรี ยน การแจ้งกลับผูร้ ้องเรี ยน การประสานผูท้ ี่เกี่ยวข้องในโรงเรี ยนเพื่อดําเนิ นการแก้ไข / ปรับปรุ ง
การประสานศูนย์จดั การข้อร้องเรี ยนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2
การประสานหน่วยงานภายนอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2
การติดตามผลการแก้ไข / ปรับปรุ ง เพื่อแจ้งกลับให้ผรู ้ ้องเรี ยนทราบ และการรายงานผลการจัดการ
ข้อร้องเรี ยนของหน่วยงานให้ตน้ สังกัดทราบ
ผลสํ าเร็จทีค่ าดหวัง
การดํา เนิ น งานจัด การข้อ ร้ อ งเรี ย นของสํ า นัก งานเขตพื้ น ที ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2 มีข้ นั ตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบตั ิงานที่เป็ นมาตรฐาน และปฏิบตั ิ
ตามข้อกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรี ยนที่กาํ หนดไว้อย่างสมํ่าเสมอ
และมีประสิ ทธิ ภาพ

ส่ วนที่ 3
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
การจําแนกระดับข้ อร้ องเรียน

ระดับข้อร้องเรี ยน = เป็ นการจําแนกความสําคัญของข้อร้องเรี ยนออกเป็ น 4 ระดับ ดังนี้
ระดับ

ประเภท

1

ข้อคิดเห็น,
ข้อเสนอแนะ,
สอบถามหรื อร้อง
ขอข้อมูล

2

3

4

นิยาม

ตัวอย่างที่เป็ นรู ปธรรม

เวลาในการ ผูร้ ับผิดชอบ
ตอบสนอง
ไม่เกิน 3 วัน งานวินยั และ
ทําการ
นิติการ

ผูร้ ้องเรี ยนไม่ได้รับความ
- สอบถามเรื่ องการต่อใบ
เดือดร้อน แต่ติดต่อมา
วิชาชีพ
เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะ / ให้
- สอบถามเรื่ องการทําผลงาน
ข้อคิดเห็น / ชมเชย /
วิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทย
สอบถามหรื อร้องขอข้อมูล
ฐานะ
ของ สพป.ปข.2
ข้อร้องเรี ยนระดับ ผูร้ ้องเรี ยนได้รับความ
- การร้องเรี ยนเกี่ยวกับ
ไม่เกิน 15 วัน
โรงเรี ยน กลุ่ม/
เดือดร้อน แต่สามารถแก้ไข พฤติกรรมการให้บริ การของ
ทําการ
หน่วยใน
ได้โดยหน่วยงานเดียว
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
- การร้องเรี ยนเกี่ยวกับ
สพป.ปข.2
คุณภาพการให้บริ การของ
โรงเรี ยน
ข้อร้องเรี ยนระดับ - ผูร้ ้องเรี ยนได้รับความ
- การร้องเรี ยนเกี่ยวกับการ
ไม่เกิน 15 วัน
สํานักงานเขต
เดือดร้อน ไม่สามารถแก้ไข การบริ หารจัดภายโดยมิชอบ
ทําการ
พื้นที่
ต้องอาศัยอํานาจของ ผอ.
ภายในโรงเรี ยนของ
(หากมีการ
สพป.ปข.2 หรื อ
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
สอบสวน
คณะกรรมการที่ได้รับการ - การร้องเรี ยนเกี่ยวกับการ
วินยั จะ
แต่งตั้งจาก ผอ.สพป.ปข.2 การประพฤติมิชอบของ
ดําเนินการ
ข้าราชการครู และบุคลากร
ภายในเวลาที่
ทางการศึกษา
กฎหมาย
กําหนด
ข้อร้องเรี ยน
ผูร้ ้องเรี ยนร้องขอในสิ่ งที่อยู่ - การร้องเรี ยนการบริ หาร
ไม่เกิน 3 วัน
นอกเหนืออํานาจ นอกเหนือบทบาทอํานาจ
จัดการของมหาวิทยาลัยบาง
ทําการ
ของ สพป.ปข.2 หน้าที่ของ สพป.ปข.2
แห่ง
(ชี้แจงให้ผู ้
ร้องเรี ยน
ทราบ)

งานวินยั และ
นิติการ

ผอ.สพป.ปข.2
หรื อ
คณะกรรมการ
ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจาก
ผอ.สพป.ปข.2

เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ
จัดการข้อ
ร้องเรี ยนของ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
/ ขั้น...

8

ขั้นตอนกระบวนการจัดการข้ อร้ องเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบจัดการข้อร้องเรี ยนของหน่วยงาน
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรี ยนจากช่องทางต่างๆ
การบันทึกข้อร้องเรี ยน
การวิเคราะห์ระดับข้อร้องเรี ยน
การแจ้งกลับผูร้ ้องเรี ยน
การประสานผู ้ที่ เกี่ ย วข้อ งในหน่ ว ยงาน หรื อ หน่ ว ยงานภายนอก เพื่ อ ดํา เนิ น การแก้ไ ข /
ปรับปรุ ง
7. การติดตามผลการแก้ไข / ปรับปรุ ง เพือ่ แจ้งกลับให้ผรู ้ ้องเรี ยนทราบ
8. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรี ยนของหน่วยงานให้หน่วยเหนื อทราบ

แผนผังขั้นตอนกระบวนการจัดการข้ อร้ องเรียน
ขั้นตอน

ผูร้ ้องเรี ยน

ศูนย์ / จุดรับข้อ
ร้องเรี ยนของ
หน่วยงาน

ผูท้ ี่
ศูนย์บริ หาร
เกี่ยวข้อง
จัดการข้อ
ใน
ร้องเรี ยน
หน่วยงาน (งานวินยั
และนิติการ)

ผอ.สพป.ปข.2 /
คณะกรรมการที่
ผอ.สพป.ปข.2
แต่งตั้ง

หน่วยงาน หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ภายนอก

1. การแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบจัดการข้อร้องเรี ยนของหน่วยงาน
2. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรี ยนจากช่องทางต่าง ๆ
3. การบันทึกข้อร้องเรี ยน
4. การวิเคราะห์ระดับข้อร้องเรี ยน
5. การแจ้งกลับผูร้ ้องเรี ยน กรณี ขอ้ ร้องเรี ยนระดับ 1 และการ
ประสานหน่วยงานภายนอก สพป.ปข.2 กรณี ขอ้ ร้องเรี ยนระดับ 4
6. การประสานผูท้ ี่เกี่ยวข้องในหน่วยงานเพื่อดําเนินการแก้ไข /
ปรับปรุ ง กรณี ขอ้ ร้องเรี ยนระดับ 2
7. การประสานงานของงานวินยั และนิติการ กรณี ขอ้ ร้องเรี ยน
ระดับ 3
8. การติดตามผลการแก้ไข / ปรับปรุ ง และแจ้งกลับให้
ผูร้ ้องเรี ยนทราบ
9. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรี ยนของหน่วยงานให้หน่วย
เหนือทราบ (รายเดือน)

อธิบายสั ญลักษณ์

เริ่ มต้น / สิ้ นสุ ด

3 วันทําการ

3 วันทําการ หรื อ ตามความเหมาะสม

ประจําเดือน

ตามความเหมาะสม
แล้วแต่กรณี

10 วันทําการ

ดําเนินการ

พิจารณา
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รายละเอียดของขั้นตอนกระบวนการจัดการข้ อร้ องเรียน
(1) การแต่ งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้ อร้ องเรี ยนของหน่ วยงาน
1.1 กําหนดสถานที่จดั ตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรี ยนของหน่วยงาน
1.2 พิจารณาคุ ณสมบัติของบุคลากรที่เหมาะสม เพื่อกําหนดเจ้าหน้าที่ผูร้ ับผิดชอบจัดการ
ข้อร้องเรี ยนของหน่วยงาน
1.3 กําหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบจัดการข้อร้องเรี ยนของหน่วยงาน
1.4 ออก / แจ้งคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผูร้ ับผิดชอบจัดการข้อร้องเรี ยนของหน่วยงาน พร้อม
ทั้ง แจ้ง ให้ บุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงานทราบเกี่ ย วกับ การจัด การข้อ ร้ อ งเรี ย นของ
หน่วยงาน
(2) การรับและตรวจสอบข้ อร้ องเรียนจากช่ องทางต่ าง ๆ
เจ้าหน้าที่ฯ
2.1 ในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่ ฯ ต้องดําเนิ นการรั บ และ ติ ดตามตรวจสอบข้อร้ องเรี ยนที่ เข้า
มายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีขอ้ ปฏิบตั ิตามที่กาํ หนด ดังนี้
ช่ องทาง

ร้องเรี ยนผ่านระบบรับเรื่ อง
ร้องเรี ยน / ร้องทุกข์ของ
สพป.ปข.2
ร้องเรี ยนผ่านศูนย์ดาํ รงธรรม
กระทรวงมหาดไทย
โทรศัพท์
ร้องเรี ยนกับเจ้าหน้าที่ฯ ณ ศูนย์
/ จุดรับข้อร้องเรี ยนของ
หน่วยงาน
หนังสื อ / จดหมาย

เว็บบอร์ด / E-MAIL ของ
หน่วยงาน
อื่นๆ เช่น กล่องรับข้อร้องเรี ยน
/ กล่องแสดงความคิดเห็น

ความถี่ในการตรวจสอบ
ช่ องทาง
ทุกครั้งที่มีผรู ้ ้องเรี ยน

ระยะเวลาดําเนินการรับข้ อ
ร้ องเรียน เพื่อประสานหาทาง
แก้ ไข
ภายใน 1 วันทําการ

ทุกครั้งที่มีผรู ้ ้องเรี ยน

ภายใน 1 วันทําการ

ทุกครั้งที่เสี ยงโทรศัพท์ดงั

ภายใน 1 วันทําการ

-

ทุกครั้งที่มีผรู ้ ้องเรี ยน

ภายใน 1 วันทําการ

-

ทุกครั้งที่มีการร้องเรี ยน

ภายใน 1 วัน (นับจากวันที่งาน
สารบรรณของหน่วยงานลงเลข
รับหนังสื อ / จดหมาย)
ภายใน 1 วันทําการ

-

ภายใน 1 วันทําการ

-

ทุกวัน (เช้า – บ่าย)
ทุกวัน (ช่วงเวลา แล้วแต่
ความเหมาะสม)

หมายเหตุ

-
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(3) การบันทึกข้ อร้ องเรี ยน
เจ้าหน้าที่ฯ
3.1 ทุกช่องทางที่มีการร้องเรี ยน เจ้าหน้าที่ฯ ต้องบันทึกข้อร้องเรี ยนลงบนแบบฟอร์ มบันทึก
ข้อร้องเรี ยน สพป.ปข.2 รายบุคคล (แบบฟอร์ ม สพป.ปข.2 รร.01)
3.2 การกรอกแบบฟอร์ มบันทึกข้อร้องเรี ยน สพป.ปข.2 รายบุคคล (แบบฟอร์ ม
สพป.ปข.2 รร.01) ควรถาม ชื่อ-สกุล หมายเลขติดต่อกลับของผูร้ ้องเรี ยน เพื่อเป็ น
หลักฐานยืนยัน และป้ องกันการกลัน่ แกล้ง รวมทั้งเป็ นประโยชน์ในการแจ้งข้อมูลการ
ดําเนินงานแก้ไข/ปรับปรุ งกลับแก่ผรู ้ ้องเรี ยน
(4) การวิเคราะห์ ระดับข้ อร้ องเรียน
เจ้าหน้าที่ฯ
4.1 พิจารณาจําแนกระดับข้อร้องเรี ยน แบ่งตามความง่าย – ยาก ดังนี้
ข้ อร้ องเรียนระดับ 1 เป็ นข้อคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ, คําชมเชย, สอบถาม
หรื อร้องขอข้อมูลกล่าวคือ ผูร้ ้องเรี ยนไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่ติดต่อมาเพื่อให้ขอ้ เสนอแนะ
/ ให้ขอ้ คิดเห็น / ชมเชย / สอบถามหรื อร้องขอข้อมูลของ สพป.ปข.2
ข้ อร้ องเรียนระดับ 2 เป็ นข้อร้องเรี ยนระดับโรงเรี ยน หรื อกลุ่มภายใน สพป.ปข.2
กล่าวคือ ผูร้ ้องเรี ยนได้รับความเดือดร้อน แต่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว
ข้ อร้ องเรียนระดับ 3 เป็ นข้อร้องเรี ยนระดับสํานักเขตพื้นที่การศึกษา กล่าวคือ
ผูร้ ้องเรี ยนได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องอาศัยอํานาจของผอ.สพป.ปข.2 หรื อ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ข้ อร้ องเรียนระดับ 4 เป็ นข้อร้องเรี ยนนอกเหนืออํานาจของ สพป.ปข.2 กล่าวคือ
ผูร้ ้องเรี ยนร้องขอในสิ่ งที่อยูน่ อกเหนือบทบาทอํานาจหน้าที่ของ สพป.ปข.2
(5) การแจ้ งกลับผู้ร้องเรี ยน กรณีข้อร้ องเรียนระดับ 1 และการประสานหน่ วยงานภายนอกกรณี
ข้ อร้ องเรียนระดับ 4
เจ้าหน้าที่ฯ
ข้อร้องเรี ยนระดับ 1 เป็ นข้อคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ, สอบถามหรื อร้องขอข้อมูล สามารถรับ
เรื่ องและชี้แจงหรื อประสานให้ผเู ้ กี่ยวข้องชี้แจงให้ผรู ้ ้องเรี ยนรับทราบได้ทนั ที โดยกําหนดระยะเวลาใน
การตอบข้อร้องเรี ยนภายใน 3 วันทําการ ยกตัวอย่าง เช่น ผูร้ ้องเรี ยนโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึง
คุณสมบัติของผูท้ ี่จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เจ้าหน้าที่ฯ สามารถอธิ บายรายละเอียด
คุณสมบัติของผูท้ ี่จะได้รับ ได้ทนั ที เนื่ องจากเป็ นข้อคําถามที่ไม่ซบั ซ้อน และ
/ สพป...
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สพป.ปข.2.มีหลักเกณฑ์การดําเนินงานในเรื่ องที่ซกั ถามอย่างละเอียดดีแล้ว ยกเว้นกรณี ที่ผรู ้ ้องเรี ยน
จัดทําเป็ นหนังสื อส่ งเข้ามาที่หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ฯ อาจใช้เวลาในการจัดทํา หนังสื อ
หรื อประสานเจ้าหน้าผูเ้ กี่ยวข้องจัดทําหนังสื อเพื่อตอบข้อมูลส่ งกลับไปยังผูร้ ้องเรี ยน (ระดับ 1)
แต่สามารถดําเนินการได้เสร็ จสิ้ นภายใน 3 วันทําการ เป็ นต้น
ข้อร้องเรี ยนระดับ 4 เป็ นข้อร้องเรี ยนนอกเหนื ออํานาจของ สพป.ปข.2 ให้พิจารณา
ความเหมาะสมของข้อร้องเรี ยน โดยเบื้องต้นให้ช้ ีแจงทําความเข้าใจกับผูร้ ้องเรี ยนเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่
การทํางานของ สพป.ปข.2 และแนะนําหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาของผูร้ ้องเรี ยนโดยตรง ซึ่ งอาจหา
หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานนั้น ๆ ให้แก่ผรู ้ ้องเรี ยน โดยกําหนดระยะเวลาในการตอบข้อร้องเรี ยน
ภายใน 3 วันทําการในกรณี ที่ผรู ้ ้องเรี ยนร้องเรี ยนเป็ นหนังสื อ/จดหมาย/โทรสาร อาจจัดทําหนังสื อส่ ง
ต่อไปยังหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อไป โดยกําหนด ระยะเวลาในการตอบ ข้อร้องเรี ยน
ตามความเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น ผูร้ ้องเรี ยนโทรศัพท์เข้ามาร้องเรี ยนพบเห็นการกระทําที่ไม่
เหมาะสมของนักศึกษามหาวิทยาลัยบางแห่ง เจ้าหน้าที่ฯ สามารถอธิบายขอบเขตความรับผิดชอบของ
สพป.ปข.2 ว่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะดําเนินการได้ตามอํานาจเท่านั้น และแนะนําให้ติดต่อกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น มหาวิทยาลัยนั้นๆ พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้องให้แก่ผู ้
ร้องเรี ยนได้ทนั ที หรื อกรณี ที่ผรู ้ ้องเรี ยนจัดทําเป็ นหนังสื อร้องเรี ยนในกรณี เดียวกันมาที่หน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ฯ สามารถทําหนังสื อตอบกลับไปยังผูร้ ้องเรี ยน และจัดทําหนังสื อส่ งต่อไปยังมหาวิทยาลัย
นั้นๆ เพื่อพิจารณาดําเนิ นการในส่ วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้
(6) การประสานผู้ทเี่ กีย่ วข้ องในหน่ วยงานเพื่อดําเนินการแก้ ไข / ปรับปรุ ง กรณีข้อร้ องเรียน

ระดับ 2
เจ้าหน้าที่ฯ
ข้อร้องเรี ยนระดับ 2 เป็ นข้อร้องเรี ยนระดับโรงเรี ยน หรื อ กลุ่ม/หน่วย ของ สพป.ปข.2
ให้พิจารณาจัดทําบันทึกข้อความส่ งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดําเนิ นการแก้ไข/ปรับปรุ งต่อไป
โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบข้อมูลก่อน บันทึกข้อความเสนอ
ข้อความต่อ ผอ.สพป.ปข.2 โดยทันที่ เพื่อสัง่ การ ยกตัวอย่างเช่น ผูร้ ้องเรี ยนจัดทําหนังสื อถึง
สพป.ปข.2 ร้องเรี ยนเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานหนึ่ง ว่าพูดจาไม่สุภาพ ขอข้อมูลอะไรเจ้าหน้าที่ก็ไม่เต็มใจ
ให้บริ การ ทั้งยังพูดในลักษณะตะคอกใส่ ผรู ้ ับบริ การตลอดเวลา ฯลฯ เจ้าหน้าที่ฯ สามารถโทรศัพท์
แจ้งไปยังหน่วยงานที่ถูกร้องเรี ยน บันทึกข้อความเสนอข้อความต่อ ผอ.สพป.ปข.2 ดําเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่อไปได้ ภายใน 1 วันทําการ เป็ นต้น
/ ผู.้ ..
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ผูท้ ี่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน
ภายหลังจากได้รับโทรศัพท์แจ้งข้อร้องเรี ยนจากเจ้าหน้าที่ฯ หรื อได้รับบันทึกข้อความ
จากเจ้าหน้าที่ฯ ให้พิจารณาแก้ไขตามความเหมาะสม และให้ส่งผลการดําเนินงานแก้ไข/ปรับปรุ ง
ไปยังผูร้ ้องเรี ยนโดยตรง ยกตัวอย่างจากกรณี ขอ้ ร้องเรี ยนระดับ 2 ข้างต้น เมื่อหน่วยงานได้รับแจ้งทาง
โทรศัพท์ หรื อ บันทึกข้อความ สามารถดําเนินการสอบถามข้อเท็จจริ งจากเจ้าหน้าที่ที่ถูกร้องเรี ยน
และสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ให้บริ การในวัน เวลา สถานที่ที่เกิดเรื่ องร้องเรี ยนขึ้น หากพบว่าเป็ นจริ ง
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน/ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม/ผูอ้ าํ นวยการหน่วย/ผอ.สพป.ปข.2 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอาจใช้
ดุลพินิจในการแก้ไข/ปรับปรุ งปั ญหาที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน แต่เมื่อได้แก้ไข/ปรับปรุ งปั ญหาที่ร้องเรี ยน
เรี ยบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการจัดการเรื่ องร้องเรี ยนในหน่วยงาน จัดทําหนังสื อแจ้ง
กลับไปยังผูร้ ้องเรี ยน
(7) การประสานศูนย์ บริหารจัดการข้ อร้ องเรียน สพป.ปข.2 กรณีข้อร้ องเรียนระดับ 3
เจ้าหน้าที่ฯ
ข้อร้องเรี ยนระดับ 3 กล่าวคือ ผูร้ ้องเรี ยนได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องอาศัยอํานาจของ
ผอ.สพป.ปข.2 หรื อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ยกตัวอย่าง เช่น ผูร้ ้องเรี ยนทําหนังสื อร้องเรี ยนความไม่โปร่ งใส
ในการเปิ ดซองประกวดราคาการซ่อมแซมอาคารเรี ยนของโรงเรี ยน และเคยร้องเรี ยนกับโรงเรี ยน
มาแล้ว แต่โรงเรี ยนไม่มีการดําเนินการชี้แจงข้อเท็จจริ งแต่ประการใด ทั้งยังทําสัญญาว่าจ้างบริ ษทั
รับเหมาที่มีราคาแพงกว่าผูร้ ้องเรี ยนอีกด้วย เจ้าหน้าที่ฯ พิจารณาแล้วเป็ นข้อร้องเรี ยนระดับ 3 จัดทํา
บันทึกข้อความเพื่อเสนอ ผอ.สพป.ปข.2 พิจารณาสัง่ การ ให้ดาํ เนิ นการในส่ วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(8) ติดตามประเมินผลและรายงาน
เจ้าหน้าที่ฯ
ภายหลังจากโทรศัพท์ หรื อ ส่ งเรื่ องร้องเรี ยนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไข
/ปรับปรุ งข้อร้องเรี ยนในระดับ 2 และ ระดับ 3 เรี ยบร้อยแล้ว ประมาณ 5 วันทําการ ให้โทรศัพท์ติดตาม
ความคืบหน้าในการดําเนิ นงานแก้ไขปั ญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เมื่อได้รับโทรศัพท์ หรื อ บันทึกข้อความแจ้งเรื่ องร้องเรี ยนระดับ 2 และระดับ 3 จากเจ้าหน้าที่ฯ
สพป.ปข.2 พิจารณาดําเนินการแก้ไข/ปรับปรุ งข้อร้องเรี ยนแต่ละกรณี ตามความเหมาะสม ภายใน 10 วัน
ทําการ เมื่อดําเนิ นการแก้ไข/ปรับปรุ งเรี ยบร้อยแล้วให้จดั ทําหนังสื อตอบกลับข้อร้องเรี ยนไปยังผู ้
ร้องเรี ยนโดยตรง และรายงานหน่วยเหนือทราบตามแต่กรณี
/ รวบรวม...

14
รวบรวมข้อร้องเรี ยนและการดําเนินการแก้ไข/ปรับปรุ งข้อร้องเรี ยนทั้งหมด
จัดเก็บในแฟ้มข้อร้องเรี ยนของหน่วยงานโดยเฉพาะ เพื่อความสะดวกในการสื บค้นและจัดทํารายงาน
การจัดการข้อร้องเรี ยนในแต่ละเดือน

12. แบบฟอร์ มที่ใช้
1. แบบฟอร์ มบันทึกข้อร้องเรี ยน สพป.ปข.2 รายบุคคล (แบบฟอร์ ม รร.01) สําหรับ

เจ้าหน้าที่ฯ บันทึกข้อมูลการรับข้อร้องเรี ยนเป็ นประจําทุกวัน และใช้ในการติดตามผลการดําเนิ นการ
แก้ไข/ปรับปรุ งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. แบบฟอร์ มรายงานสรุ ปข้อร้องเรี ยน สพป.ปข.2 ประจําเดือน (แบบฟอร์ ม รร.02)
สําหรับทุกหน่วยงานใน สพป.ปข.2 รายงานสรุ ปข้อร้องเรี ยนในความรับผิดชอบเป็ นประจํา
ทุกเดือน

ภาคผนวค
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1

หลักการประเมิน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) เป็นกำรประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน
ภำครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรและกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน ตลอดจน
ประเมิน “ระบบงำน” โดยเฉพำะกระบวนกำรเปิดเผยข้อมูล กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีควำมโปร่งใส รวมถึง
ขั้น ตอนและกระบวนกำรปฏิบั ติ งำนและกำรให้ บ ริกำรที่มี มำตรฐำนและมีควำมเป็ น ธรรม ไม่เลื อกปฏิบั ติ
ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล รวมไปจนถึงกำรประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงำนที่มุ่งเน้น
กำรสร้ำงเสริมวัฒนธรรมและค่ำนิยมสุจริต และประเมินแนวทำงในกำรป้องกันกำรทุจริ ตและกำรป้ องกัน
กำรปฏิบัติงำนที่อำจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในภำพรวมที่สะท้อน
ได้จำกกำรรับรู้ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก ซึ่งล้วนแต่มีความสาคัญและ
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการดาเนินงานที่มีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล ที่หน่วยงาน
ภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พึงจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้
(1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)
(2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)
(3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index)
(4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
(5) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) มี 3 เครื่องมือ ได้แก่
(1) แบบส ารวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency
Assessment: EBIT) เป็นกำรประเมินจำกระบบกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
(2) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT) เป็นกำรสำรวจควำมคิดเห็น โดยจะจัดเก็บข้อมูลจำกเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน
(3) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT) เป็นกำรสำรวจควำมคิดเห็น โดยจะจัดเก็บข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำน

2

ระเบียบวิธีการประเมิน
เครื่องมือในการประเมิน
กำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
เป็นกำรประเมินที่มุ่งเน้นกำรสำรวจพฤติกรรมของหน่วยงำน ทั้งในระดับหน่วยงำน คือ กำรสำรวจเกี่ยวกับ
กระบวนกำรดำเนินงำนและกำรบริหำรของหน่วยงำน และในระดับบุคคล คือ กำรสำรวจจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยในและภำยนอกของหน่ ว ยงำน โดยใช้แนวทำงกำรวิจัย เชิงผสมผสำน (Mixed Methods Research)
ในกำรออกแบบเครื่องมือในกำรสำรวจ ดังนี้
(1) แบบส ำรวจหลั ก ฐำนเชิ ง ประจั ก ษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency
Assessment: EBIT)
(2) แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT)
(3) แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT)

ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง
จำแนกตำมแบบสำรวจได้ดังนี้
EBIT
IIT
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภำยใน คื อ
ที่รับกำรประเมินทั้งหมด
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องหน่ ว ยงำนที่ มี อ ำยุ
กำรทำงำนไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และ
ปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.
2561

EIT
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำย- นอก คือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมภำรกิจของ
หน่วย งำนในปีงบประมำณ พ.ศ.
2561

แนวทางปฏิบัติในการกาหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย IIT และ EIT
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่รับกำรประเมิน จะต้องสำรวจรำยชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในและ
ภำยนอกทั้งหมด และจะต้องจัดทำรำยชื่อลงบนไฟล์ ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำน
ได้กำหนดไว้ และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจะต้องส่งรำยชื่อดังกล่ำวเข้ำสู่ระบบ ตำมห้วงเวลำที่กำหนด
(1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน หน่วยงำนที่รับกำรประเมิน สำรวจรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน
ทั้งหมด ที่ปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และมีอำยุกำรทำงำนไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
(2) ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ภำยนอก หน่ว ยงำนที่รับกำรประเมิน ส ำรวจรำยชื่อผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย
ภำยนอกที่สอดคล้องตำมบทบำทภำรกิจของหน่วยงำน และรวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่ำว
ทั้งหมด โดยจำนวนรำยชื่อจะต้องไม่น้อยกว่ำจำนวนโรงเรียน ภำยใต้สังกัดของหน่วยรับกำร
ประเมิน และมีจำนวนไม่ต่ำกว่ำ 80 รำยชื่อ
** ทั้งนี้ การรวบรวมรายชื่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ใช้แบบฟอร์มตามที่ สพฐ.กาหนด **
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แนวทางปฏิบัติในการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง IIT และ EIT
(1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จะใช้กลุ่มตัวอย่ำงเป็นเจ้ำหน้ำที่ภำยใน
หน่วยงำนทั้งหมด ที่ปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และมีอำยุกำรทำงำนไม่น้อยกว่ำ 1 ปี โดยจะต้อง
ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด
(2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จะใช้กลุ่มตัวอย่ำงรำยชื่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภำยนอกที่สอดคล้องตำมบทบำทภำรกิจของหน่วยงำน และรวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่ำวทั้งหมด
โดยจำนวนรำยชื่อจะต้องไม่น้อยกว่ำจำนวนโรงเรียน ภำยใต้สังกัดของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่รับกำร
ประเมิน และมีจำนวนไม่ต่ำกว่ำ 80 รำยชื่อ โดยจะต้องตอบแบบสอบถำมไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80

การเก็บรวบรวมข้อมูล
จำแนกตำมแบบสำรวจได้ดังนี้
EBIT
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่รับ
กำรประเมิน จะต้ องตอบค ำถำม
พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำน และ
จั ด ส่ ง ผ่ ำ น ร ะ บ บ ออนไลน์
www.uprightschool.net ตำมห้วง
เวลำที่กำหนดในเอกสำรฉบับนี้

IIT
แบบสำรวจออนไลน์ กลุ่มตัวอย่ำง
จะได้รับลิงก์เข้ำระบบแบบสำรวจ
ผ่ำนอีเมล์ที่ให้ ไว้ ตำมห้วงเวลำที่
กำหนดในเอกสำรฉบับนี้

EIT
แบบสำรวจออนไลน์ กลุ่มตัวอย่ำง
จะได้รับลิงก์เข้ำระบบแบบสำรวจ
ผ่ ำ นอี เ มล์ ที่ ใ ห้ ไ ว้ ตำมห้ ว งเวลำ
ที่กำหนดในเอกสำรฉบับนี้

แนวทางปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูล IIT และ EIT
(1) สพฐ. ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้น ตอน และกำรรักษำควำมลั บ แก่ผู้ตอบก่อนเริ่มกำรเก็บข้ อ มูล
ในระบบออนไลน์
(2) สพฐ. ดำเนินกำรเก็บ ข้อมูลด้ว ยระบบออนไลน์ ซึ่งจะส่งลิงก์กำรตอบแบบสำรวจผ่ำนอี เ มล์
ของผู้ตอบโดยตรง ไม่นำแบบสำรวจส่งมอบให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ที่รับกำรประเมินดำเนินกำรเก็บข้อมูล
(3) สพฐ. ให้ผู้ตอบตอบแบบสำรวจด้วยตนเองโดยอิสระ ไม่ชี้นำ หรือกดดันผู้ตอบ
(4) สพฐ. จะไม่ ร ะบุ ตั ว ตนของผู้ ต อบ ไม่ ร ะบุ ชื่ อ ต ำแหน่ ง หรื อ เบอร์ โ ทรศั พ ท์ บ นแบบส ำรวจ
ไม่กำหนดรหัสใดๆ ที่เชื่ อมโยงระหว่ำงแบบสำรวจกับผู้ ตอบ และหลีกเลี่ยงกำรเก็บข้อมูล ในสภำวะที่ผู้ตอบ
อำจถูกรับรู้ว่ำเป็นกลุ่มตัวอย่ำง
(5) สพฐ. จะไม่เลือกใช้วิธีกำรเก็บข้อมูลที่เป็นภำระแก่ผู้ตอบหรือหน่วยงำนที่รับกำรประเมิน

แนวทางปฏิบัติในการจัดทาและจัดส่งแบบสารวจ EBIT
(1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่รับกำรประเมินควรดำเนินกำรตำมแบบสำรวจ EBIT ให้แล้วเสร็จ
ภำยในห้วงเวลำที่กำหนด เนื่องจำกจะทำให้ส่งผลต่อกำรรับรู้ของกำรสำรวจแบบสำรวจ IIT และ EIT
(2) ส ำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำที่รับกำรประเมินจะต้องจั ดส่ งแบบส ำรวจ EBIT และเอกสำร
หลั ก ฐำน ในรู ป แบบไฟล์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ ำ นระบบออนไลน์ ตำมที่ สพฐ.ก ำหนด ผ่ ำ นเว็ บ ไซต์
www.uprightschool.net
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การให้คะแนนและการประมวลผลการประเมิน
การให้คะแนน
กำรให้คะแนนของแต่ละข้อคำถำม มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) แบบส ารวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ จะมี ก ำรให้ ค ะแนนตำมค ำตอบของแต่ ล ะข้ อ ค ำถำม
โดยพิจำรณำตำมเอกสำรหลักฐำนที่อ้ำงอิงประกอบคำตอบ โดยมีกำรให้คะแนนดังนี้
กรณี
คาตอบและเอกสารหลักฐาน
คะแนน
1 มีกำรดำเนินกำร และมีเอกสำรหลักฐำนถูกต้องครบถ้วน
100
2 มีกำรดำเนินกำร แต่เอกสำรหลักฐำนไม่ถูกต้องครบถ้วน
0
3 ไม่มีกำรดำเนินกำร เนื่องจำกมีเหตุผลอื่นที่แสดงถึงควำมจำเป็น เช่น ข้อคำถำม ไม่คิดน้ำหนัก
ขัดแย้งกับกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำน เป็นต้น และมีเอกสำร
คะแนน
หลักฐำนอันน่ำเชื่อถือ
4 ไม่มีกำรดำเนินกำร เนื่องจำกมีเหตุผลอื่นที่แสดงถึงควำมจำเป็น เช่น ข้อคำถำม
0
ขั ด แย้ ง กั บ กฎหมำย ระเบี ย บหรื อ ข้ อ บั ง คั บ ของหน่ ว ยงำน เป็ น ต้ น แต่ ไ ม่ มี
เอกสำรหลักฐำนหรือเอกสำรหลักฐำนไม่น่ำเชื่อถือ
5 ไม่มีกำรดำเนินกำร โดยไม่มีเหตุผลจำเป็น
0
หมำยเหตุ:

กรณีหน่วยงำนที่มีส่วนงำนภำยในระดับพื้นที่หรือสำขำ ให้พิจำรณำกำรดำเนินกำรในภำพรวมของหน่วยงำน
(ไม่ใช่กำรดำเนินกำรของส่วนกลำงหรือส่วนงำนภำยในแห่งใดแห่งหนึ่ง)

(2) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จะมีกำรให้คะแนนตำมตัวเลือกคำตอบ
ของแต่ละข้อคำถำมซึ่งมีคำตอบ 4 ตัวเลือก โดยหำกตัวเลือกคำตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสมำกจะให้คะแนนมำก ส่วนตัวเลือกคำตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสน้อย
จะให้คะแนนน้อย โดยมีคะแนน 0, 33, 67 และ 100 คะแนน
(3) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะมีกำรให้คะแนนตำมตัวเลือกคำตอบ
ของแต่ละข้อคำถำมซึ่งมีคำตอบ 4 ตัวเลือก โดยหำกตัวเลือกคำตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสมำกจะให้คะแนนมำก ส่วนตัวเลือกคำตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสน้อย
จะให้คะแนนน้อย โดยมีคะแนน 0, 33, 67 และ 100 คะแนน
(4) จานวนผู้ตอบแบบสารวจ IIT และ EIT จะเป็นกำรให้คะแนนจำกจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ IIT
และ EIT ตำมจำนวนที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้ส่งรำยชื่อมำยัง สพฐ. ตำมแบบ ITA 002 และ ITA 003
โดยมีกำรกำหนดคะแนนตำมจำนวนที่ตอบ ดังต่อไปนี้
จานวนผู้ตอบแบบสารวจ
≥ ร้อยละ 80
≥ ร้อยละ 70 < ร้อยละ 80
≥ ร้อยละ 60 < ร้อยละ 70
≥ ร้อยละ 50 < ร้อยละ 60

คะแนน IIT
เต็ม
-1
-2
-3

คะแนน EIT
เต็ม
-1
-2
-3

หมายเหตุ: หำกต่ำกว่ำร้อยละ 50 ระบบจะไม่ประมวลผลคะแนน ในส่วนของคะแนนที่ถูกหักจะถูกหักจำกคะแนน
ที่ประมวลผลแล้ว (คะแนนเต็ม 100)
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การประมวลผลคะแนนและเกณฑ์การประเมินผล
ข้อมูลจำกแบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภำยใน และ
แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก จะถูกบันทึกนำเข้ำสู่โปรแกรมกำรประมวลผลคะแนน
จำกนั้นจะทำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและจัดกำรข้อมูลตำมหลักสถิติ เช่น ข้อมูล Error &
Outlier และข้อมูล Missing Value เป็นต้น และจะประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกำรประเมินตำมหลักกำรที่สำนักงำน ป.ป.ช. กำหนด โดยมีวิธีกำรคำนวณ ดังนี้
(1) คะแนนข้อคาถาม หมำยถึง คะแนนของแต่ละข้อคำถำม (กรณีแบบสำรวจควำมคิดเห็น ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภำยในและแบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกให้ใช้คะแนนเฉลี่ย)
(2) คะแนนตัวชี้วัด หมำยถึง ร้อยละของคะแนนจำกทุกข้อคำถำมในตัวชี้วัด
(3) คะแนนดัชนี หมำยถึง ร้อยละของคะแนนจำกทุกข้อคำถำมในดัชนี
(4) คะแนนดัชนีถ่วงน้าหนัก หมำยถึง คะแนนดัชนีคูณร้อยละน้ำหนักของดัชนี
(5) คะแนน ITA หมำยถึง ผลรวมของคะแนนดัชนีถ่วงน้ำหนัก

สรุปสัดส่วนข้อคาถามและสัดส่วนคะแนนโดยประมาณ
ดัชนี
EBIT
ควำมโปร่งใส
EB1 – EB3
ควำมพร้อมรับผิด
EB4 – EB7
ควำมปลอดจำกกำรทุ จ ริ ต
EB8
ในกำรปฏิบัติงำน
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร EB9 – EB11
คุณธรรมกำรทำงำน
EB12
ในหน่วยงำน
ข้อ
22
คะแนน
38

IIT
–
I1 – I2

EIT
E1 – E4
E5 – E10

ข้อ
12
14

คะแนน
26
18

I3 – I5

E11 – E13

7

22

I6 – I12

–

12

16

I13 – I19

E14 – E15

11

18

19
33

15
29

56
100

เกณฑ์การประเมินผล
เกณฑ์กำรประเมินผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ มีค่ำคะแนนระหว่ำง 0 – 100 คะแนน โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ช่วงคะแนน
(คะแนน)

เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

80 – 100

สูงมำก

60 – 79.99

สูง

40 – 59.99

ปำนกลำง

20 – 39.99

ต่ำ

0 – 19.99

ต่ำมำก
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บทบาทหน้าที่และขั้นตอนการประเมิน
หน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ ประจำปีงบประมำณ 2561 มีดังนี้
(1) หน่วยงานที่รั บผิด ชอบการประเมิน ได้แก่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
โดย สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
(2) หน่วยงานที่รับการประเมิน ได้แก่ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ จำนวน 183
เขตพื้นที่กำรศึกษำ และ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ จำนวน 42 เขตพื้นที่กำรศึกษำ รวมทั้งสิ้น
225 เขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยบุคลำกรในหน่วยงำนที่รับกำรประเมิน มีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้
 ผู้บริหารของหน่วยงาน นอกจำกผู้บริหำรจะต้องมุ่งมั่นบริหำรงำนตำมภำรกิจให้บรรลุ
พันธกิจของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำแล้ว ก็จะต้องยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริ ยธรรมด้วย เนื่องจำกในกำร
ประเมินในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้มีกำรปรับเกณฑ์กำรประเมินให้เป็นกำรกำหนดมำตรกำรหรือกลไก
เชิงระบบ เพื่อให้เกิดกำรป้องกันกำรทุจริต กำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน และส่งเสริมคุณธรรม
ในกำรปฏิบัติงำนและกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ซึ่งผู้บริหำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
จะต้องมีส่วนร่วมในกำรศึกษำวิเครำะห์และพิจำรณำกรอบแนวทำงและขั้นตอนในแต่ละมำตรกำรหรือกลไก
เชิงระบบ รวมทั้ง ผู้บริหำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำยังมีบทบำทอย่ำงมำกในกำรนำผลกำรประเมินไปสู่
กำรกำหนดนโยบำยเพื่อปรับปรุงพัฒนำกำรดำเนินงำนให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น
 เจ้ า หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงาน นอกจำกจะต้ อ งยึ ด ถื อ หลั ก กำรควำมโปร่ ง ใส ไม่ ปิ ด บั ง หรื อ
บิดเบือนข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริกำร ปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มประสิทธิภำพและเป็นไปตำมคู่มือ
หรื อ มำตรฐำนกำรปฏิ บั ติ ง ำนอย่ ำ งเคร่ ง ครั ด ไม่ ใ ช้ อ ำนำจหน้ ำ ที่ อ ย่ ำ งไม่ เ ป็ น ธรรมหรื อ เอื้ อ ผลประโยชน์
แก่พวกพ้องแล้ว เจ้ำหน้ำที่ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำยังเป็นกลุ่มตัวอย่ำงในกำรตอบแบบสำรวจควำมคิด
เห็ น ของผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ภำยในอีกด้ว ย ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจะต้องตอบตำม
กำรรับรู้ที่แท้จริง เพื่อให้ผลกำรประเมินสำมำรถสะท้อนระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนได้อย่ำง
แม่นตรง ซึ่งจะทำให้ ส ำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนำผลกำรประเมินพัฒนำไปไปสู่ กำรปรับปรุงหน่ว ยงำน
ให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสสูงขึ้นได้
 ผู้ประสานงานการประเมิน ถือเป็นกลไกที่สำคัญอย่ำงมำกในกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำออนไลน์ โดยผู้ ป ระสำนงำนจะต้ อ ง
ทำกำรศึกษำรำยละเอียดต่ำงๆ รวมถึงเกณฑ์กำรประเมินให้เกิดควำมเข้ำใจ เพื่อให้สำมำรถถ่ำยทอดให้แก่
ผู้ บ ริ ห ำรและสื่ อสำรแก่เจ้ ำหน้ ำ ที่ ในส ำนั กงำนเขตพื้น ที่ ก ำรศึก ษำได้ เ กิด ควำมเข้ ำ ใจในวัต ถุ ประสงค์ แ ละ
ให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กำรประเมิ น นอกจำกนี้ ผู้ ป ระสำนงำนยั ง มี บ ทบำทในกำรประสำนงำนกั บ หน่ ว ยงำน
ที่รับผิดชอบกำรประเมิน เพื่อให้กำรดำเนินกำร ในขั้นตอนต่ำงๆ ของกำรประเมินเป็นไปได้อย่ำงรวดเร็วและ
ประสบควำมสำเร็จ

7

ปฏิทินการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน 
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ระยะเวลา
(วัน)

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

4

จัดทำคู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนิ น งำนของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำออนไลน์
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

สพฐ.

6

จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนิ น งำนของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ออนไลน์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (ITA 001)

สพฐ.
และ สพท. 225 เขต

25-27 เม.ย. 2561

3

จัดส่งรำยชื่อผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภำยในและภำยนอกตำม
แบบฟอร์มที่ สพฐ. กำหนด (ITA 002, ITA 003) ผ่ำน
ระบบออนไลน์ (ตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์
(e-mail address) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในและ
ภำยนอกให้ชัดเจนและถูกต้อง)

ผู้ประสำนงำน
กำรประเมิน
ITA Online
สพท. 225 เขต

11 พ.ค. 2561

1

ระบบแจ้งเตือนผ่ำนอีเมล์ของผู้ตอบแบบสำรวจควำมคิดเห็น
IIT, EIT

สพฐ.

12 พ.ค. 2561

1

ระบบแจ้งเตือนผ่ำน social media ของผู้ตอบแบบสำรวจ
ควำมคิดเห็น IIT, EIT

สพท. 225 เขต

วันที่
8-11 มี.ค. 2561

2-7 เม.ย. 2561

4-8 มิ.ย. 2561

5

จัดส่งลิงค์กำรประเมิน ITA Online ไปยังผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสียภำยในและภำยนอก (IIT, EIT) ทำงอีเมล์ส่วนตัวของ
ผู้ตอบแบบสำรวจควำมคิดเห็น
ประเมิน ITA Online จำกลิงค์ทไี่ ด้รับผ่ำนทำงอีเมล์
ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจควำมคิดเห็น (IIT, EIT)

สพฐ.
สพท. 225 เขต และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

25-27 มิ.ย. 2561

3

จัดส่งแบบสำรวจเชิงประจักษ์ EBIT ระบบออนไลน์
(สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดเตรียมเอกสำรและ
ดำเนินกำรส่งเอกสำรตำมเงื่อนไขข้อตกลง ผ่ำนระบบ ITA
Online)

ก.ค. 2561

5

ตรวจคะแนนแบบสำรวจเชิงประจักษ์ EBIT

สพฐ.

ก.ค. 2561

3

วิเครำะห์ข้อมูล/ประมวลผลคะแนน

สพฐ.

ก.ค. 2561

5

จัดทำรำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

สพฐ.

ก.ค. 2561

2

ก.ค. 2561

2

ประกำศผลกำรประเมิน ITA Online อย่ำงเป็นทำงกำร
นำเสนอผลกำรประเมิน ITA Online ต่อ สพฐ. และ
สำนักงำน ป.ป.ช.

สพท. 225 เขต

สพฐ. และ สพท.
สพฐ.

ภาคผนวก
แบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency
Assessment: EBIT

แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) ได้ดำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่ง ใส
ในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นกำร
ประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน มีกรอบกำรประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่
1. ดัชนีควำมโปร่งใส 2. ดัชนีควำมพร้อมรับผิด 3. ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 4. ดัชนีวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร และ 5. ดัชนีคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน โดยมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับกำรประเมิน 3 เครื่องมือ
ได้แก่ 1. แบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT)
2. แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)
และ 3. แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT)
ส ำหรั บ แบบส ำรวจนี้ เ ป็ น แบบส ำรวจหลั ก ฐำน เชิ ง ประจั ก ษ์ Evidence – Based Integrity and
Transparency Assessment (EBIT) ใช้ประเมินในดัชนีควำมโปร่งใส ดัชนีควำมพร้อมรับผิด ดัชนีควำมปลอดจำก
กำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน ซึ่งจะจัดเก็บ
ข้อมูลจำกกำรตอบแบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์นี้ พร้อมกับเอกสำรหลักฐำนที่แนบประกอบกำรตอบ จำนวน
1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงำน
ผลกำรประเมิ น จะแสดงถึง ระดั บ คุณ ธรรมและควำมโปร่ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำน เพื่ อให้
หน่วยงำนได้รับทรำบและใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรดำเนินงำน/กำรปฏิ บัติรำชกำรให้มีคุณธรรม
และควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น ลดโอกำสกำรทุจริตในหน่วยงำน และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและสังคมสูงสุด
ขอขอบคุณในควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสนี้

ชื่อหน่วยงาน
คาอธิบายวิธีการตอบแบบสารวจ
1. โปรดใส่เครื่องหมำย  ลงในช่อง  ที่เป็นตัวเลือกคำตอบ ดังนี้
 มีกำรดำเนินกำร
 ไม่มีกำรดำเนินกำร พร้อมเหตุผลประกอบ
2. ระบุรำยกำรเอกสำรหลักฐำนที่อ้ำงอิง โดยหน่วยงำนจะต้องแนบเอกสำร/หลักฐำนที่อ้ำงอิงประกอบกำรตอบด้วย
3. จัดทำแบบสำรวจ พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนที่อ้ำงอิงประกอบกำรตอบในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่ง
เข้ำระบบออนไลน์ www.uprightschool.net โดยจัดกำรไฟล์ดังนี้
 แบบสารวจ จัดทำเป็นไฟล์ Word (.docx หรือ .doc) ส่งเข้ำระบบในทุกข้อคำถำมของกำรตอบ (ทุกข้อ EB)
เนื่องจำกระบบออนไลน์จะให้ส่งเอกสำรผ่ำนระบบ แบบแยกข้อคำถำม (แยกข้อ EB)
 เอกสาร/หลักฐานที่ อ้างอิงประกอบการตอบ จัดทำเป็นไฟล์ PDF (.pdf) โดยสร้ำงโฟลเดอร์ในแต่ละข้อ และ
บันทึกเอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรตอบลงโฟลเดอร์นั้นๆ ให้ชัดเจน จำกนั้นจึงนำส่งผ่ำนระบบออนไลน์
4. ข้อค ำถำมเกี่ย วข้องกับ กำรเผยแพร่ของหน่ ว ยงำน ขอให้ ระบุ ลิ ง ก์ (Link) ส ำหรับ กำรเชื่ อมโยงไปยั ง เว็ บ ไซต์
ของหน่วยงำนในช่อง “Website” เพื่อให้ผู้ประเมินตรวจสอบประกอบกำรพิจำรณำให้คะแนน (ระบุลงในแบบ
สำรวจ)

ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัด: การเปิดเผยข้อมูล
EB1 (1) หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 มีกำรดำเนินกำร
เอกสำร/หลักฐำน คือ
1.
2.
 ไม่มีกำรดำเนินกำร
เนื่องจำก
เอกสำร/หลักฐำน คือ
1.
2.
EB1 (2) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
 มีกำรดำเนินกำร
โปรดระบุ Link
Website:
Website:
 ไม่มีกำรดำเนินกำร
เนื่องจำก
เอกสำร/หลักฐำน คือ
1.
2.

ตัวชี้วัด: การมีส่วนร่วม
EB2 (1) หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรื อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
 มีกำรดำเนินกำร
เอกสำร/หลักฐำน คือ
1.
2.
 ไม่มีกำรดำเนินกำร
เนื่องจำก
เอกสำร/หลักฐำน คือ
1.
2.

EB2 (2) หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
 มีกำรดำเนินกำร
เอกสำร/หลักฐำน คือ
1.
2.
 ไม่มีกำรดำเนินกำร
เนื่องจำก
เอกสำร/หลักฐำน คือ
1.
2.

ตัวชี้วัด: การจัดซื้อจัดจ้าง
EB3 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี (ที่ผ่านมา)
 มีกำรดำเนินกำร
เอกสำร/หลักฐำน คือ
1.
2.
 ไม่มีกำรดำเนินกำร
เนื่องจำก
เอกสำร/หลักฐำน คือ
1.
2.
EB3 (2) หน่ ว ยงานมี ก ารก าหนดมาตรการ กลไก หรื อ การวางระบบในการดาเนิ น การเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 มีกำรดำเนินกำร
เอกสำร/หลักฐำน คือ
1.
2.
 ไม่มีกำรดำเนินกำร
เนื่องจำก
เอกสำร/หลักฐำน คือ
1.
2.

EB3 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
 มีกำรดำเนินกำร
เอกสำร/หลักฐำน คือ
1.
2.
โปรดระบุ Link
Website:
 ไม่มีกำรดำเนินกำร
เนื่องจำก
เอกสำร/หลักฐำน คือ
1.
2.
EB3 (4) หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
 มีกำรดำเนินกำร
โปรดระบุ Link
Website:
 ไม่มีกำรดำเนินกำร
เนื่องจำก
เอกสำร/หลักฐำน คือ
1.
2.

ตัวชี้วัด: การดาเนินงานตามภารกิจ
EB4 (1) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจาปี
 มีกำรดำเนินกำร
โปรดระบุ Link
Website:
 ไม่มีกำรดำเนินกำร
เนื่องจำก
เอกสำร/หลักฐำน คือ
1.
2.

EB4 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
(ที่ผ่านมา)
 มีกำรดำเนินกำร
โปรดระบุ Link
Website:
 ไม่มีกำรดำเนินกำร
เนื่องจำก
เอกสำร/หลักฐำน คือ
1.
2.
EB4 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่การกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
 มีกำรดำเนินกำร
โปรดระบุ Link
Website:
 ไม่มีกำรดำเนินกำร
เนื่องจำก
เอกสำร/หลักฐำน คือ
1.
2.

ตัวชี้วัด: การปฏิบัตงิ านตามหน้าที่
EB5 หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบั ติงานและ
การดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่า
 มีกำรดำเนินกำร
เอกสำร/หลักฐำน คือ
1.
2.
 ไม่มีกำรดำเนินกำร
เนื่องจำก
เอกสำร/หลักฐำน คือ
1.
2.

ตัวชี้วัด: เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
EB6 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจานงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
 มีกำรดำเนินกำร
โปรดระบุ Link
Website:
 ไม่มีกำรดำเนินกำร
เนื่องจำก
เอกสำร/หลักฐำน คือ
1.
2.

ตัวชี้วัด: การจัดการเรื่องร้องเรียน
EB7 หน่ ว ยงานมี ก ารก าหนดมาตรการ กลไก หรื อ การวางระบบในการจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของ
หน่วยงาน
 มีกำรดำเนินกำร
เอกสำร/หลักฐำน คือ
1.
2.
 ไม่มีกำรดำเนินกำร
เนื่องจำก
เอกสำร/หลักฐำน คือ
1.
2.

ตัวชี้วัด: การรับสินบน
EB8 หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
 มีกำรดำเนินกำร
เอกสำร/หลักฐำน คือ
1.
2.
 ไม่มีกำรดำเนินกำร
เนื่องจำก
เอกสำร/หลักฐำน คือ
1.
2.

ตัวชี้วัด: การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
EB9 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
 มีกำรดำเนินกำร
เอกสำร/หลักฐำน คือ
1.
2.
 ไม่มีกำรดำเนินกำร
เนื่องจำก
เอกสำร/หลักฐำน คือ
1.
2.

ตัวชี้วัด: การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่วยงาน
 มีกำรดำเนินกำร
เอกสำร/หลักฐำน คือ
1.
2.
 ไม่มีกำรดำเนินกำร
เนื่องจำก
เอกสำร/หลักฐำน คือ
1.
2.
EB10 (2) หน่ ว ยงานมี ก ารก าหนดมาตรการ กลไก หรื อ การวางระบบในการป้ อ งกั น ผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่วยงาน
 มีกำรดำเนินกำร
เอกสำร/หลักฐำน คือ
1.
2.
 ไม่มีกำรดำเนินกำร
เนื่องจำก
เอกสำร/หลักฐำน คือ
1.
2.

ตัวชี้วัด: แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
EB11 (1) หน่วยงานมีการจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
 มีกำรดำเนินกำร
เอกสำร/หลักฐำน คือ
1.
2.
 ไม่มีกำรดำเนินกำร
เนื่องจำก
เอกสำร/หลักฐำน คือ
1.
2.
EB11 (2) หน่วยงานมีการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ
แผนที่เกี่ยวข้อง
 มีกำรดำเนินกำร
เอกสำร/หลักฐำน คือ
1.
2.
 ไม่มีกำรดำเนินกำร
เนื่องจำก
เอกสำร/หลักฐำน คือ
1.
2.

ตัวชี้วัด: มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
EB12 (1) หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 มีกำรดำเนินกำร
เอกสำร/หลักฐำน คือ
1.
2.
 ไม่มีกำรดำเนินกำร
เนื่องจำก
เอกสำร/หลักฐำน คือ
1.
2.
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คํานํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒ ไดจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงาน งานเตรียมความพรอมพัฒนาอยางเขม ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูสอนในหนวยงานการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต ๒ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการปฏิบัติงาน งานเตรียมความพรอมพัฒนาอยาง
เขมดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองหลักธรรมาภิบาล และเพื่ออํานวย
ความสะดวกแกผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของทุกฝาย ไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ศึกษา คนควาและอางอิงไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน ถูกตอง
ตามกฎหมายและระเบียบที่กําหนด
กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒
หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงาน งานเตรียมความพรอมพัฒนาอยางเขมเลมนี้ จะเปนประโยชน
แกผูที่เกี่ยวของทุกฝายในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและถูกตอง
ตามหลักธรรมาภิบาลตอไป

กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

สารบัญ
ชือ่ กระบวนงาน/วัตถุประสงค/ขอบเขตของงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

๒

Flow Chart การปฏิบัติงาน

๓

แบบฟอรมที่ใช/เอกสารหลักฐานอางอิง/ขอสังเกตในระดับการปฏิบัติ

๔

แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

๕

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

๗

หลักเกณฑและวิธีการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม

๑๒

การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๖๒

เพิ่มเติมหลักเกณฑและวิธีการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม

๖๔

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

๖๕

พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓)

๖๗

คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐

๗๕

๑. ชื่อกระบวนงาน
งานเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
๒. วัตถุประสงค

เพื่อเปนแนวปฏิบัติการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมที่ถูกตอง สนองตอความตองการ
ของหนวยงาน และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

๓. ขอบเขตของงาน
การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเปนกระบวนการในการบริหารบุคคลที่จะเขามา
ดํารงตําแหนงครู ซึ่งตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ มาตรา ๕๖ บัญญัติใหผูใดที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงครู ใหผูนั้นเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ในตําแหนงครูผูชวย เปนเวลา ๒ ป กอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู เพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะและบุคลิกลักษณะ
ในการปฏิบัติวิชาชีพทั้งในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติหนาที่ที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ใชกับผูดํารงตําแหนงครูผูชวย เพื่อแตงตั้ง
เปนตําแหนงครู สวนการทดลองปฏิบัติหนาที่ทางราชการ ใชกับตําแหนงอื่นที่บรรจุเขามา เชน ตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสําหรับตําแหนงครูผูชวยเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ( หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.๐๒๐๖.๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘)
ดังนี้
๔.๑ ระดับสถานศึกษา
๑) ผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขม จํานวน ๓ คน ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา เปนประธานกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการสถานศึกษาจํานวนหนึ่งคนเปนกรรมการ และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้งใหทําหนาที่เปนผูควบคุมดูแลการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
เปนกรรมการและเลขานุการ
๒) ใหคณะกรรมการมีหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนํารวมทั้งประเมินผลการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขม โดยยึดหลักเกณฑการมีสวนรวม
๓) ใหคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมทุก ๓ เดือน
ในระยะเวลา ๒ ป รวม ๘ ครั้ง
๔) เมื่อผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไดรับรายงานผลการประเมินแตละครั้งใหดําเนินการ
ดังนี้
๔.๑) กรณีผลการประเมินต่ํากวาเกณฑ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด หากผูมีอํานาจ
ตามมาตรา ๕๓ เห็นวาควรทบทวนก็อาจใหคณะกรรมการไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งและหากผลการประเมิน
ยังต่ํากวาเกณฑ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งใหครูผูชวยผูนั้นออกจากราชการภายใน
๕ วันทําการ นับแตวันที่ไดรับรายงานแลวแจงใหผูนั้นทราบโดยเร็ว

๔.๒) กรณีผลการประเมินต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด และผูม ีอํานาจ
ตามมาตรา ๕๓ เห็นเชนเดียวกับคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ก็สั่งใหครูผูชวยผูนั้น
ออกจากราชการภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ไดรับรายงานแลวแจงใหผูนั้นทราบโดยเร็ว
๔.๓) กรณีผลการประเมินเปนไปตามเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด ใหมีการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขมตอไป และเมื่อผานการประเมินทุกครั้งจนครบ ๒ ปแลว และเห็นวาควรใหผูนั้น
รับราชการตอไป ก็ใหรายงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติ และผูมีอํานาจ
ตามมาตรา ๕๓ สั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูตอไป แลวแจงใหผูนั้นทราบ
๔.๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑) นําผลการประเมินของคณะกรรมการ เมื่อครบ ๒ ป ทั้ง ๘ ครั้ง เสนอที่ประชุม
กศจ.ประจวบคีรีขันธ เพื่อพิจารณาการอนุมัติ
๒) แจงผลอนุมัติเพื่อใหศึกษาธิการจังหวัด จัดทําคําสั่งแตงตั้งพรอมทั้งสงคําสั่ง
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจงใหโรงเรียนที่เกี่ยวของทราบ
๔) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงคําสั่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสํานักงาน ก.ค.ศ.
สวนกรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่บรรจุในตําแหนงอื่น นอกจาก
ตําแหนงครูผูชวย เชน บุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม มาตรา ๓๘ ค. (๒) ยังคงใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ในตําแหนงนั้นเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด ซึ่งปจจุบันไมมีกฎ ก.ค.ศ. จึงใชกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒๑
(พ.ศ. ๒๕๔๒) กําหนดเดิม

๕. Flow chart การปฏิบตั ิงาน
สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
เตรี ยมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งประเมินผล
ทุก ๓ เดือน ในระยะเวลา ๒ ปี รวม ๘ ครั้ง
รายงานสรุ ปการประเมินทั้ง ๘ ครั้ง
ผลการประเมินทั้ง ๘ ครั้ง ใน ๒ ปี เป็ นไปตามเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ผอ.สถานศึกษารายงานไปยัง สพป.

กศจ.พิจารณาอนุมตั ิ

ผูม้ ีอาํ นาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุแต่งตั้ง
แจ้งผูเ้ กี่ยวข้องทราบและรายงานสพฐ.
สํานักงาน ก.ค.ศ.

กรณีไม่ ผ่าน

ผลการประเมินตํ่ากว่าเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ.กําหนด
ผูม้ ีอาํ นาจตามมาตรา ๕๓
สั่งให้ผนู ้ ้ นั ออกจากราชการ
แจ้งผูน้ ้ นั ทราบรายงาน
สพป.

๖. แบบฟอรมที่ใช
๖.๑ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาอยางเขม
๖.๒ คําสั่งแตงตั้งครูผูชวยใหดํารงตําแหนงครู
๖.๓ คําสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการดวยเหตุไมผาน
การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ/ไมผานการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
(ตัวอยางตามภาคผนวก)
๗. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
๗.๑ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
และ ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๕๓, ๕๖
๗.๒ หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
๗.๓ หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๔ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๘
เรื่อง การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๗.๔ หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/๒๗๔ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง เพิ่มเติมหลักเกณฑและวิธีการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
๗.๕ หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๗.๖ หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓
เรื่อง การแตงตั้งครูผูชวยใหดํารงตําแหนงครู
๗.๗ คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
ขอสังเกตในระดับการปฏิบัติ
๑. การนับเวลาการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ๒ ป ใหนับวันเขาปฏิบัติ
ราชการวันแรกเปนวันเริ่มตนและนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปปฏิทิน
๒. กรณีลาคลอดบุตร ลาปวย ซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานลาปวยเพราะประสบ
อันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือลา
เพื่อเขาตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลเปนระยะเวลาเกินกวา ๙๐ วัน ไมใหนับระยะเวลาที่เกิน ๙๐ วัน
ดังกลาวรวมเปนเวลาการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
๓. วันเดือนปที่แตงตั้งครูผูชวยใหดํารงตําแหนงครู และวันที่ใหไดรับเงินเดือนตอง
เปนวันเดียวกัน
๔. การประเมินผลสรุปทุก ๓ เดือน ตลอดระยะเวลา ๒ ป รวม ๘ ครั้ง โดยใชแบบประเมิน
เดียวกัน

๕. เกณฑการประเมินครูผูชวยตองไดคะแนนการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขม ครั้งที่ ๑ ถึงครั้งที่ ๔ อยางต่ํารอยละ ๕๐ สําหรับการประเมินครั้งที่ ๕ ถึงครั้งที่ ๘ ตองเปนการประเมิน
รอยละ ๖๐ จึงจะถือเปนเกณฑการประเมินแตละครั้ง

๘. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน
ชื่ องาน (กระบวนงาน) งานเตรี ยมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม

โครงสร้ างส่ วนประกอบมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ กลุ่ม บริ หารงานบุคคล

รหัสเอกสาร : ……………………………..

ตัวชี้วดั ทีส่ ํ าคัญของกระบวนงาน
เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มที่ถูกต้อง สนองต่อความต้องการของหน่วยงานและเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.

๔.
๕.

๖.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลเตรียมความพรอม
พัฒนาอยางเขม
คณะกรรมการประเมินทุก 3 เดือน ในระยะเวลา 2 ป
รวม 8 ครั้ง

หากไมผานการประเมิน
ตามเกณฑ ก.ค.ศ. กําหนด ผู
มีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งให
ออกจากราชการภายใน 5 วัน
นับจากวันที่ไดรับรายงาน

ผลการประเมินเปนไปตามเกณฑ ก.ค.ศ.
กําหนด ศึกษาธิการจังหวัดออกคําสั่งแตงตั้ง
และสพป. รายงาน สพฐ.และก.ค.ศ.

รายละเอียดงาน
ผอ.สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
เตรี ยมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม

เวลาดําเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
โรงเรี ยน

คณะกรรมการประเมินการเตรี ยมความพร้อมทุก 3 เดือน
ในระยะเวลา ๒ ปี รวม ๘ ครั้ง

โรงเรี ยน

ผอ.สถานศึกษารับรายงานผลการประเมินในแต่ละครั้ง
หากผลการประเมินตํ่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ให้
คณะกรรมการพิจารณาทบทวนอีกครั้ง หากทบทวนแล้วยัง
ตํ่ากว่าเกณฑ์ ผูม้ ีอาํ นาจตามมาตรา ๕๓ สัง่ ให้ผนู ้ ้ นั ออกจาก
ราชการภายใน ๕ วันทําการ นับแต่วนั ที่ได้รับรายงาน

โรงเรี ยน

หากผลการประเมินเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ให้เตรี ยมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้มต่อไปจนครบ ๒ ปี

โรงเรี ยน

นําผลการประเมินรายงานที่ประชุม กศจ.พิจารณาอนุมตั ิ
ศึกษาธิการจังหวัดดําเนินการออกคําสัง่ แต่งตั้ง และแจ้ง
ให้สพป.ทราบ

ศึกษาธิการ
จังหวัด/สพป.

สพป.ส่งคําสัง่ ให้ สพฐ. ก.ค.ศ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สพป.

หมายเหตุ

เอกสารอ้ างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง)
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บทที่ 1
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
ความหมายของพนักงานราชการ
พนักงานราชการ หมายถึง บุคคลซึง่ ได้ รับการจ้ างตามสัญญาจ้ างโดยได้ รับค่าตอบแทน
จากงบประมาณของส่วนราชการ เพื่อเป็ นพนักงานของรัฐในการปฏิบตั งิ านให้ กบั ส่วนราชการนัน้
ประเภทของพนักงานราชการ
พนักงานราชการมี 2 ประเภท ดังนี ้
1. พนั ก งานราชการทั่ วไป หมายถึ ง พนัก งานราชการซึ่ ง ปฏิ บัติ ง านในลัก ษณะ
เป็ นงานประจําทัว่ ไปของส่วนราชการในกลุม่ งานต่าง ๆ ได้ แก่
1.1 กลุ่มงานบริการ มีลกั ษณะงานและคุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้ปฏิบตั งิ านในกลุม่ งาน
ดังนี ้
1) ลักษณะงานของกลุม่ งานบริ การ
(ก) เป็ นงานปฏิบตั ิระดับต้ นที่ ไม่สลับซับซ้ อน หรื อมี การกํ าหนดขัน้ ตอน
การปฏิบตั งิ านไว้ ชดั เจน และไม่ต้องใช้ ทกั ษะเฉพาะด้ าน
(ข) มีการใช้ เครื่ องมือเครื่ องใช้ ตามลักษณะงาน
(ค) มีการแก้ ไขปั ญหาและตัดสินใจในระดับที่ไม่ยงุ่ ยาก
2) คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับผู้ปฏิบตั งิ านในกลุม่ งานบริ การ
(ก) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้ นสายสามัญ
(ม.ศ.3) หรื อประกาศนี ยบัตรมัธยมศึกษาตอนต้ น (ม.3) หรื อประกาศนี ยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.6) หรื อเทียบได้ ไม่ตํ่ากว่านี ้ หรื อ
(ข) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิค (ปวท.) หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.) หรื อเทียบได้ ไม่ตํ่ากว่านี ้ ในสาขาวิชาที่เหมาะสม
กับลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
1.2 กลุ่มงานเทคนิค มีลกั ษณะงานและคุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้ปฏิบตั งิ านในกลุม่ งาน
ดังนี ้
1) ลักษณะงานของกลุ่มงานเทคนิค
(ก) เป็ นงานที่ปฏิบตั ิโดยใช้ ความรู้ ความชํานาญทางเทคนิค ซึง่ ต้ องผ่าน
การศึกษาในระบบการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงตามลักษณะงานที่จะปฏิบตั ิ หรื อเป็ นงานที่ปฏิบตั โิ ดยใช้
ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึง่ มิได้ ผา่ นการเรี ยนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็ นการเฉพาะ

2

(ข) มีการใช้ เครื่ องมือเครื่ องใช้ ตามลักษณะงาน
(ค) มีการแก้ ไขปั ญ หาและการตัดสินใจที่ ต้องใช้ ความรู้ ทางเทคนิคหรื อ
ทักษะเฉพาะของบุคคลในสาขานัน้ ๆ
2) คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรั บผู้ปฏิบัตงิ านในกลุ่มงานเทคนิค
(ก) วุฒิ การศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.) หรื อเทียบได้ ไม่ตํ่ากว่านี ้ ในสาขาวิชา
ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ หรื อ
(ข) ในกรณี ที่เป็ นงานที่ต้องใช้ ทกั ษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ ผ่านการเรี ยน
การสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็ นการเฉพาะ ผู้นนจะต้
ั้
องมีความรู้ ความสามารถและทักษะในงาน
ที่ จ ะปฏิ บตั ิไม่ตํ่ากว่า 5 ปี โดยต้ องสามารถพิ สูจ น์ ให้ เห็ นถึงความมีทักษะในงานนัน้ ๆ โดยมี หนังสื อ
รับรองการทํางานจากนายจ้ างหรื อหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ ปฏิบตั ิ หรื อมีการทดสอบทักษะ
เฉพาะบุคคลด้ วยการทดลองปฏิบตั ิ
1.3 กลุ่มงานบริ หารทั่วไป มีลกั ษณะงานและคุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้ปฏิบตั งิ าน
ในกลุม่ งาน ดังนี ้
1) ลักษณะงานของกลุ่มงานบริหารทั่วไป
(ก) เป็ นงานในลักษณะเช่นเดียวกับที่ ข้าราชการปฏิ บตั ิ ซึ่งอาจเป็ นงาน
ในภารกิจหลัก ภารกิจรองหรื อภารกิจสนับสนุน หรื อเป็ นงานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล หรื อเป็ นงานที่
มีความจําเป็ นเร่งด่วน ที่มีระยะเวลาเริ่ มต้ นและสิ ้นสุดแน่นอน หรื อ
(ข) เป็ นงานที่ไม่ใช่ลกั ษณะเช่นเดียวกับที่ข้าราชการปฏิบตั ิ แต่จําเป็ นต้ องใช้
ผู้ปฏิบตั ทิ ี่มีความรู้ระดับปริ ญญา
2) คุณสมบัติเฉพาะสําหรั บผู้ ปฏิบัติงานในกลุ่มงานบริ หารทั่วไปกําหนด
คุณวุฒไิ ม่ ต่าํ กว่ าปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.4 กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ มีลกั ษณะงานและคุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้ปฏิบตั ิงาน
ในกลุม่ งาน ดังนี ้
1) ลักษณะงานของกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
(ก) เป็ นงานวิชาชีพที่ ต้องปฏิบตั ิโดยผู้สําเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญา
ที่ไม่อาจมอบหมายให้ ผ้ มู ีคณ
ุ วุฒิอย่างอื่นปฏิบตั ิงานแทนได้ และเป็ นงานที่มีผลกระทบต่อชีวิต ร่ างกาย
และทรัพย์สินของประชาชนอย่างเห็นได้ ชดั โดยมี องค์กรตามกฎหมายทํ าหน้ าที่ ตรวจสอบ กลัน่ กรอง
และรับรองการประกอบวิชาชีพ รวมทังลงโทษผู
้
้ กระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพดังกล่าว
หรื อ
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(ข) เป็ นงานวิ ชาชี พที่ ต้ องปฏิ บัติ โดยผู้สํ าเร็ จการศึ กษาในระดับปริ ญ ญา
ที่ไม่อาจมอบหมายให้ ผ้ มู ีคณ
ุ วุฒิอย่างอื่นปฏิบตั ิงานแทนได้ และเป็ นงานที่มีผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย
และทรัพย์สินของประชาชนอย่างเห็นได้ ชดั อีกทังเป็
้ นงานที่ขาดแคลนกําลังคนในภาคราชการ หรื อ
(ค) เป็ นงานวิชาชี พที่ต้องปฏิ บตั ิโดยผู้สําเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญ ญา
ที่ ไ ม่ อ าจมอบหมายให้ ผ้ ู มี คุณ วุฒิ อ ย่ า งอื่ น ปฏิ บัติ ง านแทนได้ และเป็ นงานทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีที่มีลกั ษณะในเชิงวิจยั และพัฒนา อีกทังเป็
้ นงานที่ขาดแคลนกําลังคนในภาคราชการ
2) คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรั บผู้ปฏิบัตงิ านในกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
(ก) วุฒิ การศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริ ญ ญาตรี และได้ รับใบอนุญ าตประกอบ
วิชาชีพเฉพาะ หรื อ
(ข) วุฒิ การศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริ ญ ญาตรี และได้ รับประกาศนี ยบัตรหรื อ
หนังสือรับรองความรู้ในสาขาวิชาชีพเฉพาะในระดับที่สงู กว่าปริ ญญาตรี หรื อ
(ค) วุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
1.5 กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ มีลกั ษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบตั งิ าน
ในกลุม่ งาน ดังนี ้
1) ลักษณะงานของผู้ปฏิบัตงิ านในกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(ก) เป็ นงานที่ปฏิ บัติโดยอาศัยพื น้ ฐานความรู้ ประสบการณ์ การฝึ กฝน
ทฤษฎี หลัก วิ ช าการที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ งาน หรื อ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น หรื อ เป็ น งานเชิ ง พัฒ นาระบบหรื อ
มาตรฐานของงานที่ต้องใช้ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านนัน้ ๆ
(ข) ในบางลักษณะงานมีการใช้ เครื่ องมือเครื่ องใช้ ที่เกี่ยวข้ อง
2) คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรั บผู้ปฏิบัตงิ านในกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(ก) วุฒิ การศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริ ญ ญาตรี และมีประสบการณ์ ในงานที่จะ
ปฏิบตั เิ ป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปี สําหรับวุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี 4 ปี สําหรับวุฒิการศึกษาปริ ญญาโท
และ 2 ปี สําหรับวุฒิการศึกษาปริ ญญาเอก หรื อ
(ข) วุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี และได้ รับประกาศนียบัตรในสาขา
ที่ตรงกับความจําเป็ นของลักษณะงาน โดยจะต้ องมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบตั เิ ป็ นเวลาไม่น้อยกว่า
6 ปี สําหรับวุฒิปริ ญญาตรี 4 ปี สําหรับวุฒิปริญญาโท และ 2 ปี สําหรับวุฒิปริญญาเอก หรื อ
(ค) มีประสบการณ์ ในงานที่จะปฏิบตั ิเป็ นเวลาไม่ตํ่ากว่า 10 ปี และมีผลงาน
เป็ นที่ยอมรับในวงการนัน้
ทังนี
้ ้ ประสบการณ์ที่กําหนดเป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะดังกล่าว จะต้ องสามารถ
พิ สูจน์ ให้ เห็ น ถึ งความมี ป ระสบการณ์ ในงานนัน้ ๆ โดยมี ห นังสือรับรองการทํ างานจากนายจ้ างหรื อ
หน่วยงานซึง่ ระบุถึงลักษณะงานที่ได้ ปฏิบตั ิหรื อมีการทดสอบความชํานาญ หรื อความเชี่ยวชาญ ในงาน
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ที่จะปฏิ บตั ิ หรื อมีผลงานซึ่งแสดงถึงความมี ประสบการณ์ ในลักษณะงานที่ จะปฏิ บตั ิอย่างน้ อย 2 ชิน้
หรื อตามที่สว่ นราชการจะกําหนด
อนึ่ง สําหรับกลุ่มงานที่ไม่ได้ กําหนดประสบการณ์ ของผู้ปฏิบตั ิงานไว้ เป็ น
คุณ สมบัติ เฉพาะแต่ ส่ ว นราชการพิ จ ารณาแล้ วเห็ น ว่า ตํ า แหน่ ง ในกลุ่ ม งานนัน้ สมควรสรรหาและ
เลือกสรรจากผู้มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบตั ิ ส่วนราชการอาจกําหนดประสบการณ์ของผู้ปฏิบตั งิ าน
เป็ นคุณ สมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่งได้ ซึ่งจะต้ องสามารถพิสูจน์ให้ เห็นถึงความมี ประสบการณ์ ของ
บุคคลนัน้ ด้ วยหนังสื อรับรองการทํางานจากนายจ้ างหรื อหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ ได้ ปฏิบตั ิ
หรื อวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมและสามารถพิสจู น์ได้ ถึงประสบการณ์ดงั กล่าวกับลักษณะงานที่จะปฏิบตั ิ
2. พนักงานราชการพิเศษ หมายถึง พนักงานราชการซึง่ ปฏิบตั งิ านในลักษณะที่ต้องใช้
ความรู้ หรื อความเชี่ยวชาญสูงมากเป็ นพิเศษ เพื่ อปฏิบตั ิงานในเรื่ องที่มีความสําคัญและจําเป็ นเฉพาะเรื่ อง
ของส่วนราชการ หรื อลักษณะงานมี ความจํ าเป็ นต้ องใช้ บุคคลในลักษณะดังกล่าวในการปฏิ บัติงาน
ได้ แก่
กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ มีลักษณะงานและคุณ สมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบตั ิงาน
ในกลุม่ งาน ดังนี ้
1) ลักษณะงานของกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ
(ก) เป็ นงานที่ต้องปฏิบตั ิโดยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญเป็ นพิเศษในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องกับงานหรื อโครงการ ซึ่งเป็ นที่ยอมรับในวงการ ด้ านนัน้ ๆ
และ
(ข) เป็ นงานหรื อโครงการที่มีภารกิจหรื อเป้าหมายชัดเจน และมีกําหนดระยะเวลา
สิ ้นสุดแน่นอน โดยได้ รับอนุมตั ิจากหัวหน้ าส่วนราชการให้ ดําเนินการได้ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้ รับ
จัดสรร และ
(ค) เป็ นงานหรื อโครงการที่มีความสําคัญ เร่งด่วน ที่ต้องดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จ
โดยเร็ว และ
(ง) เป็ นงานหรื อโครงการที่ไม่อาจหาผู้ปฏิบตั ิที่เหมาะสมในหน่วยงานได้
2) คุณสมบัติเฉพาะสําหรั บผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ ส่ วนราชการ
พิจารณากําหนดจากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และผลงานความเชี่ยวชาญพิเศษตามความต้ องการ
ของงานหรื อโครงการ ดังนี ้
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ระดับความเชี่ยวชาญ
พิเศษ
ระดับสากล
(World Class)
ชาวต่างประเทศ หรื อ
ชาวไทย

ระดับประเทศ

ระดับทัว่ ไป

วุฒกิ ารศึกษา
สําเร็ จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาชันนํ
้ า
ของต่างประเทศใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องกับ
งาน/โครงการที่จะ
ปฏิบตั ิ
สําเร็ จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาชันนํ
้ า
ของต่างประเทศหรื อ
ในประเทศในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้ องกับงาน/
โครงการที่จะปฏิบตั ิ
สําเร็ จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาชันนํ
้ า
ของต่างประเทศ หรื อ
ในประเทศ ในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้ องกับงาน/
โครงการที่จะปฏิบตั ิ

ผลงานด้ าน
ที่เกี่ยวข้ อง
เป็ นที่ยอมรับในวงการ มีผลงานที่เกี่ยวข้ องกับ
วิชาการในระดับสากล งาน/โครงการในระดับ
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และมี สากลอย่างน้ อย 5 ชิ ้น
ความเชี่ยวชาญรอบรู้
ในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ งาน
เป็ นที่ยอมรับในวงการ มีผลงานที่เกี่ยวข้ องกับ
วิชาการด้ านที่เกี่ยวข้ อง งาน/โครงการในระดับ
ในระดับประเทศ
ประเทศอย่างน้ อย
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และมี 5 ชิ ้น
ความเชี่ยวชาญรอบรู้
ในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ งาน
เป็ นที่ยอมรับในวงการ มีผลงานที่เกี่ยวข้ อง
วิชาการด้ านที่เกี่ยวข้ อง กับงาน/โครงการ
5 – 10 ปี
ในระดับประเทศ
อย่างน้ อย 3 ชิ ้น
ประสบการณ์

หลักการสําคัญของการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
ส่วนราชการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็ นพนักงานราชการโดยคํานึงถึง
1. ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะของบุคคลที่จําเป็ นต่อการปฏิ บตั ิงาน
ซึ่งสมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็ นผลมาจากความรู้ ทักษะหรื อความสามารถและ
คุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทําให้ บคุ คลสามารถสร้ างผลงานได้ โดดเด่นในองค์กร
2. ความเท่าเทียมในโอกาส
3. ประโยชน์ของทางราชการ
และดํ า เนิ น การด้ ว ยกระบวนการที่ ได้ ม าตรฐาน ยุติ ธ รรม และโปร่ ง ใส เพื่ อ รองรั บ
การตรวจสอบตามแนวทางการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี
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ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ

ส่วนราชการซึ่งมี กรอบอัตรากํ าลัง และงบประมาณในการจัดจ้ างพนักงานราชการ
เป็ นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ทังพนั
้ กงานราชการทัว่ ไปและ
พนักงานราชการพิเศษ
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บทที่ 2
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
พนักงานราชการทั่วไป
การสรรหาพนักงานราชการทั่วไป
1. การเตรี ยมการก่ อนการรั บสมัคร
เมื่อส่วนราชการมีตําแหน่งพนักงานราชการว่าง หรื อต้ องการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการ จะต้ องมีการเตรี ยมการก่อนเริ่ มสรรหาและเลือกสรร ดังนี ้
1.1 วางแผนดําเนินการสรรหาและเลือกสรร และกํ าหนดรายละเอียดแผนปฏิบตั ิงาน
สรรหาและเลื อกสรร โดยจะต้ องคํ านึงถึงวิสัยทัศน์และพันธกิ จของหน่วยงาน (ภาคผนวก 1 เอกสาร
หมายเลข 1)
1.2 กํ าหนดรายละเอี ยดต่าง ๆ เกี่ ยวกับการสรรหาและเลื อกสรร โดยเริ่ ม ตัง้ แต่
การวิเคราะห์งานเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคล (ภาคผนวก 2) เพื่อให้ ทราบลักษณะงานที่จะปฏิบตั ิ
ของตําแหน่งและคุณ สมบัติของบุคคลที่ จะเข้ าสู่ตําแหน่ง ซึ่งจะนํ าไปสู่การกํ าหนดวิธีการสรรหาและ
การเลือกสรรที่สว่ นราชการจะได้ บคุ คลที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับตําแหน่งงานและส่วนราชการ
1.3 จัดทําประกาศรับสมัคร (ภาคผนวก 1 เอกสารหมายเลข 2)
ส่วนราชการจัดทําประกาศรับสมัคร โดยหน่วยงานการเจ้ าหน้ าที่หรื อผู้ปฏิบตั ิงาน
ด้ านการเจ้ าหน้ าที่ควรร่ วมกับผู้แทนที่รับผิดชอบงานหรื อโครงการที่มีตําแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรร
จัดทํ าร่ างประกาศรั บสมัคร เพื่ อเสนอหัวหน้ าส่วนราชการลงนามในประกาศรับสมัคร หรื อหน่วยงาน
การเจ้ าหน้ าที่ หรื อผู้ปฏิ บตั ิงานด้ านการเจ้ าหน้ าที่ อาจร่ วมกับผู้แทนที่รับผิดชอบงานหรื อโครงการที่ มี
ตําแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรรจัดทําร่ างประกาศรับสมัครและเสนอคณะกรรมการดําเนินการสรรหา
และเลือกสรรพิจารณา ก่อนเสนอหัวหน้ าส่วนราชการลงนามในประกาศรับสมัคร โดยประกาศรับสมัคร
ควรมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1) กลุม่ งานตามลักษณะงาน
2) ชื่อตําแหน่ง ซึ่งส่วนราชการสามารถกําหนดชื่อตําแหน่งได้ ตามความเหมาะสม
กับหน้ าที่ ความรับผิดชอบ เช่น พนักงานบริ การ พนักงานการเงิน นักคอมพิวเตอร์ เจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรม
เป็ นต้ น
3) ลักษณะงานที่จะปฏิบตั ิ และหน้ าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง
4) ระยะเวลาการจ้ าง ตามความจําเป็ นหรื อตามภารกิจของส่วนราชการ แต่ไม่เกิน
4 ปี หรื อระยะเวลาของกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ
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5) ค่าตอบแทนที่ จะได้ รับตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดในประกาศ คพร. เรื่ อง
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
6) คุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิสมัคร กําหนดคุณสมบัติทวั่ ไปตามที่กําหนด ในข้ อ 8
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ยกเว้ นข้ อ 8 (8) ส่วนคุณสมบัตเิ ฉพาะ
สําหรับตําแหน่งให้ พิจารณากําหนดคุณวุฒิการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
7) หลักเกณฑ์ การเลื อกสรร กํ าหนดความรู้ ความสามารถหรื อทักษะ และ
สมรรถนะที่จําเป็ นต้ องใช้ สําหรับการปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง และวิธีการประเมินในเรื่ องต่าง ๆ ที่กําหนด
(ภาคผนวก 3)
8) เกณฑ์การตัดสิน และเงื่อนไขการจ้ างอื่น ๆ ตามความเหมาะสมกับหลักเกณฑ์
การเลือกสรรที่กําหนด
9) ค่าธรรมเนียมในการสอบ ส่วนราชการสามารถกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบได้
ตามความเหมาะสมและความจําเป็ นกับการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
10) หลักฐานต่าง ๆ ที่ต้องใช้ ในการรับสมัคร ตามที่ส่วนราชการเห็นสมควร
1.4 แพร่ขา่ วการรับสมัคร
ส่วนราชการส่งสําเนาประกาศรับสมัครเพื่อแพร่ ข่าวเป็ นการทัว่ ไปและในเว็บไซต์
สํ า นั ก งาน ก.พ. ที่ http://job.ocsc.go.th รวมถึ ง เว็ บ ไซต์ ข องส่ ว นราชการที่ เ ปิ ดรั บ สมั ค ร โดยมี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าที่ กําหนดในประกาศ คพร. เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่ อนไขการสรรหาและ
การเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้ างของพนักงานราชการ คือ ไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ
ทังนี
้ ้ สื่อที่เหมาะสมควรเป็ นสื่อหรื อช่องทางที่จะเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติที่ส่วนราชการ
ต้ องการด้ วย
1.5 เตรี ยมเอกสารการสมัครต่าง ๆ เช่น ใบสมัคร บัตรประจําตัวผู้สมัคร แบบคําร้ อง
ขอสมัคร แบบฟอร์ มใบรับรองแพทย์ เป็ นต้ น (ภาคผนวก 1 เอกสารหมายเลข 3 – 5)
2. การรั บสมัคร
ส่วนราชการกําหนดระยะเวลาในการรับสมัครได้ ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่น้อยกว่า
ที่กําหนดในประกาศ คพร. เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่ อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสัญญาจ้ างของพนักงานราชการ คือ ไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ
ส่วนราชการจัดเตรี ยมการรับสมัคร ซึ่งอาจเป็ นการรับสมัครด้ วยตนเอง รับสมัคร
ทางไปรษณี ย์ หรื อรับสมัครผ่านทางอินเทอร์ เน็ต โดยถ้ าเป็ นการรับสมัครด้ วยตนเองจะต้ องจัดเตรี ยม
สถานที่ที่รับสมัครและเจ้ าหน้ าที่รับสมัครที่เหมาะสมและพอเพียงกับจํานวนผู้ที่คาดว่าจะมาสมัคร
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3. การตรวจสอบคุณสมบัตผิ ้ ูสมัคร
ในกรณีการรับสมัครด้ วยตนเอง ณ สถานที่ที่ส่วนราชการกําหนด ส่วนราชการนัน้ ๆ
ต้ องตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ เช่น ใบสมัคร สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ปริ ญญาบัตร เป็ นต้ น ตามที่
ระบุไว้ ในประกาศรับสมัคร
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ ารั บการประเมิน (ภาคผนวก 1 เอกสารหมายเลข 6)
หลังจากตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้ วนแล้ ว ส่วนราชการจัดทําประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พร้ อมประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่
และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดังกล่าว

การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
1. การแต่ งตั ง้ คณะกรรมการดํา เนิ น การสรรหาและเลื อ กสรร (ภาคผนวก 1
เอกสารหมายเลข 7)
หัวหน้ าส่วนราชการแต่งตังคณะกรรมการดํ
้
าเนินการสรรหาและเลือกสรร จํานวน
ไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้ วย
 หัวหน้ าส่วนราชการหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย เป็ นประธาน
 ผู้แทนที่รับผิดชอบงานหรื อโครงการที่มีตําแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรร เป็ นกรรมการ
และในกรณี ที่เห็นสมควร สามารถให้ มีผ้ ทู รงคุณวุฒิหรื อผู้มีประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้ องทังจากภายในหรื
้
อ
ภายนอกส่วนราชการเป็ นกรรมการด้ วยได้
 นักทรัพยากรบุคคล หรื อผู้ปฏิบตั ิงานด้ านการเจ้ าหน้ าที่ ซึง่ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ที่ปฏิบตั งิ าน
ลักษณะเดียวกับงานการเจ้ าหน้ าที่ของส่วนราชการหรื อจังหวัด แต่มิใช่ดํารงตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ก็ได้ เป็ นกรรมการและเลขานุการ
ทังนี
้ ้ หัวหน้ าส่วนราชการอาจแต่งตังคณะกรรมการดํ
้
าเนินการสรรหาและเลือกสรร
ก่อนหรื อหลังการจัดทําประกาศรับสมัครก็ได้ และคณะกรรมการอาจแต่งตังคณะกรรมการหรื
้
อเจ้ าหน้ าที่
ในเรื่ องต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น คณะกรรมการออกข้ อสอบ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่กรอก
และรวมคะแนน เป็ นต้ น
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลื อกสรรอาจมี อํานาจหน้ าที่ ทงั ้ การกํ าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่ อนไขการสรรหาและเลือกสรร และกํ าหนดแนวทางในการดําเนินการสรรหา
และเลื อกสรร ตลอดจนดําเนินการสรรหาและเลื อกสรรตามหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกสรรที่ กําหนดขึน้
หรื อมี อํานาจหน้ าที่ เฉพาะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรที่ กําหนดขึน้
ก็ได้
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2. การประชุ มคณะกรรมการดําเนิ นการสรรหาและเลื อ กสรร (ภาคผนวก 1
เอกสารหมายเลข 8)
ฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรจัดประชุมคณะกรรมการ
ดํ า เนิ น การสรรหาและเลื อ กสรร โดยในกรณี ที่ เป็ นการประชุ ม หลั ง การจั ด ทํ า ประกาศรั บ สมั ค ร
คณะกรรมการฯ จะเป็ นผู้พิจารณาเพื่อวางแผนเกี่ ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรที่ประกาศรับสมัครกําหนด เช่น การกําหนดวัน เวลา และ
สถานที่ ระเบียบปฏิบตั ิในวันประเมินฯ การกําหนดกรรมการออกข้ อสอบ กรรมการสัมภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่
กรอกและรวมคะแนน เป็ นต้ น แต่ ใ นกรณี ที่ เ ป็ นการประชุ ม ก่ อ นการจั ด ทํ า ประกาศรั บ สมั ค ร
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะเป็ นผู้ดําเนินการเพิ่มเติม เกี่ ยวกับการพิจารณา
รายละเอียดต่าง ๆ ที่กําหนดในประกาศรับสมัคร และกําหนดกลุ่มเป้าหมายและแนวทางในการสรรหา
บุคคลที่เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมาย นอกเหนือไปจากที่ต้องพิจารณาเพื่อวางแผนเกี่ยวกับการประเมินฯ ข้ างต้ น
3. การเตรี ยมการก่ อนวันประเมิน
เมื่อครบกํ าหนดระยะเวลาการรับสมัครและส่วนราชการทราบจํานวนผู้สมัครแล้ ว
ฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรควรเตรี ยมการในเรื่ องเอกสาร บุคคล หรื อ
สถานที่ ให้ พร้ อมก่อนที่ จะมี การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ซึ่งการประเมิ น
ในแต่ล ะเรื่ องมี วิธีการประเมินได้ หลากหลายวิธี แต่วิธีท่ีส่วนราชการนิ ยมใช้ ในปั จจุบนั คือ การสอบ
ข้ อเขี ยน การทดสอบตัวอย่างงาน และการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งวิธีการต่าง ๆ ดังกล่าวนี ้ ฝ่ ายเลขานุการ
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรควรเตรี ยมการในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี ้
กรณี การสอบข้ อเขียน หรื อการทดสอบตัวอย่ างงาน (Work Samples) (ภาคผนวก 1
เอกสารหมายเลข 9 – 10)
1) จัดหาสถานที่สอบที่เหมาะสมกับจํานวนผู้สมัครสอบ
2) จัดทําประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
3) จัดทําคําสัง่ แต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่จดั ทําแบบทดสอบ และกระดาษคําตอบ หรื อสมุด
เขียนตอบ สําหรับการสอบข้ อเขียน และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ที่ต้องใช้ ในการทดสอบตัวอย่างงาน คําสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการออกข้ อสอบและเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงานในวันสอบ รวมทังคํ
้ าสัง่ แต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่กรอกและ
รวมคะแนน ซึ่ง ต้ อ งกํ าหนดให้ มี เจ้ าหน้ าที่ 2 ชุด เพื่ อตรวจทานผลคะแนนสอบให้ มี ค วามถูก ต้ อ ง
โดยคํ าสั่งต่าง ๆ ยกเว้ นคําสั่งแต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่ปฏิ บตั ิงานในวันสอบ ถื อเป็ นเรื่ องลับที่ ไม่ควรเปิ ดเผย
ให้ ผ้ ทู ี่ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องทราบ
4) จัดหางบประมาณและค่าตอบแทนแก่เจ้ าหน้ าที่และกรรมการ
5) จัดให้ มี การประชุมชี แ้ จงกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ ปฏิ บัติ งานในวันสอบก่ อนการ
ดําเนินการสอบ เพื่อให้ ทราบและตระหนักถึงความสําคัญ แนวทางในการปฏิบตั ิงานทังที
้ ่เป็ นความลับ
และไม่เป็ นความลับ และมาตรการรักษาความปลอดภัย

11

กรณีการสอบสัมภาษณ์
1) จัดหาสถานที่ ได้ แก่ ห้ องรอสอบสัมภาษณ์และห้ องสอบสัมภาษณ์
2) จัดทําประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
3) จัดทําคําสัง่ แต่งตังกรรมการสอบสั
้
มภาษณ์ และเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน รวมทังคํ
้ าสัง่
แต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่กรอกและรวมคะแนน ซึ่งต้ องกําหนดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ 2 ชุดเช่นกัน แต่กรณีที่มีทงการสอบ
ั้
ข้ อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ควรจัดทําคําสัง่ แต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่เพียงชุดเดียว เพื่อปฏิบตั ิงานทังการกรอก
้
และรวมคะแนนจากการสอบข้ อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
4) จัดหางบประมาณและค่าตอบแทนแก่เจ้ าหน้ าที่และกรรมการ
5) จัดเตรี ยมเอกสารในวันสัมภาษณ์ เช่น แบบฟอร์ มการประเมิน ใบเซ็นชื่อที่หน้ าซอง
กรรมการสอบสัมภาษณ์ เป็ นต้ น
6) จัดให้ มีการประชุมชี ้แจงกรรมการสัมภาษณ์และเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั งิ าน เพื่อให้ ทราบ
และตระหนักถึงความสําคัญ และซักซ้ อมความเข้ าใจและตกลงเกี่ยวกับแนวทางการสัมภาษณ์ และแนวทาง
การให้ คะแนนที่เป็ นความลับเพื่อให้ การปฏิบตั งิ านเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
กรณีการประเมินด้ วยวิธีการอื่น ๆ เช่ น การประเมินจากใบสมัคร การตรวจสอบ
บุคคลอ้ างอิง การประเมินจากหนังสือรั บรอง การประเมินจากแบบบันทึกความสําเร็จ เป็ นต้ น
1) จัดเตรี ยมเอกสารประกอบการประเมิน เช่น แบบฟอร์ มการประเมิน แนวทาง
การประเมิน เป็ นต้ น
2) จัดทําคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการประเมิ
้
นและเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั งิ าน รวมทังคํ
้ าสัง่
แต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่กรอกและรวมคะแนน และกรณีที่มีทงการสอบข้
ั้
อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และ
การประเมินด้ วยวิธีการอื่น ก็ควรจัดทําคําสัง่ เพียงชุดเดียวเช่นกัน
3) จัดหางบประมาณและค่าตอบแทนแก่กรรมการ
4) จัดให้ มีการประชุมชี ้แจงกรรมการประเมินและเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั งิ าน เพื่อให้ ทราบ
และตระหนักถึงความสําคัญ แนวทางการประเมินและแนวทางการให้ คะแนนที่เป็ นความลับ เพื่อให้
การปฏิบตั งิ านเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
4. การดําเนินการในวันประเมิน
คณะกรรมการที่ได้ รับแต่งตังหรื
้ อเจ้ าหน้ าที่ปฏิ บตั ิงานทุกคน ดําเนินการตามกํ าหนด
การประเมินและระเบียบวิธีการประเมิน ถ้ ามี ปัญหาระหว่างการดําเนินการประเมิน ให้ เจ้ าหน้ าที่หรื อ
กรรมการที่รับผิดชอบการปฏิบตั ิงานในช่วงเวลานัน้ ๆ พิจารณาตัดสินใจตามระเบียบและวิธีการประเมิน
ถ้ า มิ อ าจพิ จ ารณาได้ ใ นทัน ที ใ ห้ แ จ้ ง ผู้ มี อํ า นาจตัด สิ น ใจพิ จ ารณา แต่ ห ากไม่ ส ามารถพิ จ ารณาได้
ให้ ดําเนินการประเมินไปก่อนแล้ วจึงนําเรื่ องเข้ าประชุมในคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
เพื่อพิจารณาในภายหลัง
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5. การกรอกและรวมคะแนน (ภาคผนวก 1 เอกสารหมายเลข 11 – 12)
เจ้ าหน้ าที่กรอกและรวมคะแนนที่ได้ รับแต่งตังทั
้ ง้ 2 ชุด ทําหน้ าที่รวมคะแนนจาก
การประเมินตามหลักเกณฑ์การเลือกสรร และจัดลําดับที่ของผู้สอบผ่านตามเกณฑ์การตัดสินที่ระบุไว้
ในประกาศรับสมัครสอบ โดยการกรอกและรวมคะแนน ตลอดจนการจัดลําดับที่ เจ้ าหน้ าที่ทงั ้ 2 ชุด
ต้ องดําเนินการอย่างเอกเทศ เป็ นอิสระจากกัน และตรวจทานผลคะแนนซึง่ กันและกัน สําหรับกรณี
ที่ประกาศรับสมัครกําหนดการประเมินเป็ น 2 ครัง้ ส่วนราชการก็จะต้ องดําเนินการกรอกและรวมคะแนน
และประกาศผลเป็ น 2 ครัง้ เช่นกัน
6. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (ภาคผนวก 1 เอกสารหมายเลข 13)
เมื่ อ เจ้ าหน้ าที่ ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั ง้ ให้ กรอกและรวมคะแนน ซึ่ ง ได้ จั ด ลํ า ดั บ ที่ ข อง
ผู้สอบผ่านแล้ ว ให้ จดั ทําประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเสนอประธานกรรมการดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรรเพื่ อรายงานให้ หัวหน้ าส่วนราชการทราบ และหัวหน้ าส่วนราชการลงนามในประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่ า นการเลื อ กสรรต่อไป โดยกํ าหนดให้ บัญ ชี รายชื่ อ ผู้ผ่า นการเลื อ กสรรมี อ ายุต ามที่ ส่ วนราชการ
เห็นสมควร แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่เกิน 2 ปี นับแต่วนั ประกาศรายชื่อผู้ผา่ นการเลือกสรร
7. การเรี ยกผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัว
ส่วนราชการต้ องเรี ยกผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัวและจัดจ้ างตามจํานวนอัตราว่าง
ภายในระยะเวลาของอายุบญ
ั ชี แต่ในกรณี ที่ส่วนราชการมี เหตุผลความจํ าเป็ นที่ จะจัดจ้ างพนักงาน
ราชการภายหลังจากบัญ ชี ฯ หมดอายุ ส่วนราชการต้ องมี การเรี ยกผู้ผ่านการเลื อกสรรมารายงานตัว
ภายในระยะเวลาของอายุบญ
ั ชี และการทําสัญญาจ้ างต้ องดําเนินการภายใน 30 วันนับจากวันที่บญ
ั ชี
หมดอายุ

การใช้ บัญชีผ้ ูผ่านการเลือกสรร

1. การใช้ บัญชีผ้ ูผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการของส่ วนราชการอื่น
เมื่ อส่วนราชการมี อัตราว่าง และไม่ มี บัญ ชี ผ้ ูผ่านการเลื อกสรรพนัก งานราชการ
ในตํ าแหน่งนัน้ ๆ หัวหน้ าส่ วนราชการสามารถขอใช้ บัญ ชี ผ้ ูผ่านการเลื อกสรรพนักงานราชการของ
ส่วนราชการอื่นได้ โดยมีเงื่อนไขว่าตําแหน่งที่จะขอใช้ บญ
ั ชีผ้ ผู ่านการเลือกสรรกับตําแหน่งที่มีการขึ ้นบัญชี
ผู้ผ่านการเลื อกสรรไว้ จะต้ องมี ลกั ษณะงานเหมื อนกันหรื อคล้ ายคลึงกัน และต้ องมี คุณ สมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งอย่างเดียวกันหรื อคล้ ายคลึงกัน โดยส่วนราชการผู้ขอใช้ บญ
ั ชีดําเนินการดังนี ้
1.1 กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรทังในส่
้ วนของความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่ จ ะประเมิ น เพิ่ ม เติ ม และแต่งตัง้ คณะกรรมการดํ าเนิ นการสรรหาและเลื อกสรรเพื่ อ
ประเมินฯ ก่อนการประกาศรายชื่อผู้ผา่ นการเลือกสรร
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1.2 ประสานกับส่วนราชการเจ้ าของบัญชีโดยตรงในเรื่ องจํานวนรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
และข้ อมูลผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวที่ต้องการ เช่น อาจขอจํานวนรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจํานวน
3 เท่าของตําแหน่งว่าง หรื อจํานวน 5 เท่าของตําแหน่งว่าง เป็ นต้ น
1.3 เมื่อได้ จํานวนรายชื่อและข้ อมูลของผู้ผา่ นการเลือกสรรแล้ ว ต้ องแจ้ งผู้ผา่ นการ
เลือกสรรตามรายชื่อให้ ทราบ เพื่อมาแจ้ งความประสงค์สมัครเข้ ารับการประเมิน โดยควรทําเป็ นหนังสือ
ราชการถึงผู้ผา่ นการเลือกสรรทุกคนโดยตรง ตามข้ อมูลที่อยูท่ ี่ได้ รับจากส่วนราชการเจ้ าของบัญชี
1.4 การขึ ้นบัญชีผ้ ผู า่ นการเลือกสรรจะมีอายุบญ
ั ชีเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของอายุบญ
ั ชี
ผู้ผา่ นการเลือกสรรที่ขอใช้
รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ผ่านการเลื อกสรรที่ ไม่ประสงค์ไปรับการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติมในส่วนราชการที่ขอใช้ บญ
ั ชี หรื อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ไปรับการประเมิน
ในส่วนราชการที่ ขอใช้ บัญ ชี และไม่ผ่านการประเมิ น จะยังมี สิทธิ ที่จะได้ รับการจัดจ้ างในบัญ ชี ผ้ ูผ่าน
การเลือกสรรของส่วนราชการเจ้ าของบัญชี
 เมื่อส่วนราชการผู้ขอใช้ บญ
ั ชีได้ มีการประกาศขึ ้นบัญชีผ้ ผู ่านการเลือกสรร
พนั ก งานราชการใหม่ แ ล้ ว และเมื่ อ ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรมี ก ารสละสิ ท ธิ ก ารจัด จ้ า งในบัญ ชี ผ้ ู ผ่ า น
การเลือกสรรของส่วนราชการเจ้ าของบัญ ชี ผู้ผ่านการเลื อกสรรจะยังคงมี สิทธิ ในการจัดจ้ างในบัญ ชี
ผู้ผา่ นการเลือกสรรของส่วนราชการผู้ขอใช้ บญ
ั ชีอยู่
 เมื่ อส่วนราชการผู้ขอใช้ บัญ ชี ได้ จัดจ้ างผู้ผ่านการเลื อกสรรแล้ ว ควรแจ้ ง
ส่วนราชการเจ้ าของบัญชี เพื่อเป็ นฐานข้ อมูลของการจัดจ้ างพนักงานราชการในบัญชีของส่วนราชการ
เจ้ าของบัญชีด้วย
2. การใช้ บัญชีผ้ ูผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการในส่ วนราชการเดียวกัน
2.1 กรณี เป็ นอัตราว่างในชื่อตําแหน่งเดียวกัน ส่วนราชการสามารถจัดจ้ างเป็ น
พนักงานราชการตามลําดับที่ที่สอบได้
2.2 กรณีเป็ นอัตราว่างในชื่อตําแหน่งอื่น แต่ส่วนราชการพิจารณาแล้ วว่าอัตราว่าง
ดังกล่าวเป็ นอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรื อคล้ ายคลึงกัน และต้ องการบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งอย่างเดียวกันหรื อคล้ ายคลึงกัน หรื อต้ องการใช้ บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะในเรื่ องเดียวกันหรื อคล้ ายคลึงกัน ให้ เป็ นดุลพินิจของส่วนราชการที่จะจัดจ้ างตามลําดับที่
หรื อประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพิ่มเติมก็ได้ โดยกรณี ที่มีการประเมินเพิ่มเติม
ให้ ดําเนินการตามแนวทางการใช้ บญ
ั ชีผ้ ผู ่านการเลือกสรรพนักงานราชการของส่วนราชการอื่นข้ อ 1.1,
1.3 และ 1.4
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พนักงานราชการพิเศษ
การสรรหาพนักงานราชการพิเศษ
1. การเตรี ยมการก่ อนการสรรหา
1.1 เมื่อส่วนราชการมีงานหรื อโครงการที่จะต้ องจ้ างผู้ทรงคุณวุฒิหรื อผู้มีประสบการณ์
มาปฏิบตั ิงานในกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ ส่วนราชการต้ องทบทวนเงื่อนไขของลักษณะงานที่จะตัดสินใจจ้ าง
ก่อนที่จะเริ่ มกระบวนการสรรหาและเลือกสรร ดังนี ้
ก) เป็ นงานที่ ต้องปฏิ บัติโดยบุคคลที่ มี ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญเป็ นพิเศษในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องกับงานหรื อโครงการ ซึง่ เป็ นที่ยอมรับในวงการด้ านนัน้ ๆ
และ
ข) เป็ นงานหรื อโครงการที่มีภารกิจหรื อเป้าหมายชัดเจน และมีกําหนดระยะเวลา
สิ ้นสุดแน่นอน โดยได้ รับอนุมตั ิจากหัวหน้ าส่วนราชการให้ ดําเนินการได้ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้ รับ
จัดสรร และ
ค) เป็ นงานหรื อโครงการที่มีความสํ าคัญ เร่ งด่วน ที่ต้องดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จ
โดยเร็ว และ
ง) เป็ นงานหรื อโครงการที่ไม่อาจหาผู้ปฏิบตั ิที่เหมาะสมในหน่วยงานได้
1.2 ภายหลังการทบทวนและเห็ นควรที่ จะจัดจ้ างแล้ ว ส่วนราชการต้ องกํ าหนด
รายละเอียดต่าง ๆ ที่แสดงถึงความจําเป็ นสําหรับการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ มาปฏิบตั ิงาน ลักษณะงาน
หรื อ โครงการ ขอบข่ า ยงานหรื อ โครงการ คุณ สมบัติ ข องบุ ค คลที่ ต้ อ งการ พร้ อมทัง้ กํ า หนดหน้ าที่
ความรับผิดชอบ บทบาทภารกิจของพนักงานราชการพิเศษ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่จําเป็ นของผู้ที่จะปฏิบตั งิ าน ระยะเวลาการจ้ าง อัตราค่าจ้ าง ลักษณะการทํางาน เป็ นต้ น (ภาคผนวก 1
เอกสารหมายเลข 14 – 15)
ขอบเขตของงานสํ าหรับพนักงานราชการพิเศษเปรี ยบได้ กับข้ อกํ าหนดของสินค้ าที่ จ ะซื อ้
ดังนัน้ ขอบเขตของงานมีความชัดเจนเท่าไร การเลือกพนักงานราชการพิเศษก็จะง่าย โปร่ งใส และ
สามารถประเมินราคาค่าจ้ างได้ ง่าย ทัง้ นี ้ ขอบเขตของงานที่ดีต้องบ่งชีป้ ระเด็นหรื อปั ญ หาที่ ต้อง
ศึกษาอย่างชัดเจน และมีเนื ้อหาสาระเฉพาะสําหรับภารกิจ มีความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของภารกิจ
โดยการพิจารณากํ าหนดขอบเขตของงาน อาจประชุมร่ วมในรู ปคณะกรรมการ เพื่อให้ ได้ มุมมองที่
ครบถ้ วน สมบูรณ์
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การกํ าหนดอัตราค่าจ้ างควรพิ จารณาจากขอบข่ายของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะของผู้ปฏิบตั ิงานที่ ต้องการ และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานเป็ นสําคัญ ทัง้ นี ้ ภายใต้
กรอบอัตราค่าจ้ างที่ กําหนด โดยกรณี ที่พนักงานราชการปฏิ บตั ิงานเต็มวัน กล่าวคือ ใน 1 สัปดาห์
ปฏิ บตั ิงาน 5 วัน ๆ ละ 7 ชั่วโมง อัตราค่าจ้ างได้ กําหนดเป็ น 3 ระดับ ลดหลั่นตามความเชี่ ยวชาญ
ที่ต้องการ ซึ่งกํ าหนดตามประกาศ คพร. เรื่ อง ค่าตอบแทนและสิทธิ ประโยชน์ ของพนักงานราชการ
ดังนี ้
ความเชี่ยวชาญระดับสากล อัตราค่าจ้ างไม่เกิน 208,000 บาท/เดือน
ความเชี่ยวชาญระดับประเทศ อัตราค่าจ้ างไม่เกิน 156,000 บาท/เดือน
ความเชี่ยวชาญระดับทัว่ ไป อัตราค่าจ้ างไม่เกิน 104,000 บาท/เดือน
หากโดยลักษณะงานแล้ ว พนักงานราชการไม่จําเป็ นต้ องปฏิ บตั ิงานเต็ม วันดังกล่าว ส่วนราชการ
สามารถกํ า หนดอั ต ราค่ า จ้ างตามสั ด ส่ ว นของวั น และเวลาที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านจริ ง ตามข้ อตกลง
การปฏิบตั งิ าน
ตัวอย่ าง การกําหนดอัตราค่ าจ้ าง
ถ้ าลั ก ษณะงานต้ องการพนั ก งานราชการที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในระดับ ประเทศ และ
ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการประเมินแล้ วว่า ควรกําหนดอัตราค่าจ้ าง 120,000 บาท/เดือน โดยพนักงาน
ราชการจะปฏิบตั ิงานจริ งเพียงสัปดาห์ละ 1 วัน ดังนัน้ สามารถกําหนดอัตราค่าจ้ างพนักงานราชการได้
โดยการคํานวณเทียบบัญญัตไิ ตรยางค์ ดังนี ้
เวลาปฏิบตั งิ าน 5 วัน x 7 ชัว่ โมง x 4 สัปดาห์ กําหนดค่าจ้ างเป็ น 120,000 บาท/เดือน
120,000 บาทx7x4
ถ้ าเวลาปฏิบตั งิ าน 1 วัน x 7 ชัว่ โมง x 4 สัปดาห์ กําหนดค่าจ้ างเป็ น
5x7x4
= 24,000 บาท/เดือน
2. การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีประสบการณ์
ส่วนราชการสามารถสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิหรื อผู้มีประสบการณ์ จากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ
เช่น

 บัญชีรายชื่อที่ปรึ กษาที่จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึ กษาไทย กระทรวงการคลัง
 บัญชีรายชื่อวุฒิอาสาในธนาคารสมองของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.)
 บัญชีรายชื่อของส่วนราชการหรื อรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ซึง่ เคยดําเนินการจ้ างผู้ทรงคุณวุฒิ
ในงานประเภทเดียวกัน
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 ผู้ร้ ูหรื อผู้มีประสบการณ์ในงานด้ านนัน้ ๆ
 สมาคมอาชีพต่าง ๆ
 สถานทูตของประเทศต่าง ๆ
ฯลฯ

การเลือกสรรพนักงานราชการพิเศษ
1. ส่วนราชการต้ องตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่ได้ รับการสรรหา ซึ่งต้ องเป็ นไป
ตามประกาศ คพร. เรื่ อง การกํ าหนดลักษณะงานและคุณ สมบัติเฉพาะของกลุ่ม งาน และการจัดทํ า
กรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการ หรื อตรวจสอบได้ จากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ปฏิ บตั ิงานในกลุ่ม
เชี่ ย วชาญพิ เศษตามคู่มื อ ฉบับ นี ห้ น้ า 4 ข้ อ 2 เช่น กรณี ที่ จ ะจ้ า งพนัก งานราชการพิ เศษ ตํ า แหน่ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและกิจการพาณิชยนาวี ในความเชี่ยวชาญระดับประเทศ ผู้ที่ได้ รับการสรรหา
จะต้ อ งสํ าเร็ จ การศึก ษาจากสถาบัน การศึก ษาชัน้ นํ า ของต่า งประเทศหรื อ ในประเทศในสาขาวิ ช า
ที่ เกี่ ยวข้ องกับงานหรื อโครงการที่ จะปฏิ บัติ เป็ น ที่ ยอมรั บในวงการวิช าการด้ านที่ เกี่ ยวข้ องในระดับ
ประเทศไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีความเชี่ยวชาญรอบรู้ ในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่องาน โดยมี
ผลงานที่เกี่ยวข้ องกับงานหรื อโครงการในระดับประเทศอย่างน้ อย 5 ชิ ้น เป็ นต้ น
2. หัวหน้ าส่วนราชการหรื อคณะกรรมการที่หวั หน้ าส่วนราชการแต่งตัง้ และผู้รับผิดชอบงาน
หรื อโครงการเป็ นผู้ดําเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ โดยการเลือกสรรพนักงานราชการจําเป็ นต้ อง
พิ จ ารณาให้ ล ะเอี ยดรอบคอบ โดยเน้ นที่ การประเมิ นความสามารถด้ านวิ ช าการจากประสบการณ์
ผลงาน และคุณวุฒิเป็ นสําคัญ ซึง่ ความสามารถด้ านวิชาการดังกล่าว อาจใช้ วิธีการสัมภาษณ์ในเนื ้อหา
ที่เกี่ยวข้ อง หรื อในขอบเขตงาน/โครงการ เพื่อพิจารณาความรู้ ความเข้ าใจ แนวทางหรื อวิธีดําเนินงาน
หรื อ แผนการดํ าเนิ น งาน ตลอดจนแนวคิ ด ในการดํ าเนิ น การ และหรื ออาจใช้ วิธี ก ารตรวจสอบจาก
หน่วยงานที่เคยว่าจ้ างเพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบในการพิจารณาเลือกสรร
3. เมื่อเลือกสรรได้ พนักงานราชการแล้ ว ผู้รับผิดชอบงานหรื อโครงการทําบันทึกขอความเห็นชอบ
เกี่ยวกับชื่อพนักงานราชการ และอัตราค่าจ้ างจากหัวหน้ าส่วนราชการ
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บทที่ 3
การทําสัญญาจ้ างพนักงานราชการ
ขัน้ ตอนการทําสัญญาจ้ างพนักงานราชการ
1. เมื่อส่วนราชการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการได้ แล้ ว ส่วนราชการต้ องจัดทํา
สัญญาจ้ างผู้ผา่ นการเลือกสรรในแนวทางต่อไปนี ้ (ภาคผนวก 1 เอกสารหมายเลข 16)
1.1 ส่วนราชการทําสัญญาจ้ างผู้ผ่านการเลือกสรร ด้ วยแบบสัญญาจ้ างตามที่กําหนด
แนบท้ ายประกาศ คพร. เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธี การและเงื่ อนไขการสรรหาและการเลื อกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสัญญาจ้ างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 โดยมีระยะเวลาการจ้ างตามความจําเป็ น
หรื อความเหมาะสมกับภาระงาน หรื อตามระยะเวลาสิ ้นสุดของงานหรื อโครงการ เช่น 2 เดือน 3 เดือน
หรื อ 2 ปี 3 ปี แต่ต้องไม่เกิน 4 ปี หรื อไม่เกินระยะเวลาของกรอบอัตรากําลัง
1.2 เนื่องจากระบบพนักงานราชการ ส่วนราชการต้ องใช้ สญ
ั ญาจ้ างในการบริ หารจัดการ
พนักงานราชการตลอดอายุสญ
ั ญา ดังนัน้ สิ่งสําคัญของการทําสัญญาจ้ าง คือ การกรอกข้ อความ หรื อ
จัดทํารายละเอี ยดต่าง ๆ ในสัญ ญาจ้ างให้ มีความชัดเจน ครบถ้ วน และสมบูรณ์ เช่น คู่สัญ ญา วันที่
ทําสัญญา ชื่อตําแหน่ง ขอบข่ายงาน ระยะเวลาการจ้ าง ค่าตอบแทน เหตุที่ทําให้ สญ
ั ญาจ้ างสิ ้นสุด เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ ส่วนราชการสามารถเพิ่มเติมข้ อความในส่วนของข้ อ 7 (4) และ (5) ของสัญญาจ้ างจากที่ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข้ อ 28 กําหนดได้
1.3 หัวหน้ าส่วนราชการ หรื อผู้ที่หวั หน้ าส่วนราชการมอบหมายเป็ นผู้ลงนามในสัญญาจ้ าง
ในฐานะของส่วนราชการ กับคูส่ ญ
ั ญา คือ พนักงานราชการ
2. ส่วนราชการต้ องควบคุม หรื อดูแลให้ มีการปฏิบตั ติ ามสัญญาจ้ างในระหว่างสัญญา
เช่ น การหั ก ภาษี เงิ น ได้ การดํ า เนิ น การกรณี มี ก ารฝ่ าฝื นสัญ ญา เช่ น การเปิ ดเผยความลั บ หรื อ
การละเมิดลิขสิทธิ์ของทางราชการ เป็ นต้ น
3. กรณีที่สญ
ั ญาจ้ างของพนักงานราชการสิ ้นสุด และส่วนราชการมีภาระงานซึง่ จําเป็ น
ต้ องต่อสัญญาจ้ างพนักงานราชการ ส่วนราชการต้ องทําสัญญาจ้ างใหม่ตามแนวทางปฏิบตั ิของการทํา
สัญ ญาจ้ า งในครั ง้ แรก แต่ ทัง้ นี ต้ ้ อ งเป็ น ไปตามข้ อ กํ าหนดเกี่ ย วกับ การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง าน
ตามประกาศ คพร. เรื่ อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการ กล่าวคือ ผู้ที่จะได้ รับ
การต่อสัญญาต้ องมี ผลการปฏิ บตั ิงานที่ผ่านการประเมินด้ วยคะแนนเฉลี่ยย้ อนหลังไม่เกิ น 4 ปี ไม่ตํ่ากว่า
ระดับดี
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1

ตัวอย่ างเอกสารสําหรั บการดําเนินการ
สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
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เอกสารหมายเลข 1
(ตัวอย่ างแผนปฏิบัตงิ านสรรหาและเลือกสรร)
รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน ตําแหน่ ง.........................................
วัน เดือน ปี

กิจกรรม

(1) วางแผนและเตรียมการก่ อนรับสมัคร
1. จัดทําแผนดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
2. จัดทําประมาณการค่าใช้ จา่ ยในการสรรหาและเลือกสรร
3. จัดทําประกาศรับสมัคร
4. แพร่ขา่ วการรับสมัครไปยังสถานศึกษา วิทยุ หนังสือพิมพ์
เว็บไซต์ ฯลฯ
(2) เตรี ยมการรับสมัคร (กรณีกาํ หนดให้ มาสมัครด้ วยตนเอง)
1. จัดเตรี ยมใบสมัคร บัตรประจําตัวผู้สมัคร วัสดุ อุปกรณ์
เอกสาร และคูม่ ือที่ใช้ ในการรับสมัคร
2. จัดเตรี ยมสถานที่รับสมัคร จัดทําป้ายประกาศต่าง ๆ
3. ประสานงานกองคลังเกี่ยวกับการรับเงินค่าสมัคร
4. ทําคําสัง่ แต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่รับสมัคร เจ้ าหน้ าที่รับเงินค่าสมัคร
5. ประชุมชี ้แจงเจ้ าหน้ าที่รับสมัคร
(3) รั บสมัคร
1. แจกใบสมัคร
2. รับสมัครพร้ อมตรวจคุณสมบัตเิ บื ้องต้ น
3. รับเงินค่าสมัคร
4. ติดต่อสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ
5. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิเข้ ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
(4) การเตรี ยมการก่ อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ
1. จัดทําประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ ารับการประเมินฯ วัน เวลา
สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินฯ
2. ทําหนังสือขอใช้ สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะ

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
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วัน เดือน ปี

กิจกรรม

3. จัดทําแผนผังสถานที่ ผังห้ อง ผังที่นงั่ สอบในการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
4. แยกต้ นขัวบั
้ ตรประจําตัวผู้สมัครตามผังห้ องและสถานที่
ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
5. ทําหนังสือขอเจ้ าหน้ าที่หรื อกรรมการช่วยปฏิบตั งิ านในการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะจาก
หน่วยงานต่าง ๆ
6. ทําคําสัง่ แต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่ปฏิบตั งิ านหรื อกรรมการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
7. จัดเตรี ยมเอกสารที่จําเป็ นสําหรับใช้ ในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เช่น กรณีการสอบ
ข้ อเขียน ต้ องเตรี ยมกระดาษคําตอบ วัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้
ในวันประเมินฯ ป้ายติดหน้ าอก ฯลฯ
8. จัดเตรี ยมเงินค่าตอบแทน เอกสารการเงินและแฟ้มลงชื่อ
ปฏิบตั งิ านของเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั งิ าน หรื อกรรมการในวัน
ประเมินฯ
9. ประชุมชี ้แจงเจ้ าหน้ าที่หรื อกรรมการที่ปฏิบตั งิ าน
(ก่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ)
10. ตรวจสอบความเรี ยบร้ อยของสถานที่ในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และติดประกาศต่าง ๆ
ให้ ผ้ เู ข้ าสอบทราบ (ก่อนวันประเมินฯ 1 วัน)
(5) ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
(สอบข้ อเขียน สอบตัวอย่ างงาน สอบสัมภาษณ์ ฯลฯ)
(6) การประกาศผลการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ
1. ตรวจให้ คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ
2. ทําคําสัง่ แต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่กรอกและรวมคะแนน
3. กรอกและรวมคะแนนจากการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
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วัน เดือน ปี

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

4.จัดทําประกาศรายชื่อผู้ผา่ นการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ
5. ตรวจสอบหลักฐานและคุณวุฒิของผู้ที่ผ่านการประเมินฯ
อย่างละเอียด
6. เสนอบันทึกรายงานผลการดําเนินการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะให้ คณะกรรมการฯ ลงชื่อ
7. เสนอประกาศรายชื่อผู้ผา่ นการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ หรื อผู้ผา่ นการเลือกสรรต่อหัวหน้ า
ส่วนราชการ (กรณีกําหนดให้ มีการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะมากกว่า 1 ครัง้
ผลการประเมินฯ ครัง้ สุดท้ าย ถือเป็ นการประกาศรายชื่อ
ผู้ผา่ นการเลือกสรร)
8. ส่งหลักฐานการศึกษาของผู้ที่ได้ รับการจัดจ้ างเป็ น
พนักงานราชการไปตรวจสอบยังสถานศึกษาว่าได้ สําเร็ จ
การศึกษาจริ งหรื อไม่
หมายเหตุ
รายละเอียดแผนปฏิบตั งิ านสรรหาและเลือกสรรตามตัวอย่างข้ างต้ น เป็ นรายละเอียด
ของแผนปฏิบตั งิ าน สําหรับการสรรหาและเลือกสรรที่มีผ้ สู มัครเป็ นจํานวนค่อนข้ างมาก สําหรับการสรรหา
และเลือกสรรที่มีผ้ สู มัครจํานวนน้ อย อาจปรับเปลี่ยนกิจกรรมบางขันตอนของแผนปฏิ
้
บตั งิ านสรรหาและ
เลือกสรรได้ ตามความเหมาะสม
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เอกสารหมายเลข 2
(ตัวอย่ างประกาศรั บสมัคร)
ประกาศ .........(ชื่อส่ วนราชการ).........
เรื่ อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการทั่วไป
ด้ วย......(ชื่อส่วนราชการ)...... ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่ อจัดจ้ างเป็ นพนักงานราชการ
ประเภท.................................. ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการ
เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้ าง
ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่.............................. และประกาศคณะกรรมการบริ หารพนักงาน
ราชการ เรื่ อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
1. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ ง และรายละเอียดการจ้ างงาน
กลุ่มงาน..................................................................
ชื่อตําแหน่ ง.............................................................
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับ
(1) ...........................................................................................................................................
(2) ...........................................................................................................................................
(3) ...........................................................................................................................................
(4) ...........................................................................................................................................
(5) ...........................................................................................................................................
อัตราว่ าง ................ อัตรา
ค่ าตอบแทน ................. บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้ าง ............ เดือน ........... ปี
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2. คุณสมบัตทิ ่ วั ไป และคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรั บตําแหน่ งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ ารับการเลือกสรร
คุณสมบัตทิ ่ วั ไป
(1) มีสญ
ั ชาติ..................
(2) มีอายุ............ปี
(3) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(4) ไม่เป็ นผู้มี กายทุพ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิ บัติห น้ าที่ ได้ ไร้ ความสามารถ หรื อจิ ตฟั่ นเฟื อน
ไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรื อน
(5) ไม่เป็ นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็ นผู้เคยต้ องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา
เว้ นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได้ กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผา่ นการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้ าง จะต้ องไม่เป็ นข้ าราชการหรื อ
ลูกจ้ างของส่วนราชการ พนักงานหรื อลูกจ้ างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อพนักงานหรื อ
ลูกจ้ างของราชการส่วนท้ องถิ่น และจะต้ องนําใบรับรองแพทย์ ซึง่ ออกให้ ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่า
ไม่เป็ นโรคที่ต้องห้ ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้ วยโรค มายื่นด้ วย
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรั บตําแหน่ ง
(1) ...........................................................................................................................................
(2) ...........................................................................................................................................
ฯลฯ
3. การรั บสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
(ในกรณีรับสมัครด้ วยตนเอง) ให้ ผ้ ปู ระสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้ วยตนเองได้ ที่.............
................................. ตังแต่
้ วนั ที่......................................ถึง...........................................................
ในวันและเวลาราชการ
(ในกรณีรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์) ผู้สนใจสามารถสมัครได้ ที่..................................................
ตังแต่
้ วนั ที่..................................................ถึง.........................................................
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้ อมใบสมัครฺ
ตัวอย่างเช่น
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(1) รูปถ่ายหน้ าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิ ดรับสมัคร จํานวน – รูป)
(2) สําเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ งและระเบียนแสดงผล
การเรี ยนที่ แสดงว่าเป็ นผู้มีวุฒิ การศึกษาตรงกับตําแหน่งที่ สมัคร จํ านวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้ อง
สําเร็ จการศึกษา และได้ รับอนุมตั จิ ากผู้มีอํานาจอนุมตั ภิ ายในวันปิ ดรับสมัคร คือ วันที่...........................
ในกรณี ที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้ อมใบสมัครได้ ให้ นําหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่ ส ถานศึกษาออกให้ โดยระบุส าขาวิ ช าที่ สํ าเร็ จ การศึก ษา และวัน ที่ ที่ได้ รับ อนุมัติป ระกาศนี ยบัต ร
ซึง่ จะต้ องอยูภ่ ายในกําหนดวันปิ ดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้ าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ –
นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
(5) หนังสือรับรองการผ่านงาน จํานวน 1 ฉบับ
ทังนี
้ ้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ ผ้ สู มัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้ องและลงชื่อกํากับไว้ ด้วย
3.3 ค่ าสมัครสอบ (ถ้ ามี)
ผู้สมัครต้ องเสียค่าสมัครสอบสําหรับตําแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี ้.......................................
เมื่อสมัครแล้ วค่าสมัครสอบจะไม่จา่ ยคืนให้ เว้ นแต่ในกรณีที่เป็ นผู้ขาดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับ
ตําแหน่ง แต่ทงนี
ั ้ ้ จะต้ องดําเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ ารับการประเมินฯ
3.4 เงื่อนไขในการรั บสมัคร
ผู้ส มัครเข้ ารั บการเลื อกสรรจะต้ องรั บผิ ดชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่า เป็ นผู้มี
คุณสมบัติทวั่ ไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริ ง และจะต้ องกรอก
รายละเอี ย ดต่ าง ๆ ในใบสมัค ร พร้ อมทัง้ ยื่ น หลัก ฐานในการสมัค รให้ ถูก ต้ อ งครบถ้ วน ในกรณี ที่ มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้ วยเหตุใด ๆ หรื อวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่ง
ที่สมัคร อันมีผลทําให้ ผ้ ูสมัครไม่มีสิทธิ สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ ถือว่าการรับสมัครและ
การได้ เข้ ารั บการเลื อกสรรครัง้ นี เ้ ป็ นโมฆะสําหรับผู้นนั ้ และ....(ชื่อส่วนราชการ)..... จะไม่คืนค่าสมัครสอบ
ในการสมัครด้ วย
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ ารั บการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
............(ชื่อส่วนราชการ).............จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินในวันที่............................................
ณ .......................................................... และทาง www. ……………………………………………...
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5. หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้ องได้ รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้ วยวิธีการประเมิน ดังนี ้
ตัวอย่างเช่น
หลักเกณฑ์ การเลือกสรร
คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
การประเมินครั ง้ ที่ 1
1. ความรู้เรื่ องการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการสื่อสาร
50
สอบข้ อเขียน
โดยการเขียน
การประเมินครั ง้ ที่ 2
2. ทักษะการใช้ โปรแกรม Microsoft Office
10
สอบปฏิบตั ิ
3. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน
10
สอบสัมภาษณ์
4. การคิดวิเคราะห์
15
สอบสัมภาษณ์
5. ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
10
สอบสัมภาษณ์
6. การสื่อสารโดยการพูด
5
สอบสัมภาษณ์
รวม
100
.......(ชื่อส่วนราชการ).......จะดําเนินการประเมินครัง้ ที่ 1 ในข้ อ 1 ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครัง้ ที่ 1
ดังกล่าว จะต้ องเข้ ารับการประเมินในข้ อที่เหลือในครัง้ ที่ 2 ต่อไป
6. เกณฑ์ การตัดสิน
ตัวอย่างเช่น
ผู้ที่จะถื อว่าเป็ นผู้ที่ผ่านการเลื อกสรรจะต้ องเป็ นผู้ที่ได้ คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครัง้ ไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 60
ผู้ที่จะถือว่าเป็ นผู้มีสิทธิ์เข้ ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครัง้ ที่ 2 จะต้ องเป็ นผู้ที่สอบได้ คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ ที่ 1
ไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 60
การจัดจ้ างจะเป็ นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ กรณี มีการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครัง้ จะเรี ยงลําดับที่จากผู้ได้ คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั ง้ ที่ 1 และครั ง้ ที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็ นผู้อยู่ในลํ าดับที่ สูงกว่า ถ้ าได้ คะแนนเท่ากัน
จะให้ ผ้ ูที่ได้ คะแนนจากการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครัง้ ที่ 2 มากกว่าเป็ น
ผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ ที่ 2
เท่ากัน ให้ พิ จารณากํ าหนดเลื อกความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรื อสมรรถนะในเรื่ องใด เพื่ อกํ าหนด
ให้ เป็ นผู้อยูใ่ นลําดับที่สงู กว่าก็ได้
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7. การประกาศรายชื่อและการขึน้ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
.....(ชื่อส่วนราชการ).... จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ ..................
และทาง www. ………………………. โดยบั ญ ชี ร ายชื่ อ ดัง กล่ า วให้ เป็ นอั น ยกเลิ ก หรื อ สิ น้ ผลไป
เมื่ อเลื อกสรรครบกํ าหนด ....... เดื อน หรื อ ....... ปี นับแต่วันขึน้ บัญ ชีหรื อนับแต่วันประกาศรับสมัคร
ในตําแหน่งที่มีลกั ษณะงานเดียวกันนี ้ใหม่แล้ วแต่กรณี
8. การจัดทําสัญญาจ้ างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผา่ นการเลือกสรรจะต้ องทําสัญญาจ้ างตามที่ .......(ชื่อส่วนราชการ)......... กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ....................................
(.................................................)
หัวหน้ าส่วนราชการ
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เอกสารหมายเลข 3
(ตัวอย่ างใบสมัคร)

ใบสมัครเลขที่...............................

ใบสมัครสําหรั บพนักงานราชการทั่วไป
ข้ อมูลส่ วนตัว
ชื่อและนามสกุล
สมัครตําแหน่ง
(นาย/นาง/นางสาว)................................................... .................................................................
ที่อยูท่ ี่ตดิ ต่อได้ .......................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
................................................................................ ............................... ............................
หมายเลขโทรศัพท์..................................................... สถานที่เกิด
เชื ้อชาติ
e-mail Address………………………………………. ............................... ............................
เลขบัตรประจําตัวประชาชน....................................... สถานภาพสมรส
สัญชาติ
ออกให้ ที่อําเภอ/เขต................. จังหวัด...................... ............................... ............................
วันเดือนปี ที่ออกบัตร................................................. การรับราชการทหาร ศาสนา
วันเดือนปี ที่บตั รหมดอายุ.......................................... ............................... ............................
อาชีพปั จจุบนั ..................................................................................................................................
เหตุผลที่ (อยาก) ออกจากงาน
......................................................................................................................................................
ข้ อมูลการศึกษาและฝึ กอบรม
ปี พ.ศ.
จาก
ถึง

สถานศึกษา/หน่วยงาน

ประกาศนียบัตร/ปริ ญญาบัตร/วิชาเอก
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ข้ อมูลการทํางานและประสบการณ์ ทาํ งาน (โปรดให้ รายละเอียดของงานที่ทาํ ในช่ วง 3 ปี หลัง)
ปี พ.ศ.
จาก ถึง

ชื่อและที่อยู่
ของหน่วยงาน

ตําแหน่งงานและ
หน้ าที่โดยย่อ

เงินเดือน

สาเหตุที่ออกจากงาน

โปรดระบุความสําเร็จของงานที่ทาํ ผ่ านมาในช่ วง 3 ปี หลัง (ถ้ ามี)

โปรดให้ ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ ท่ ีได้ รับ และอธิบายว่ าประสบการณ์ นัน้ ๆ เป็ นประโยชน์
ต่ องานที่สมัครในครั ง้ นีอ้ ย่ างไรบ้ าง

ข้ อมูลความรู้ ความสามารถพิเศษ (ถ้ ามี)

บุคคลอ้ างอิง (ขอให้ ระบุช่ ือบุคคลที่ค้ ุนเคยกับการทํางานของท่ าน เช่ น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง
โปรดอย่ าระบุช่ ือบุคคลที่เป็ นญาติหรื อเพื่อน)
ชื่อและนามสกุล

ตําแหน่งปั จจุบนั

ที่ทํางานปั จจุบนั
และโทรศัพท์

ระบุความสัมพันธ์
กับท่าน
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ข้ าพเจ้ ามีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในประกาศรับสมัครของ ...............(ชื่อส่วนราชการ)...............
เรื่ อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการทัว่ ไป ลงวันที่..........................................
ขอรับรองว่าข้ อความที่กล่าวข้ างต้ นเป็ นความจริ งทุกประการ หากข้ อความตอนใดเป็ น
ความเท็จหรื อไม่ตรงกับความจริ ง ให้ ถือเป็ นหลักฐานเพื่อเลิกจ้ างข้ าพเจ้ าได้ ทนั ที

ลงชื่อ................................................ผู้สมัคร
(..............................................)
ยื่นใบสมัครวันที่......เดือน...................พ.ศ...........
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เอกสารหมายเลข 4
ด้ านหน้ าบัตรประจําตัวผู้สมัคร
โปรดอ่ านข้ อปฏิบัตดิ ้ านหลัง
บัตรประจําตัวผู้สมัคร......(ชื่อส่วนราชการ)..........
เลขประจําตัวผู้สมัคร.........................................
ตําแหน่ง...........................................................
ชื่อ – นามสกุล..................................................

........................................
ลายมือชื่อผู้สมัคร

ติดรูปถ่าย
ขนาด
1.5 x 2 นิ ้ว
(ถ่ายไว้ ไม่เกิน 1 ปี )

...........................................
(.........................................)
เจ้ าหน้ าที่ออกบัตร

ติดรูปถ่าย
ขนาด
1.5 x 2 นิ ้ว
(ถ่ายไว้ ไม่เกิน 1 ปี )

บัตรประจําตัวผู้สมัคร......(ชื่อส่วนราชการ)..........
เลขประจําตัวผู้สมัคร.........................................
ตําแหน่ง...........................................................
ชื่อ – นามสกุล..................................................

........................................
ลายมือชื่อผู้สมัคร

...........................................
(.........................................)
เจ้ าหน้ าที่ออกบัตร

ด้ านหลังบัตรประจําตัวผู้สมัคร

1. ต้ องแสดงบัตรประจําตัวผู้สมัครนี ้ คูก่ บั บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรที่ทางราชการออกให้ ทุกครัง้ ที่เข้ ารับการเลือกสรร
และมารับการจัดจ้ าง หากไม่มีทงสองบั
ั้
ตรแสดงคูก่ นั อาจไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ ารับการเลือกสรร
2. ผู้กระทําการทุจริ ตในการประเมินเพื่อรับการเลือกสรร จะถูกลงโทษปรับให้ ตกทุกวิชา และเป็ นผู้ขาดคุณสมบัตทิ ี่จะจัดจ้ าง
เป็ นพนักงานราชการ
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เอกสารหมายเลข 5
(ตัวอย่ างคําร้ องขอสมัครพนักงานราชการ
กรณีท่ ผี ้ ูสมัครยังมีปัญหาเกี่ยวกับคุณวุฒกิ ารศึกษาที่ใช้ สมัคร)
แบบคําร้ องขอสมัครพนักงานราชการ
เขียนที่...........................................
วันที่........เดือน............................พ.ศ..........
เรี ยน ............(หัวหน้ าส่วนราชการที่ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร)..............
ด้ วยข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................
เป็ นผู้จบการศึกษาปริ ญญา/ประกาศนียบัตร......................................................................................
สาขาวิชา/วิชาเอก............................................................................ โดยได้ รับอนุมตั ิจากสถานศึกษา
ชื่อ............................................................................ เมื่อวันที่...........เดือน......................พ.ศ..........
(ภายในวันปิ ดรับสมัคร) มี ความประสงค์ ที่จ ะสมัครเพื่ อรั บการเลื อกสรรเป็ นพนักงานราชการ กรม /
สํานักงาน......................................................... ตําแหน่ง.................................................................
ซึง่ รับสมัครจากผู้ที่ได้ รับวุฒิ (ปริ ญญา / ประกาศนียบัตร)...................................................................
สาขาวิชา/วิชาเอก............................................. ระหว่างวันที่...........เดือน........................พ.ศ...........
ถึงวันที่...........เดือน.........................พ.ศ........... พร้ อมนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ ขอยื่น (หลักฐานการศึกษา)..........
................................................... ไว้ ก่อน
ทังนี
้ ้ หากมีการตรวจสอบเอกสาร หรื อคุณวุฒิของข้ าพเจ้ าที่ได้ ยื่นสมัครแล้ ว ปรากฏว่า
ก.พ. ยังมิได้ รับรองคุณ วุฒิของข้ าพเจ้ าหรื อคุณวุฒิ ดงั กล่าวไม่ตรงตามคุณวุฒิ ของตําแหน่งที่ ข้าพเจ้ า
สมัครอันมีผลทําให้ ข้าพเจ้ าไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครที่กล่าวถึงข้ างต้ น ข้ าพเจ้ าจะไม่ใช้ สิทธิ
เรี ยกร้ องใด ๆ ทังสิ
้ ้น
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณารับสมัครข้ าพเจ้ าด้ วย จะขอบคุณยิ่ง

............................................
(..........................................)
ผู้สมัคร
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เอกสารหมายเลข 6
(ตัวอย่ างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ ารั บการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ)
ประกาศ..............(ชื่อส่ วนราชการ)..................
เรื่ อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ ารั บการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตําแหน่ ง.................................................................
ตามที่ได้ มีประกาศ.......(ชื่อส่วนราชการ)......... ลงวันที่..............................................
เรื่ อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการทัว่ ไป ตําแหน่ง.................................................
และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันที่
......................................................... นัน้
........(ชื่อส่วนราชการ)......... จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กํ าหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิ นความรู้ ความสามารถ
ทัก ษะ และสมรรถนะ และระเบี ย บปฏิ บัติ เกี่ ย วกับ การประเมิ น ความรู้ ความสามารถ ทัก ษะ และ
สมรรถนะ ดังต่อไปนี ้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ ารั บการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ า ยประกาศนี ้ (ถ้ ามี จํ า นวนไม่ ม าก อาจระบุ รายชื่ อ
ในประกาศนี ้)
ข) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั ง้ ที่ 1
ให้ ผ้ มู ีสิทธิเข้ ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ ที่ 1
ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี ้
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และวิธีการประเมิน
ตัวอย่าง เช่น
ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการวางแผนงาน
หรื อโครงการประเมินโดยการสอบข้ อเขียน
ฯลฯ

วัน เวลาและสถานที่
เลขประจําตัวผู้สมัคร
ในการประเมินฯ
วันที่................................
เวลา................................
ณ ...................................
.......................................
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ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครัง้ ที่ 1 หรื อผู้มีสิทธิเข้ ารั บการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั ง้ ที่ 2
.......(ชื่อส่วนราชการ).... จะประกาศรายชื่อผู้ผา่ นการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะครัง้ ที่ 1 และมีสิทธิเข้ ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครัง้ ที่ 2 ในวันที่............................. ณ........................ และทาง www………………………..
ง) กําหนดวั น เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทั กษะ
และสมรรถนะ ครัง้ ที่ 2
ให้ ผ้ ูผ่ า นการประเมิ น ความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะครั ง้ ที่ 1 เข้ า รั บ
การประเมิ น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั ง้ ที่ 2 ตามวัน เวลา และสถานที่ ในการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี ้
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วัน เวลาและสถานที่
เลขประจําตัวผู้สมัคร
และวิธีการประเมิน
ในการประเมินฯ
ตัวอย่าง เช่น
วันที่................................
สมรรถนะ
เวลา................................
- การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
ณ ...................................
- บริ การที่ดี
.......................................
ประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์
ฯลฯ
จ) ระเบียบปฏิบัตเิ กี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตัวอย่ างเช่ น
ให้ ผ้ ูสมัครปฏิบัตติ ามระเบียบ ดังนี ้
1. แต่งกายให้ สุภ าพเรี ยบร้ อยตามประเพณี นิยม กล่าวคื อ สุภ าพสตรี สวมเสื อ้
กระโปรงหรื อกางเกง สวมรองเท้ าหุ้ม ส้ น สุภ าพบุรุษสวมเสื อ้ กางเกง โดยสอดชายเสื อ้ ไว้ ในกางเกง
สวมรองเท้ าหุ้มส้ นและประพฤติตนเป็ นสุภาพชน
2. เป็ นหน้ าที่ ข องผู้สมัครจะต้ องทราบวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
3. ต้ องนําบั ตรประจําตัวผู้ สมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรที่
ทางราชการออกให้ ไปในวันประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั ง้ หากไม่ มี
บัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรื อเจ้ าหน้ าที่ควบคุมการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ อาจพิจ ารณาไม่ อ นุ ญ าตให้ เข้ ารั บ การประเมินความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และ
สมรรถนะก็ได้
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4. การเข้ ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบ
ข้ อเขียน ต้ องปฏิบตั ดิ งั นี ้
4.1 ห้ ามนําเครื่ องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทกุ ชนิดเข้ าไปในห้ องสอบ
4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่ มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะ
เข้ าห้ องสอบได้ ก็ตอ่ เมื่อได้ รับอนุญาตจากกรรมการหรื อเจ้ าหน้ าที่ควบคุมการประเมินแล้ ว
4.3 ต้ องเชื่อฟั งและปฏิบตั ิตามคําสัง่ และคําแนะนําของกรรมการหรื อเจ้ าหน้ าที่
ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด
4.4 ต้ องเข้ าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้ าหน้ าที่ดําเนินการประเมินกําหนดให้
เท่านัน้
4.5 ผู้เข้ าสอบที่ไปถึงห้ องสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่ มสอบในตารางการประเมิน
ไปแล้ ว 30 นาที จะไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าสอบ
4.6 ผู้มาสอบจะต้ องเข้ ารับการประเมินตามตําแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลา
ที่กําหนดในตารางการประเมิน ผู้ที่เข้ ารับการประเมินผิดตําแหน่งจะถูกปรับให้ ตกและไม่มีสิทธิ เข้ ารับ
การประเมินในตําแหน่งที่สมัครอีก
4.7 ผู้เข้ ารับการประเมินจะต้ องนัง่ ประเมินตามที่นงั่ และห้ องประเมินที่กําหนดให้
ผู้ใดนั่งผิดที่ ในการประเมิ นความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม่ได้ รับคะแนนสําหรับ
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะนัน้
4.8 เขี ยนชื่อ – นามสกุล ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ สอบ
ตําแหน่งที่สมัครและเลขประจําตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่กําหนดให้ เท่านัน้
4.9 เมื่ อ อยู่ ในห้ อ งประเมิ น ขณะประเมิ น ต้ อ งไม่ พู ด หรื อ ติด ต่อ กับ ผู้เข้ ารั บ
การประเมินอื่นหรื อบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้ องประเมินเว้ นแต่จะได้ รับอนุญาต และอยูใ่ นความ
ดูแลของคณะกรรมการหรื อเจ้ าหน้ าที่ควบคุมการประเมินฯ
4.10 ถ้ าสอบเสร็ จ ก่ อ นเวลาและส่ง คํ าตอบนัน้ แล้ ว ต้ องได้ รับ อนุญ าตจาก
คณะกรรมการหรื อเจ้ าหน้ าที่ควบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้ องประเมินได้
4.11 แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใช้ ในการประเมินจะนําออกจากห้ องประเมิน
ไม่ได้ เว้ นแต่คณะกรรมการหรื อเจ้ าหน้ าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านัน้
4.12 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรื อเจ้ าหน้ าที่ควบคุมการประเมินให้ หยุด
ทํ าตอบจะต้ องหยุดทันที แต่จะออกจากห้ องประเมิ นได้ ต่อเมื่ อคณะกรรมการหรื อเจ้ าหน้ าที่ ควบคุม
การประเมินได้ อนุญาตแล้ ว
4.13 เมื่ อสอบเสร็ จแล้ ว ต้ องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ ามติดต่อกับ
ผู้ที่ยงั ไม่ได้ เข้ ารับการประเมินและต้ องไม่กระทําการใด ๆ อันเป็ นการรบกวนผู้ที่ยงั ประเมินอยู่
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5. ผู้ใดไม่ ปฏิ บัติ ตามระเบียบปฏิ บัติเกี่ ยวกับการประเมิน นี ้ หรื อผู้ใดทุจ ริ ต หรื อ
พยายามทุจริ ตอาจไม่ได้ รับอนุญ าตให้ เข้ ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจาราณาสัง่ งดการให้ คะแนนก็ได้
6. ผู้ใดไม่มาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์
เข้ ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครัง้ นี ้
ฉ) ..............(ชื่อส่ วนราชการ)................ จะประกาศรายชื่อและขึน้ บัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่..................................... ณ....................................................... และ
ทางเว็บไซต์ ท่ ี www. ..........................................
ประกาศ ณ วันที่ .............................................................
(...........................................)
หัวหน้ าส่วนราชการ
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เอกสารแนบท้ ายประกาศ ................(ชื่อส่ วนราชการ).......................
ลงวันที่...............................................................
เรื่ อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ ารั บการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตําแหน่ ง.......................................................... ครั ง้ ที่ 1
เลขประจําตัวผู้สมัคร

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ
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เอกสารหมายเลข 7
(ตัวอย่ างคําสั่งแต่ งตัง้ คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร)
คําสัง่ (ชื่อส่วนราชการผู้ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร)
ที่ ............/.................
เรื่ อง แต่งตังคณะกรรมการดํ
้
าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัว่ ไป
ในตําแหน่ง..................................................

ด้ วย.......(ชื่อส่วนราชการ)..... จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัว่ ไป
ตําแหน่ง................................ ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในข้ อ ....... ของประกาศคณะกรรมการ
บริ หารพนักงานราชการ เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ
และแบบสัญ ญาจ้ างของพนักงานราชการ ลงวัน ที่ ..................................... จึงตัง้ คณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร ดังมีรายชื่อต่อไปนี ้
......(ชื่อ – นามสกุล)...... (ตําแหน่ง).............................. ประธานกรรมการ
......(ชื่อ – นามสกุล)...... (ตําแหน่ง).............................. กรรมการ
......(ชื่อ – นามสกุล)...... (ตําแหน่ง).............................. กรรมการ
......(ชื่อ – นามสกุล)...... (ตําแหน่ง).............................. กรรมการและเลขานุการ
ทังนี
้ ้ ให้ คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรรับผิดชอบในการดําเนินการสรรหา
และเลื อกสรรพนักงานราชการ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ กําหนดในประกาศรับสมัคร และรวมถึ ง
การดําเนินการในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง เช่น กําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะตามความจํ าเป็ น โดยไม่ ขัด ต่อ หลักเกณฑ์ วิ ธี ก ารสรรหาและ
เลือกสรร ตลอดจนตัดสินปั ญหาต่าง ๆ ที่เกี่ ยวกับการดําเนินการ และควบคุมดูแลการดําเนินการให้ ได้
มาตรฐาน มี ค วามยุติ ธ รรม และโปร่ งใส เพื่ อ รองรั บ การตรวจสอบตามแนวทางการบริ ห ารกิ จ การ
บ้ านเมืองที่ดี และเมื่อดําเนินการเสร็ จสิ ้นแล้ วให้ รายงานผลเพื่อ.....(ชื่อส่วนราชการ)..... จะได้ ประกาศ
ขึ ้นบัญชีผ้ ผู า่ นการเลือกสรรต่อไป
สัง่ ณ วันที่ .............................................. พ.ศ...................
(ลงชื่อ).....................................................
(..............................................)
หัวหน้ าส่วนราชการ

39

เอกสารหมายเลข 8
(ตัวอย่ างระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร)
ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร ตําแหน่ ง.....................................
ครัง้ ที่ ......................
วันที่............เดือน................................พ.ศ.............
เวลา.................น.
ณ .................................................

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่ องที่ประธานจะแจ้ งให้ ท่ ีประชุมทราบ
- คําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการฯ
้
และอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการฯ
- หลักการสําคัญของการสรรหาและเลือกสรร

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่ องเพื่อทราบ
ตัวอย่าง เช่น
- จํานวนตําแหน่งว่างและหน่วยงานที่จะจ้ าง
- คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งที่เปิ ดรับสมัคร
- จํานวนผู้ที่คาดว่าจะมาสมัคร
- ร่างประกาศรับสมัคร
- หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
- เกณฑ์การตัดสิน
- อายุบญ
ั ชี
- รายละเอียดอื่น ๆ (เช่น อัตราค่าจ้ าง ระยะเวลาการจ้ าง ข้ อตกลงการปฏิบตั งิ าน)

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา
ตัวอย่างเช่น
- การมอบหมายการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตาม

หลักเกณฑ์การเลือกสรร
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ที่กําหนดไว้

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเรื่องที่ 1
- พิจารณารายละเอียดเนื ้อหาที่จะประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
- พิจารณากําหนดอุปกรณ์ที่ใช้ ในการประเมิน
- พิจารณากําหนดวัน เวลา และสถานที่และวันประกาศผล
ฯลฯ
การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเรื่ องที่ 2
ฯลฯ
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เอกสารหมายเลข 9
เอกสารสําหรั บการเตรี ยมการ
ก่ อนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
(วิธีการประเมินด้ วยการสอบข้ อเขียน)
• สรุปผังที่นงั่ สอบ
• ผังที่นงั่ สอบ
•
•
•
•

วิธีตดิ หมายเลขห้ องสอบ ผังที่นงั่ สอบ และการจัดห้ องสอบ
ใบเซ็นชื่อผู้เข้ าสอบ
คําสัง่ แต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่ดําเนินการ
คําสัง่ แต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่จดั เตรี ยมแบบทดสอบ
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(ตัวอย่ าง สรุ ปผังที่น่ ังสอบ)
หน่วยที่........................... ตําแหน่ง.....................................................................................
สอบวันที่.............................................. ณ ........................................... เวลา................. น.
วิชา..........................................................................
สนามสอบ

เลขประจําตัวผู้สมัคร

จํานวน ห้ องสอบ

ชัน้

ตึก/อาคาร
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(ตัวอย่ างผังที่น่ ังสอบ)
(กรณีจาํ นวนผู้สมัครห้ องละ 35 คน)
ห้ องสอบที่..............ชัน.........ตึ
้
ก/อาคาร..............................สนามสอบ..............................................
หน่วยที่.................ตําแหน่ง...........................................สอบวันที่...........................เวลา...............น.
วิชา..........................................................
หน้ าห้ อง
แถวที่ 1
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..

แถวที่ 2
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..

..................... ขาดคุณสมบัติ



แถวที่ 3
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..



แถวที่ 4
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..

แถวที่ 5
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..

44

ตัวอย่ างวิธีตดิ หมายเลขห้ องสอบ ผังที่น่ ังสอบ และการจัดห้ องสอบ

45

(ตัวอย่ างใบเซ็นชื่อผู้เข้ าสอบ)
ใบเซ็นชื่อผู้เข้ าสอบ
ห้ องสอบที่............. ชัน...........
้
ตึก/อาคาร..................................... สนามสอบ.................................
วันที่สอบ.................................... วิชา........................................... เวลา...........................................
หัวหน้ าห้ องสอบชื่อ.................................................. เจ้ าหน้ าที่คมุ สอบชื่อ.........................................
จํานวนผู้เข้ าสอบ.............คน จํานวนผู้ขาดสอบ................คน
ข้ อปฏิบตั ิ

ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1. ให้ เจ้ าหน้ าที่คมุ สอบเขียนเลขประจําตัวผู้สมัครทังหมดโดยเรี
้
ยงลําดับตามผังที่นงั่ สอบ
2. หลังจากเวลาห้ ามผู้มาสายเข้ าห้ องสอบแล้ ว จึงให้ ผ้ เู ข้ าสอบเซ็นชื่อ สําหรับผู้ขาดสอบ
ให้ เขียน – ขส – ลงในช่องลายเซ็นชื่อ – นามสกุล
3. ให้ แยกใบเซ็นชื่อเป็ นรายวิชา และให้ เก็บไว้ ในซองกระดาษคําตอบของวิชานัน้ ๆ
4. ในขณะที่ให้ ผ้ เู ข้ าสอบเซ็นชื่อ จะต้ องตรวจสอบใบหน้ าของผู้เข้ าสอบว่าเหมือนกับ
ในบัตรประจําตัวประชาชนหรื อไม่ และให้ เซ็นชื่อรับรองการตรวจสอบไว้ ท้ายใบเซ็นชื่อด้ วย
เลขประจําตัวผู้สมัคร

ลายเซ็น
ชื่อ - นามสกุล

ลําดับ
ที่
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

เลขประจําตัวผู้สมัคร

ลายเซ็น
ชื่อ - นามสกุล

ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบใบหน้ าของผู้เข้ าสอบทุกคนแล้ ว ปรากฏว่า  เหมือนกับในบัตรประจําตัวประชาชน
 มีปัญหา คือ ................................................
ลงชื่อผู้ตรวจสอบ......................................
(....................................)
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(ตัวอย่ างคําสั่งแต่ งตัง้ เจ้ าหน้ าที่ดาํ เนินการ)
คําสั่งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
ที่ ........../..................
เรื่ อง แต่ งตัง้ เจ้ าหน้ าที่ดาํ เนินการสอบข้ อเขียนในการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ
ในตําแหน่ ง.........................................
ด้ วย.......(ชื่อส่วนราชการ).... จะดําเนินการสอบข้ อเขียนเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ
ในตํ า แหน่ ง ............................................. ในวัน ที่ .......................................... เวลา............
ณ....................(สนามสอบ)..................... ซึง่ มีผ้ สู มัคร จํานวน..........คน
เพื่อให้ การดําเนินการสรรหาและเลือกสรรครัง้ นี ้เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย จึงแต่งตัง้
ให้ ผ้ มู ีรายชื่อต่อไปนี ้ปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับการสอบข้ อเขียน คือ
1. อํานวยการทัว่ ไป
............................................................................
2. หัวหน้ าสนามสอบ
............................................................................
3. เจ้ าหน้ าที่กองกลาง
1..........................................................................
2..........................................................................
3..........................................................................
ฯลฯ
4. เจ้ าหน้ าที่ประชาสัมพันธ์
............................................................................
5. หัวหน้ าห้ องสอบและเจ้ าหน้ าที่คมุ สอบ
1. ……………………………..
หัวหน้ าห้ องสอบ 1
2. ……………………………..
เจ้ าหน้ าที่คมุ สอบ 1
ฯลฯ
6. เจ้ าหน้ าที่การเงิน
............................................................................
............................................................................
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7. เจ้ าหน้ าที่ยานพาหนะ
............................................................................
............................................................................
............................................................................
ฯลฯ
8. เจ้ าหน้ าที่สนามสอบ
............................................................................
............................................................................
............................................................................
ฯลฯ
ทังนี
้ ้ ให้ เจ้ าหน้ าที่ที่ได้ รับการแต่งตัง้ ปฏิบตั งิ านตังแต่
้ เวลา............ น. ในวัน.............
ที่......................................และให้ ความร่วมมือปฏิบตั งิ านที่ได้ รับมอบหมาย ให้ สําเร็ จลุลว่ งไปด้ วยดี
และให้ อยูใ่ นความรับผิดชอบของ........(อํานวยการทัว่ ไป)...........
สัง่ ณ วัน่ที่ .........................................................
(ลงชื่อ)...................................................
(.................................................)
ประธานกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
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(ตัวอย่ างคําสั่งแต่ งตัง้ เจ้ าหน้ าที่จัดเตรี ยมแบบทดสอบ)
คําสั่งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
ที่ .........../.................
เรื่ อง แต่ งตัง้ เจ้ าหน้ าที่จัดเตรี ยมแบบทดสอบในการเลือกสรรพนักงานราชการ
ตําแหน่ ง.....................................

ด้ วย ......(ชื่ อส่วนราชการ)..... จะดําเนิ นการสอบข้ อเขี ยนเพื่ อเลื อกสรรพนักงานราชการ
ในตํ าแหน่ ง ................................................. ในวัน ที่ ..............................................................
เวลา................. ณ ........(สนามสอบ)............ ซึง่ มีผ้ สู มัคร จํานวน ........... คน
เพื่อให้ การดําเนินการสรรหาและเลือกสรรครัง้ นี ้เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย จึงแต่งตัง้
เจ้ าหน้ าที่ จัดเตรี ยมทํ าแบบทดสอบเพื่ อปฏิ บัติงานเกี่ ยวกับการพิมพ์ การจัดเตรี ยมแบบทดสอบ และ
การบรรจุแบบทดสอบ ให้ เป็ นไปตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ดังรายชื่อต่อไปนี ้ คือ
1. ……………………………………………..
2. ……………………………………………..
3. ……………………………………………..
4. ……………………………………………..
5. ……………………………………………..
6. ……………………………………………..
ฯลฯ
สัง่ ณ วันที่ ...... เดือน........................ พ.ศ........
(ลงชื่อ)...................................................
(.................................................)
ประธานกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
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เอกสารหมายเลข 10
(ตัวอย่ างคําสั่งแต่ งตัง้ เจ้ าหน้ าที่กรอกและรวมคะแนน)
คําสั่งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
ที่ ......./...............
เรื่ อง แต่ งตัง้ เจ้ าหน้ าที่กรอกและรวมคะแนนในการเลือกสรรพนักงานราชการ
ในตําแหน่ ง..............................................

ตามที่...........(ชื่อส่วนราชการ).................... ได้ ดําเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ
ในตําแหน่ง................................ และจะประกาศผลการเลือกสรรในวันที่...................................... นัน้
เพื่อให้ การดําเนินการกรอกและรวมคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะครัง้ นี ้เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย จึงแต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่กรอกและรวมคะแนน จํานวน 2 ชุด
ดังมีรายชื่อต่อไปนี ้
เจ้ าหน้ าที่กรอกและรวมคะแนนชุดที่ 1
...................................................................................
...................................................................................
เจ้ าหน้ าที่กรอกและรวมคะแนนชุดที่ 2
...................................................................................
...................................................................................
ให้ เจ้ าหน้ าที่กรอกและรวมคะแนนแต่ละชุดแยกกันดําเนินการกรอกและรวมคะแนน
ในบัญ ชี กรอกและรวมคะแนนโดยเอกเทศ เมื่ อกรอกและรวมคะแนนเสร็ จ แล้ วให้ นําบัญ ชี กรอกและ
รวมคะแนนทัง้ 2 ชุด มาตรวจทานกันเพื่อความถูกต้ องอีกครัง้ หนึ่ง โดยให้ ดําเนินการให้ เสร็ จสิ ้นทันการ
ประกาศผลการเลือกสรร ทังนี
้ ้ ให้ การปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่ทงั ้ 2 ชุด ดังกล่าว อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ ..........(กรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรคนใดคนหนึง่ ).............
สัง่ ณ วันที่ ...... เดือน........................ พ.ศ........
(ลงชื่อ)...................................................
(.................................................)
ประธานกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
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เอกสารหมายเลข 11
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เอกสารหมายเลข 12
(ตัวอย่ างประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั ง้ ที่ 1
กรณีกาํ หนดให้ มีการประเมินมากกว่ า 1 ครัง้ )
ประกาศ .........(ชื่อส่ วนราชการ).................
เรื่ อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั ง้ ที่ 1 และ
มีสิทธิเข้ ารั บการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั ง้ ที่ 2

ตามที่ได้ มีประกาศ .........(ชื่อส่วนราชการ)............ ลงวันที่........................................
เรื่ อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการทัว่ ไป ในตําแหน่ง..............................................
และ.........(ชื่อส่วนราชการ)........... ได้ ดําเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่........................................... ไปแล้ ว นัน้
..........(ชื่อส่วนราชการ)...........
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผา่ นการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ ที่ 1 และมีสิทธิเข้ ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครัง้ ที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้ อ.......(เกณฑ์การตัดสิน).......... แห่งประกาศ
รับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ดังมีรายชื่อต่อไปนี ้
เลขประจําตัวผู้สมัคร

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

ทังนี
้ ้ ขอให้ ผ้ มู ีรายชื่อข้ างต้ นเข้ ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั ง้ ที่ 2 ในความรู้ ความสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะเกี่ ยวกับ ..................................... โดยการ
........................................... ในวัน ที่ .......................................... เวลา.................................
ณ ................................................ ผู้ใดไม่มาภายในกํ าหนดวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว จะถื อว่า
สละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ ารับการประเมินครัง้ นี ้
ประกาศ ณ วันที่ .........................................................
(.................................................)
ประธานกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
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เอกสารหมายเลข 13
(ตัวอย่ างประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร)
ประกาศ ..........(ชื่อส่ วนราชการ)...........
เรื่ อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้ างเป็ นพนักงานราชการ

ตามที่ได้ มีประกาศ........(ชื่อส่วนราชการ)............ ลงวันที่..........................................
เรื่ อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการทัว่ ไป ในตําแหน่ง........................................นัน้
บัด นี ้ การเลื อ กสรรได้ ดํ า เนิ น การเสร็ จ เรี ย บร้ อยแล้ ว จึ ง ขอประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า น
การเลือกสรรและการขึ ้นบัญชีผ้ ผู า่ นการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี ้
ลําดับที่
1
2

เลขประจําตัวผู้สมัคร

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้ เป็ นอันยกเลิกหรื อสิ ้นผล เมื่อครบกําหนด........เดือน หรื อ......ปี
นับตังแต่
้ วนั ประกาศรายชื่อเป็ นต้ นไป และในอายุบญ
ั ชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้ ให้ รายชื่อ
ที่ได้ ขึ ้นบัญชีไว้ นี ้เป็ นอันถูกยกเลิกการขึ ้นบัญชีของผู้นนด้
ั ้ วย คือ
1. ผู้นนได้
ั ้ ขอสละสิทธิไม่เข้ ารับการจัดจ้ างในตําแหน่งที่ผา่ นการเลือกสรร
2. ผู้นนไม่
ั ้ มารายงานเพื่อรับการจัดจ้ างภายในเวลาที่กําหนด
3. ผู้นนไม่
ั ้ เข้ าปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการตามกําหนดวันเวลาที่สว่ นราชการกําหนด
ทังนี
้ ้ ให้ ผ้ ูมีรายชื่อตามบัญชีข้างต้ นมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้ างเป็ นพนักงานราชการ
ที่............(สถานที่รายงานตัว)............. ในวันที่................................... เวลา............. น.
ประกาศ ณ วันที่ .........................................................
(.................................................)
หัวหน้ าส่วนราชการ

53

เอกสารหมายเลข 14
(ตัวอย่ างขอบเขตงานของพนักงานราชการพิเศษ)
ขอบเขตงานของพนักงานราชการพิเศษ
1. ขอบเขตงานของพนักงานราชการพิเศษ
1.1 ...............................................................................
1.2 ...............................................................................
1.3 ...............................................................................
2. บทบาท ภารกิจ หน้ าที่และความรับผิดชอบของพนักงานราชการพิเศษ
2.1 ...............................................................................
2.2 ...............................................................................
2.3 ...............................................................................
3. อัตราค่าจ้ าง .................... บาท
4. ระยะเวลาการจ้ าง .................... เดือน
5. ข้ อตกลงการปฏิบตั งิ าน
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
6. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของผู้ปฏิบตั งิ านที่ต้องการ
6.1 ...............................................................................
6.2 ...............................................................................
6.3 ...............................................................................
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เอกสารหมายเลข 15
กรอบในการกําหนดอัตราค่ าจ้ างพนักงานราชการพิเศษ
ประเภท
ความเชี่ยวชาญ
1. ระดับสากล
(World Class)
ชาวต่างประเทศ
หรื อชาวไทย

2. ระดับประเทศ

3. ระดับทัว่ ไป

วุฒกิ ารศึกษา
สําเร็ จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษา
ชันนํ
้ าของต่างประเทศ
ในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้ องกับงาน/
โครงการที่จะปฏิบตั ิ
สําเร็ จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษา
ชันนํ
้ าของต่างประเทศ
หรื อในประเทศ
ในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้ องกับงาน/
โครงการที่จะปฏิบตั ิ

คุณสมบัติ
ประสบการณ์

เป็ นที่ยอมรับในวงการ
วิชาการในระดับสากล
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และ
มีความเชี่ยวชาญรอบรู้
ในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่
เป็ นประโยชน์ตอ่ งาน
เป็ นที่ยอมรับในวงการ
วิชาการด้ านที่
เกี่ยวข้ องใน
ระดับประเทศไม่น้อย
กว่า 10 ปี และมีความ
เชี่ยวชาญรอบรู้ ใน
สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ งาน
สําเร็ จการศึกษาจาก เป็ นที่ยอมรับในวงการ
สถาบันการศึกษา
วิชาการด้ านที่เกี่ยวข้ อง
ชันนํ
้ าของต่างประเทศ 5 – 10 ปี
หรื อในประเทศ
ในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้ องกับงาน/
โครงการที่จะปฏิบตั ิ

ผลงาน

อัตราค่ าจ้ าง
(บาท)

มีผลงานที่เกี่ยวข้ อง
กับงาน/โครงการ
ในระดับสากล
อย่างน้ อย 5 ชิ ้น

ไม่เกิน
208,000 บาท

มีผลงานที่เกี่ยวข้ อง
กับงาน/โครงการ
ในระดับประเทศ
อย่างน้ อย 5 ชิ ้น

ไม่เกิน
156,000 บาท

มีผลงานที่เกี่ยวข้ อง
กับงาน/โครงการ
ในระดับประเทศ
อย่างน้ อย 3 ชิ ้น

ตํ่ากว่า
104,000 บาท
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เอกสารหมายเลข 16
(ตัวอย่ างสัญญาจ้ างพนักงานราชการ)
สัญญาเลขที่......./..........
สัญญาจ้ างพนักงานราชการ
กรม/สํานักงาน......................................
สัญญาจ้ างพนักงานราชการฉบับนี ้ ทําขึ ้น ณ.............................................................
เมื่อวันที่............................................ ระหว่างกรม/สํานักงาน............................................................
โดย.............................................................. ตําแหน่ง.....................................................................
ผู้แทน/ผู้รับมอบอํานาจตามคําสัง่ กรม/สํานักงาน.............................................................. ที่....../........
ลงวันที่..................................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี ้เรี ยกว่า “กรม/สํานักงาน” ฝ่ ายหนึ่ง กับ
นาย/นาง/นางสาว............................... อายุ......ปี หมายเลขประจําตัวของผู้ถือบัตรประจําตัวประชาชน
.................................... อยู่บ้านเลขที่.......... ถนน................................ ซอย.....................................
แขวง/ตําบล.................................... เขต/อําเภอ................................... จังหวัด.................................
รหัสไปรษณีย์..................... โทรศัพท์.......................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี ้เรี ยกว่า “พนักงานราชการ”
อีกฝ่ ายหนึง่ ทังสองฝ่
้
ายต่างได้ ตกลงร่วมกันทําสัญญาจ้ างไว้ ตอ่ กัน ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1 กรม/สํ านักงานตกลงจ้ าง และพนักงานราชการตกลงรับจ้ างทํ างานให้ แก่กรม/
สํานักงาน โดยเป็ นพนักงานราชการ ดังต่อไปนี ้
 พนักงานราชการพิเศษ
ลักษณะงาน......................................................................
 พนักงานราชการทั่วไป
กลุม่ งาน............................................................................
ตําแหน่ง............................................................................
ข้ อ 2 พนักงานราชการมีหน้ าที่รับผิดชอบภาระงานตามรายละเอียดที่ กรม/สํานักงาน
กําหนดไว้ ในเอกสารแนบท้ ายสัญญาจ้ าง และให้ ถือว่าเอกสารแนบท้ ายสัญญาจ้ างดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่ง
ของสัญญาจ้ างนี ้
ในกรณี ที่มีปัญ หาว่างานใดเป็ นหน้ าที่ การงานตามสัญ ญาจ้ างนี ห้ รื อไม่ หรื อกรณี ที่มี
ข้ อสงสัยเกี่ ยวกับข้ อความของสัญญาจ้ าง หรื อข้ อความในเอกสารแนบท้ ายสัญญาจ้ าง ให้ กรม/สํานักงาน
เป็ นผู้วินิจฉัย และพนักงานราชการจะต้ องปฏิบตั ติ ามคําวินิจฉัยนัน้
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ข้ อ 3 กรม/สํ านักงานตกลงจ้ างพนักงานราชการมีกําหนด......ปี .......เดือน เริ่ มตังแต่
้
วันที่......เดือน................พ.ศ........ และสิ ้นสุดในวันที่.......เดือน..................พ.ศ.........
กําหนดระยะเวลาการมาปฏิบตั ิงานที่กรม/สํานักงานให้ เป็ นไปตามรายละเอียดแนบท้ าย
สัญญาจ้ าง และให้ ถือว่าเอกสารแนบท้ ายสัญญาจ้ างดังกล่าวเป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญาจ้ าง
ข้ อ 4 กรม/สํานักงานตกลงจ่าย และพนักงานราชการตกลงรับค่าตอบแทน ดังนี ้
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
ทังนี
้ ้ พนักงานราชการต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบในการเสียภาษี เงินได้ โดยกรม/สํานักงาน
จะเป็ นผู้หกั ไว้ ณ ที่จา่ ย
ข้ อ 5 พนักงานราชการอาจได้ รับสิทธิประโยชน์ อ่ืน ตามระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้ วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 หรื อตามที่คณะกรรมการ หรื อกรม/สํานักงานกําหนด
ข้ อ 6 กรม/สํ านักงานจะทํ าการประเมินผลการปฏิ บัติงานของพนักงานราชการตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กรม/สํานักงานกําหนด
ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งเป็ นประการใด ให้ ถือเป็ นที่สดุ
ข้ อ 7 สัญญานี ้สิ ้นสุดลงเมื่อเข้ ากรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1) เข้ ากรณี ใดกรณี ห นึ่ง ตามที่ กําหนดในข้ อ 28 ของระเบี ยบสํ านัก นายกรั ฐ มนตรี
ว่าด้ วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
(2) พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบตั งิ าน ตามข้ อ 29 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้ วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
(3) มีการเลิกสัญญาจ้ างตามข้ อ 30 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547
(4) เหตุอื่น ๆ ดังต่อไปนี ้
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
(5) เหตุอื่น ๆ ตามที่กรม/สํานักงานประกาศกําหนด
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ข้ อ 8 พนักงานราชการมีหน้ าที่ต้องรักษาวินยั และยอมรับการลงโทษทางวินยั ตามที่กําหนด
ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และหรื อที่กรม/สํานักงานประกาศ
กําหนด
ข้ อ 9 ในกรณีพนักงานราชการละทิ ้งงานก่อนครบกําหนดเวลาตามข้ อ 3 หรื อปฏิบตั งิ าน
ใดๆ จนเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่กรม/สํานักงาน ในระหว่างอายุสญ
ั ญาพนักงานราชการยินยอม
ชดใช้ คา่ เสียหายให้ กรม/สํานักงานทุกประการภายในกําหนดเวลาที่กรม/สํานักงานเรี ยกร้ องให้ ชดใช้ และ
ยินยอมให้ กรม/สํ านักงานหักค่าจ้ างหรื อเงินอื่ นใดที่ พ นักงานราชการมี สิทธิ ได้ รับจากกรม/สํ านักงาน
เป็ นการชดใช้ คา่ เสียหายได้ เว้ นแต่ความเสียหายนันเกิ
้ ดจากเหตุสดุ วิสยั
ข้ อ 10 พนักงานราชการจะต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศหรื อมติของคณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการ ประกาศหรื อคําสัง่ ของ
กรม/สํานักงานที่ออกตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ข้ อ 11 พนักงานราชการจะต้ องประพฤติ และปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ
และคําสัง่ ของทางราชการ ทังที
้ ่ได้ ออกใช้ บงั คับแก่พนักงานราชการอยู่แล้ วก่อนวันที่ลงนามในสัญญาจ้ างนี ้
และที่จะออกใช้ บงั คับต่อไปในภายหลัง โดยพนักงานราชการยินยอมให้ ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ หรื อคําสัง่
ต่าง ๆ ดังกล่าวเป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญาจ้ างนี ้
ข้ อ 12 พนักงานราชการต้ องปฏิ บัติงานให้ กับกรม/สํ านักงานตามที่ ได้ รับมอบหมาย
ด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และตังใจปฏิ
้
บตั ิงานอย่างเต็มกําลังความสามารถของตน โดยแสวงหาความรู้
และทั ก ษะเพิ่ ม เติ ม หรื อ กระทํ า การใด ๆ เพื่ อ ให้ ผลงานในหน้ าที่ มี คุ ณ ภาพดี ขึ น้ ทั ง้ นี ้ ต้ อ งรั ก ษา
ผลประโยชน์ และชื่อเสียงของราชการ และไม่เปิ ดเผยความลับหรื อข้ อมูลของทางราชการให้ ผ้ หู นึ่งผู้ใดทราบ
โดยมิได้ รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบงานนัน้ ๆ
ข้ อ 13 ในระหว่างอายุสญ
ั ญาจ้ างนี ้ หากพนักงานราชการปฏิบตั งิ านตามสัญญาจ้ างแล้ ว
ก่อให้ เกิดผลงานสร้ างสรรค์ขึ ้นใหม่ ให้ ลิขสิทธิ์ของผลงานดังกล่าวเป็ นกรรมสิทธิ์ของกรม/สํานักงาน
ข้ อ 14 พนักงานราชการจะต้ องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรื อ
สิทธิใด ๆ ในสิทธิบตั ร หรื อลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึง่ พนักงานราชการนํามาใช้ ในการปฏิบตั ิตามสัญญานี ้
ข้ อ 15 สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของพนักงานราชการนอกเหนือจากที่กําหนดไว้
ในสัญญาจ้ างนี ้ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับที่ทางราชการกําหนดไว้
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สัญญานี ้ทําขึ ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้ องตรงกัน คู่สญ
ั ญาอ่าน ตรวจสอบและเข้ าใจ
ข้ อความในสัญ ญาโดยละเอี ย ดแล้ ว จึ งลงลายมื อชื่ อ ไว้ เป็ น หลัก ฐานต่อหน้ าพยาน ณ วัน เดื อ น ปี
ดังกล่าวข้ างต้ น และต่างฝ่ ายต่างเก็บรักษาไว้ ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ.................................................กรม/สํานักงาน
(.......................................)
ลงชื่อ.................................................พนักงานราชการ
(.......................................)
ลงชื่อ.................................................พยาน
(.......................................)
ลงชื่อ.................................................พยาน
(.......................................)
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เอกสารแนบท้ ายสัญญาจ้ าง
ผนวก ก.

หน้ าที่ความรั บผิดชอบของพนักงานราชการ
1. พนักงานราชการพิ เศษ (ให้ ระบุขอบเขตของลักษณะการปฏิ บัติง าน ระยะเวลา
ผลผลิต หรื อวิธีปฏิบตั งิ านกรณีอื่นที่แสดงให้ เห็นผลสําเร็ จของงาน
.........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. พนักงานราชการทัว่ ไป (ให้ ระบุหน้ าที่ความรับผิดชอบหรื อผลผลิตตามระยะเวลา)
.........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
หมายเหตุ
1. ในกรณีที่กรม/สํานักงานได้ กําหนดรายละเอียดมาตรฐานทัว่ ไปของงานในตําแหน่งใด
ไว้ แล้ ว อาจกําหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการให้ ปฏิบตั ิตามที่กรม/สํานักงานกําหนดไว้
สําหรับตําแหน่งนันก็
้ ได้
2. ในกรณี จําเป็ นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ กรม/สํานักงานอาจมีคําสัง่ มอบหมายงาน
ให้ พนักงานราชการปฏิบตั ิเป็ นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบที่กําหนดไว้ ได้ โดยไม่ต้อง
แก้ ไขสัญญา และพนักงานราชการยินยอมปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของกรม/สํานักงาน โดยถื อเป็ นการกําหนด
หน้ าที่ความรับผิดชอบตามสัญญานี ้
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เอกสารแนบท้ ายสัญญาจ้ าง
ผนวก ข.

กําหนดระยะเวลาการมาปฏิบัตหิ น้ าที่
1. พนักงานราชการพิเศษ
 ปฏิบตั งิ านตามเวลาการปฏิบตั ริ าชการปกติ
 ปฏิบตั งิ านตามระยะเวลา ดังนี ้..................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
 ปฏิบตั งิ านตามผลผลิตของงาน ดังนี ้...........................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
 อื่น ๆ........................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. พนักงานราชการทั่วไป
 ปฏิบตั งิ านตามเวลาการปฏิบตั ริ าชการปกติ
 ปฏิบตั งิ านตามระยะเวลา ดังนี ้...................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
 อื่น ๆ........................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
หมายเหตุ ในกรณี ที่มีความจําเป็ นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ กรม/สํานักงาน อาจมี
คําสัง่ เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการมาปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อมีคําสัง่ ให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นอย่างอื่นได้ โดยไม่ต้อง
แก้ ไขสัญญา และพนักงานราชการยินยอมปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของกรม/สํานักงาน โดยถื อเป็ นการกําหนด
ระยะเวลาการมาปฏิบตั งิ านตามสัญญานี ้
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ภาคผนวก 2

การวิเคราะห์ งานเพื่อการสรรหา
และเลือกสรรบุคคล
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ความหมายและความสําคัญ

การวิเคราะห์งานเพื่ อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็ นกระบวนการในการเก็ บรวบรวม
และวิเคราะห์ ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ ยวกับงาน ทัง้ ในส่วนหน้ าที่ ความรับผิดชอบของงาน และคุณ สมบัติของ
บุคคลที่พงึ มีเพื่อให้ การปฏิบตั งิ านในตําแหน่งนัน้ ๆ ประสบผลสําเร็ จตามเป้าหมาย
ตําแหน่งงานต่าง ๆ จะประกอบไปด้ วยภารกิจ/งาน/หน้ าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน
โดยเฉพาะตําแหน่งงานของพนักงานราชการซึง่ ส่วนราชการสามารถกําหนดทังชื
้ ่อตําแหน่ง และงานของ
ตําแหน่งได้ เองตามความจําเป็ น และความเหมาะสมกับภารกิจโดยรวมของส่วนราชการ เช่น ส่วนราชการ
กําหนดให้ มีตําแหน่งเจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรมในงานฝึ กอบรมข้ าราชการในหน่วยงาน ซึ่งมีหน้ าที่ความรับผิดชอบ
ในการจัดทํ าหลักสูตรฝึ กอบรม การประสานวิ ทยากร การจัด และประเมิน ผล การฝึ กอบรม เป็ นต้ น
ในการวิเคราะห์งานจําเป็ นต้ องมีข้อมูลเกี่ ยวกับรายละเอียดของงานที่ชดั เจนเพราะข้ อมูลที่จะต้ องกําหนด
ตามมา คือ คุณสมบัติของบุคคลที่ต้องการเพื่อปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง ผลการวิเคราะห์งานที่ดีควรต้ อง
สามารถบอกได้ ถึงความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับตําแหน่งงาน รวมถึงความสอดคล้ องระหว่างบุคคล
กับส่วนราชการด้ วย
อาจกล่าวได้ ว่า การวิเคราะห์งานถือเป็ นพื ้นฐานสําคัญของการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
และหากส่วนราชการไม่ดําเนินการอย่างจริ งจัง ก็ยากที่จะมัน่ ใจได้ ว่าการสรรหาและเลือกสรรครัง้ นัน้ ๆ
จะสามารถเลือกได้ บคุ คลที่เหมะสมกับตําแหน่งงานและส่วนราชการอย่างแท้ จริ ง

แนวทางในการวิเคราะห์ งานเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคล

การเก็ บรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลในการวิเคราะห์งานสามารถทําได้ หลายวิธี เช่น
การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้ แบบสอบถาม การเข้ าไปมีส่วนร่วม การใช้ เทคนิควิธีเหตุการณ์ สําคัญ
หรื อการใช้ วิธีผสมผสาน เป็ นต้ น โดยผู้ให้ ข้อมูลควรเป็ นผู้ที่ปฏิบตั ิงานดีในตําแหน่งเดียวกันและหัวหน้ างาน
ของตําแหน่งว่างนัน้ และ/หรื ออาจดําเนินการวิเคราะห์งานร่วมกันโดยคณะกรรมการดําเนินการสรรหา
และเลื อ กสรร ซึ่ ง มี ผ้ ู รั บ ผิ ด ชอบงานหรื อ โครงการในตํ า แหน่ ง ที่ จ ะสรรหาและเลื อ กสรรร่ ว มอยู่
ในคณะกรรมการแล้ วก็ได้
เป้าหมายสํ าคัญ ร่ วมกันของวิธีการต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ งาน สามารถกํ าหนดเป็ น
แนวทางในการวิเคราะห์งานเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลได้ ดังนี ้
1. ระบุข้อมูลที่เป็ นเนือ้ หางานในตําแหน่ งที่จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
ได้ แก่ บทบาทหน้ าที่ หรื อขอบเขตความรับผิ ดชอบของงาน และกิ จกรรมที่ ต้องปฏิ บัติ พร้ อมทัง้ ระบุ
ความสํ าคัญ ของสิ่งที่ กําหนดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ดังตัวอย่างการกํ าหนดงาน บทบาทหน้ าที่ หรื อขอบเขต
ความรับผิดชอบ กิ จกรรมที่ ต้องปฏิ บตั ิ และความสําคัญ ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
ตําแหน่ง “เจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรม”
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งาน
- ฝึ กอบรม
ข้ าราชการ
ในหน่วยงาน

บทบาทหน้ าที่ หรื อ
ขอบเขตความรั บผิดชอบ
- หาความจําเป็ นในการฝึ กอบรม
รวม
- พัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรม
รวม
- จัดฝึ กอบรม

รวม
- ประเมินผลการฝึ กอบรม

รวม
รวม

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ
- เก็บรวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
และนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
30%
- ศึกษา และเสนอหลักสูตร
30%
- ประสานวิทยากร
- จองสถานที่ อาหาร เครื่ องดื่ม
- ร่างคํากล่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
- เป็ นพิธีกรในการฝึ กอบรม
20%
- กําหนดแนวทางในการประเมินผล
- เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
- จัดทํารายงานการประเมินผล
การฝึ กอบรม
20%

ความสําคัญ
(เปอร์ เซ็นต์ )
30%

30%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
10%

100%

2. กําหนดคุ ณ สมบั ติของบุ คคลที่ สอดคล้ องกั บ การปฏิบั ติงานของตําแหน่ ง
และสอดคล้ องกับส่วนราชการ และกํ าหนดเรื่ องที่จะประเมิน พร้ อมทังวิ
้ ธีการประเมินที่ สอดคล้ องกับ
คุณ สมบัติของบุคคลที่ กําหนดขึน้ โดยการกํ าหนดคุณ สมบัติของบุคคลจะต้ องพิจารณาโดยองค์รวม
ทัง้ ในด้ านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ซึ่งต้ องเชื่ อมโยงกับการปฏิ บตั ิงานในส่วนของ
กิจกรรมที่ต้องปฏิบตั ิเป็ นสําคัญ และในทํานองเดียวกันการกําหนดวิธีการประเมินก็ต้องเชื่อมโยงกับเรื่ อง
ที่จะประเมินดังกล่าว โดยเป็ นดุลพินิจของผู้วิเคราะห์ งานที่จะกําหนดวิธีการประเมินใดให้ ครอบคลุม
การประเมินในเรื่ องใดบ้ าง โดยวิธีการประเมินเดียวกันสามารถประเมินได้ ในหลาย ๆ เรื่ อง ในขณะที่
เรื่ องที่จะประเมินเรื่ องเดียวก็สามารถใช้ วิธีการประเมินได้ หลาย ๆ วิธี ซึง่ การพิจารณาที่จะเลือกใช้ วิธีการ
ประเมินใด ควรต้ องพิจารณาทัง้ ความเหมาะสมของวิธีการประเมิน ความพร้ อมและงบประมาณของ
ส่วนราชการ
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อนึ่ง เนื่ องจาก “สมรรถนะ” ในที่ นีห้ มายถึง คุณ ลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคล
ที่เกี่ยวข้ องกับงาน ซึ่งในความเป็ นจริ ง การสรรหาและเลือกสรรบุคคล โดยเฉพาะผู้ไม่เคยมีประสบการณ์
ในการทํางานมาก่อน บางสมรรถนะอาจไม่สามารถประเมินได้ เพราะบุคคลไม่เคยต้ องแสดงพฤติกรรม
ดังกล่าวมาก่อน ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในส่วนของสมรรถนะนี ้ จึงมุ่งประเมินที่
คุณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลแทน โดยคาดว่า เมื่ อ บุ ค คลมี คุณ ลัก ษณะดัง กล่ า วก็ น่า ที่ จ ะมี คุณ ลัก ษณะ
เชิงพฤติกรรมหรื อสมรรถนะตามที่กําหนด ดังนัน้ ในการวิเคราะห์งานเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพื่ อจัดจ้ างเป็ นพนักงานราชการ จึงอาจกํ าหนดหลักเกณฑ์การเลือกสรรที่ครอบคลุมเรื่ องที่จะประเมิน
ในด้ านความรู้ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคลได้
ตัวอย่ าง การกํ าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่ต้องการ และเรื่ องที่จะประเมิน พร้ อมทัง้
วิธีการประเมินบุคคลที่เชื่อมโยงกับเรื่ องที่จะประเมินดังกล่าว ตลอดจนการกํ าหนดคะแนนเต็มในแต่ละเรื่ อง
ที่จะประเมินในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการตําแหน่ง “เจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรม”
คุณสมบัตขิ องบุคคลที่ต้องการ
ความรู้
- ความรู้เรื่ องการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ความสามารถ
–
ทักษะ
- การใช้ โปรแกรม Microsoft Office
คุณลักษณะส่วนบุคคล - มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน
- การคิดวิเคราะห์
- ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
- การสื่อสารทังโดยการเขี
้
ยนและการพูด
การศึกษา
- ปริ ญญาตรี ทกุ สาขาวิชา
ประสบการณ์
- การจัดฝึ กอบรมมาอย่างน้ อย 1 ครัง้
อื่น ๆ
–

วิธีการประเมิน
- สอบข้ อเขียน
–
- สอบปฏิบตั ิ
- สอบสัมภาษณ์
- สอบสัมภาษณ์
- สอบสัมภาษณ์
- สอบข้ อเขียน, สอบสัมภาษณ์
- ใบสมัคร, หลักฐานการศึกษา
- ใบสมัคร
–

3. ระบุกลุม่ บุคคลเป้าหมายที่ต้องการให้ สมัคร และกําหนดวิธีการแพร่ ขา่ วการรับสมัครที่
สามารถเข้ าถึงกลุม่ บุคคลเป้าหมายได้ โดยประหยัด
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ภาคผนวก 3

ตัวอย่ างวิธีการประเมินบุคคล
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1. แบบทดสอบ (Written Tests) คือ วิธีการประเมินบุคคลชนิดหนึ่งที่ สร้ างขึ ้นอย่างมี
ระเบียบเพื่อให้ ผ้ ูถกู ประเมินแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา โดยการเขียนเพื่อที่จะได้ ประเมินว่า
ผู้ถูก ประเมิ น มี สิ่ ง ที่ ต้ อ งการประเมิ น หรื อ ไม่ มากน้ อ ยเพี ย งใด โดยสมมติ ว่ า ระดับ คะแนนที่ ไ ด้ รั บ
มีความสัม พันธ์ กับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรื อสมรรถนะที่ จําเป็ นสํ าหรับการปฏิ บัติงาน
ในตําแหน่ง
การใช้ แ บบทดสอบ ขึน้ อยู่กับ จุด มุ่ง หมายของการประเมิ น เช่น การประเมิ น
บุคลิกภาพของบุคคลสามารถใช้ แบบทดสอบบุคลิกภาพ (Personality test) การประเมินความรู้ เฉพาะด้ าน
ของบุคคลใช้ แบบทดสอบประเมินความรู้ เฉพาะทาง (Specific Knowledge) การประเมินความสามารถ
(ทางการเขียน) สามารถใช้ แบบทดสอบ เพื่อประเมินความสามารถในการสื่อสารด้ วยการเขียน เป็ นต้ น
ข้ อดี
1) สามารถใช้ ประเมินผู้เข้ าสอบได้ ครัง้ ละจํานวนมาก
2) สามารถใช้ แบบทดสอบฉบับเดียวได้ จึงง่ายต่อการบริ หารการสอบ
ข้ อเสีย
การตังคํ
้ าถามและการตอบอาจจะมีความเข้ าใจไม่ตรงกัน เนื่องจากความแตกต่างกัน
ทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีของผู้ถามและผู้ตอบ
2. การทดสอบตัวอย่ างงาน (Work Sample tests) หรื อการทดสอบด้ วยสถานการณ์
จําลอง (Simulation) คือ การหาความเป็ นตัวแทนของพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานที่มีความคล้ ายคลึงหรื อ
มีความเหมือนจริ งกับสภาพการทํางานจริ ง โดยกิจกรรมหรื อแบบฝึ กหัดที่กําหนดเป็ นสิ่งที่สร้ างขึ ้นเพื่อให้
ผู้สมัครแสดงพฤติกรรมที่ มุ่งประเมิน ขณะเดียวกันผู้สมัครก็มีโอกาสได้ แสดงความเป็ นตัวของตัวเอง
โดยธรรมชาติ
การใช้ การทดสอบตัวอย่ างงาน หรื อการทดสอบด้ วยสถานการณ์ จาํ ลอง
(1) นิยมใช้ ในการประเมินบุคคลกับลักษณะงานที่ต้องการความสามารถหรื อทักษะ
ในการปฏิ บตั ิงาน เช่น ความสามารถในการนํ าเสนอข่าวในงานประกาศข่าว ทักษะการพิ มพ์ ในงาน
บันทึกข้ อมูล เป็ นต้ น
(2) สามารถใช้ ได้ กบั การประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ เช่น การทํางานเป็ นทีม
มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ เป็ นต้ น โดยการประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลใดจะขึ ้นอยู่กับ
สาระของตัวอย่างงานที่จําลองขึ ้นเป็ นสําคัญ
(3) กรรมการประเมินให้ คะแนน ควรจะมี ม ากกว่าหนึ่ง คนและเป็ น ผู้ที่ร้ ู ขัน้ ตอน
การปฏิบตั ใิ นงานนันเป็
้ นอย่างดี
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ข้ อดี
1) เป็ นวิธีการที่มีความตรง (Validity) หรื อประเมินได้ ในสิ่งที่ต้องการสูง
2) ให้ ภาพส่วนหนึ่งของการปฏิบตั ิงานจริ งในตําแหน่งที่สมัครแก่ผ้ รู ับการประเมิน
เป็ นการประเมินที่ผ้ รู ับการประเมิน และหน่วยงานยอมรับได้
ข้ อเสีย
1) ต้ องใช้ เวลาและค่าใช้ จา่ ยมาก
2) ในบางลักษณะงานไม่สามารถประเมินเป็ นกลุม่ ได้ ต้ องประเมินเป็ นรายบุคคล
3. การตรวจสอบกับบุ คคลอ้ างอิง (Reference Checks) คือ การตรวจสอบข้ อมูล
ที่เป็ นภูมิหลังของผู้สมัครจากบุคคลที่เกี่ ยวข้ อง ซึ่งอาจเป็ นคนรู้ จกั เพื่อน ผู้ร่วมงาน หรื อผู้บงั คับบัญชา
ที่ผ้ สู มัครร่วมหรื อเคยร่วมปฏิบตั งิ านด้ วย
การใช้ การตรวจสอบกับบุคคลอ้ างอิง
(1) มีข้อสมมติฐานว่า บุคคลเมื่อมีพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านอย่างไรในอดีต น่าจะยืนยัน
ได้ วา่ เมื่อเข้ ามาทํางานก็นา่ จะมีพฤติกรรมอย่างเดียวกัน หรื อคล้ ายคลึงกัน
(2) สามารถตรวจสอบข้ อมูลได้ ทงโดยการใช้
ั้
หนังสือรับรอง การโทรศัพท์ หรื อการไปพบ
ด้ วยตนเอง
(3) ควรใช้ ในการตรวจสอบกับบุคคลที่ผ้ ูสมัครระบุชื่อไว้ ในใบสมัคร ซึ่งผู้มีรายชื่อ
ควรที่จะเต็มใจให้ ข้อมูลตามเป้าหมาย
ข้ อดี
1) หน่วยงานได้ ข้อมูลเกี่ ยวกับการปฏิบตั ิงานของผู้สมัครจากบุคคล ซึ่งคุ้นเคยกับ
ผู้สมัครในสถานการณ์ก่อนหน้ า
2) ใช้ เป็ นข้ อมูลในการตรวจสอบกับใบสมัครที่ผ้ สู มัครกรอกไว้
ข้ อเสีย
1) ผู้สมัครมักจะเลือกบุคคลที่คิดว่าจะให้ ข้อมูลในทางบวก จึงเป็ นวิธีการที่มีความตรง
(Validity) ค่อนข้ างตํ่า
2) ผู้ให้ ข้อมูลมักจะให้ แต่ข้อมูลในทางบวก เพราะไม่อยากจะก่อศัตรูกบั ใคร
3) ยังไม่มีผลการศึกษาที่ยืนยันว่าพฤติกรรมของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงหรื อไม่
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4. การสัมภาษณ์ (Interviews) คือ การประเมินบุคคลด้ วยข้ อมูลที่ได้ จากการสนทนา
การสังเกตพฤติกรรมและคุณลักษณะที่สามารถสังเกตได้
การใช้ การสัมภาษณ์
(1) ใช้ การพูดคุย และการสังเกตร่วมด้ วย
(2) การพูดคุยควรเกี่ยวข้ องกับงานที่จะปฏิบตั ิของตําแหน่ง
(3) ควรเพิ่มคุณภาพของการสัมภาษณ์ ด้ วยการสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้ าง (Structured
Interviews) โดยเป็ นการกําหนดคําถามและแนวคําตอบจากผลการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ ้นในการ
ปฏิบตั ิงานจริ ง และกรรมการสอบสัมภาษณ์ ควรได้ รับการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการในการสัมภาษณ์
เพื่อประเมินบุคคล
ข้ อดี
1) ใช้ ในการประเมินได้ หลากหลายความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เช่น
ความรู้ในเรื่ องต่าง ๆ ความสามารถในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ เป็ นต้ น
2) เป็ นวิธีการที่เปิ ดโอกาสให้ เจ้ าของตําแหน่ง และผู้สมัครได้ มีโอกาสพบปะสนทนา
กันได้ โดยตรง
3) สมรรถนะในบางเรื่ อง เช่น ความสามารถในการสื่ อสาร (ด้ วยการพูด) เป็ นต้ น
สามารถประเมินได้ ด้วยการสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว
4) การสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้ าง ซึ่งผู้เข้ ารับการสัมภาษณ์ ได้ รับคําถามเหมือนกัน
ทําให้ เกิดความเป็ นธรรมแก่ผ้ เู ข้ าสัมภาษณ์
ข้ อเสีย
1) การประเมินขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาตัดสินของผู้สมั ภาษณ์ ซึง่ อาจจะเกิดความลําเอียง
(Bias) ได้
2) สถานการณ์ระหว่างการสัมภาษณ์จะมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของผู้รับการสัมภาษณ์
3) ต้ อ งใช้ เวลาและค่าใช้ จ่ ายมาก เพราะต้ อ งดํ าเนิ น การกับ ผู้รับ การสัม ภาษณ์
เป็ นรายบุคคล
5. แบบบั น ทึ ก ความสํ า เร็ จ (Portfolio) คื อ การประเมิ น บุค คลโดยพิ จ ารณาจาก
ความสําเร็ จในการทํางานในอดีต ซึง่ ผู้เข้ ารับการประเมินเป็ นผู้จดั เตรี ยม
การใช้ แบบบันทึกความสําเร็จ
(1) ยึดหลักการสําคัญที่ว่า “การกระทําในอดีต คือ ดัชนีบง่ ชี ้ที่ดีที่สดุ ของการกระทํา
ในอนาคต” หรื อกล่าวอีกนัยหนึง่ คือ “ผลงานในอดีตควรจะเป็ นตัวทํานายความสําเร็ จในอนาคตได้ ดีที่สดุ ”
(2) เหมาะสมที่จะใช้ ในการประเมินบุคคลที่มีประสบการณ์ในการทํางาน
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แบบขออนุญาตไปศึกษาตอภายในประเทศภาคนอกเวลา โดยไมใชเวลาราชการ
เขียนที่………………………………………………………..…...
วันที่..............เดือน.......................พ.ศ………………………....…
ขาพเจา (นาย /นาง/นางสาว) ……………………..…………........... นามสกุล ………………………….….
ตําแหนง …………………………… โรงเรียน/หนวยงาน …………..……………………..…………โทรศัพท...…………..………….
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 วุฒิเดิม…………………..…………….……………………..….
สาขาวิชา.....................................……………………สถาบันการศึกษา………………………………………..…..…………………..
มีความประสงคขออนุญาตไปศึกษาตอหลักสูตรภาคนอกเวลาโดยไมใชเวลาราชการ ระดับการศึกษา
(ต่ํากวาปริญญาตรี/ปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก) สาขาวิชา………………………………………….……………….…..
ณ สถาบันการศึกษา ……………………………………….………. ปการศึกษา ……………………..………….ขอใหคํารับรอง
ไวดังนี้
1. ขาพเจาเกิดวันที่ ……เดือน…………พ.ศ. ………. นับถึงวันที่ ............เดือน.......... ของปที่จะ
เขาศึกษา มีอายุ............ ป …… เดือน
2. ขาพเจาเริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ ……….เดือน............. พ.ศ………. มีเวลารับราชการติดตอกัน
จนถึงวันที่ …….เดือน.................ของปที่จะเขาศึกษา รวมเวลา....... ป ……เดือน
3. ขาพเจาขอลาศึกษาตอตั้งแตวันที่ …..เดือน................. พ.ศ…….. เปนระยะเวลา ………….. ป
ซึ่งในป ……….…… เปนปสุดทายของการศึกษา
4. ขาพเจาขอรับรองวา เมื่อไดรับอนุญาตใหไปศึกษาแลว ขาพเจาจะปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษาตอและฝกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2538 ทั้งจะ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาทุกประการ และขาพเจาจะประพฤติตนใหเหมาะสม กับทั้งจะตั้งใจศึกษา
เลาเรียนดวยความบากบั่นอดทนใหไดผลสมกับความมุงหมายของทางราชการ
ลงชื่อ....................……………………………ผูขออนุญาต
(………………………………….…………)
ความเห็นของผูมีอํานาจอนุญาต

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………….……………..
(………………………………………......)
ตําแหนง………………………..….……………
วันที่........…/………………..……/….……….

แบบขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาตอภายในประเทศ
ภาคนอกเวลา โดยใชเวลาราชการบางสวน
เขียนที่……………………………………………..…
วันที่……..เดือน…………….....พ.ศ......................

1. ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)………………………นามสกุล………………………….……….ตําแหนง…………………………………
โรงเรียน/หนวยงาน………………………………………………………..สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา……………………………เขต………..…
โทรศัพท..............................................
2. วุฒิเดิม………………………………สาขาวิชา…………………………………………………………………
สถาบันการศึกษา……………………………….………….
3. เกิดวันที…่ ………เดือน……………………………………..พ.ศ……………………… นับถึงวันที่ 15 มิถุนายน ของปที่จะเขาศึกษา
มีอายุ……ป……………เดือน……….……….วัน เริ่มรับราชการเมื่อวันที…่ ……เดือน………………………….พ.ศ…….……….มีเวลารับราชการ
ติดตอกันจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน ของปที่จะเขาศึกษา รวม……….ป…………..เดือน……………วัน
4. ขอไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาตอภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยใชเวลาราชการบางสวนระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี/ปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขาวิชา…………………........... ณ สถาบันการศึกษา………………………………
ปการศึกษา…........…..
5. ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ………………………………………..……..ผูขออนุญาต
(………………………..…………………….)

ความเห็นของผูตรวจสอบ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...……..................................................................………
ลงชื่อ………………………..………………………………
(…………………………………………………………)
ตําแหนง……………………………………………………….………

ความเห็นของผูมีอํานาจอนุญาต
……………………………………………………………………………………………………………….............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
ลงชื่อ……………………………………………………………
(……………………………..……………………………)
ตําแหนง……………………………………………….……
วันที่………/……………………./…………………………

แบบขออนุญาตไปศึกษาตอภายในประเทศ
ภาคนอกเวลา โดยใชเวลาราชการบางสวน
เขียนที่…………………………………………………..
วันที่……..เดือน…………..……….พ.ศ…………...
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)……………………………นามสกุล…………….............….…………….
ตําแหนง…………………………………………..โรงเรียน/หนวยงาน…………………………………………..สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
............................................เขต............โทรศัพท......................................... วุฒิเดิม………………………………………………………..…
สาขาวิชา……………..…………….…………………สถาบันการศึกษา…………..........................................................……………………………
มีความประสงคขออนุญาตไปศึกษาตอหลักสูตรภาคนอกเวลา โดยใชเวลาราชการบางสวน ไปศึกษาตัง้ แตเวลา………….……. น.
ถึงเวลา……………………น. ระดับการศึกษา (ต่ํากวาปริญญาตรี/ปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก)…………....................…….

สาขาวิชา………………………………………..ณ สถาบันการศึกษา………………………….……… ....................................................ป
การศึกษา……………….. ขอใหคํารับรองไวดังนี้
1. ขาพเจ าเกิ ดวัน ที่ ……….เดื อน…………………….พ.ศ…………นับ ถึงวัน ที่ 15 มิ ถุน ายน ของป ที่จ ะเขาศึก ษา
มีอายุ…………..……ป…………..……เดือน……….……….วัน
2. ขาพเจาเริม่ รับราชการ เมื่อวันที่…………..เดือน……………...........………..พ..ศ.…….………….มีเวลารับราชการ
ติดตอกันจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน ของปที่จะเขาศึกษา รวมเวลา………ป……….เดือน……….วัน
3. ขาพเจาขอลาศึกษาตอตั้งแตวันที…่ …………เดือน……………………..…พ.ศ……….….
เปนระยะเวลา……….ป……………….เดือน……….….วัน กําหนดเวลาปฏิบัติราชการของโรงเรียนหรือสํานักงาน ตั้งแตเวลา…………..น.
ถึงเวลา……….…….น. โดยออกเดินทางจากโรงเรียนหรือสํานักงาน เวลา………..….น.
4. ขาพเจาขอรับรองวา เมื่อไดรับอนุญาตใหไปศึกษาแลว ขาพเจาจะปฏิบัตติ ามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษาตอและฝกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.2538 ทั้งจะปฏิบัตติ ามเงื่อนไขใน
สัญญาทุกประการ และขาพเจาจะประพฤติตนใหเหมาะสม กับทั้งจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนดวยความบากบั่นอดทนใหไดผลสมกับ
ความมุงหมายของทางราชการ

ความเห็นของผูมีอํานาจอนุญาต

ลงชือ่ ………………………………………………………….ผูขออนุญาต
(………………………………….……………….)

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….…
ลงชื่อ………………………………………………
(…………………………..………………)
ตําแหนง………………………….…………………………
วันที่…………/……………………./…………

แบบขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาตอภายในประเทศ ภาคฤดูรอน
เขียนที่………………………………………...
วันที่………..เดือน…………………….พ.ศ……..……
1. ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)………………………….…………นามสกุล…………….…………….…….
ตําแหนง………………………………….โรงเรียน/หนวยงาน……………………………………….สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา………………….…
เขต……….โทรศัพท........................วุฒิเดิม……………………………………………สาขาวิชา……………………สถาบันการศึกษา……………………...
2. เกิดวันที่………………เดือน………………………………พ.ศ………………นับถึงวันที่ 15 มิถุนายน ของปที่จะเขาศึกษา
มีอายุ…..……ป………..……เดือน……….……….วัน
3. เริ่มรับราชการเมื่อวันที…่ ..………เดือน……………………………….พ.ศ…….……….มีเวลารับราชการติดตอกันจนถึงวันที่
15 มิถุนายน ของปที่จะเขาศึกษา รวม………ป……..เดือน……………วัน
4. ขอไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาตอภายในประเทศ ภาคฤดูรอน ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี/ปริญญาโท/
ปริญญาเอก .สาขาวิชา/วิชาเอก..………………………………………………….
ณ สถาบันการศึกษา……………………………………….ตั้งแตปการศึกษา……..……………..
5. ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ……………………….....……………..ผูขออนุญาต
(………………….……………………….)

ความเห็นของผูตรวจสอบ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
ลงชื่อ…………………………..……………
(…….....…………………………………)
ตําแหนง…………………….…………………………

ความเห็นของผูมีอํานาจอนุญาต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
ลงชื่อ………………………….……………
(………………….…………………………)
ตําแหนง…………………………….…………………
วันที่………/……………………./……………………

แบบขออนุญาตไปศึกษาตอภายในประเทศ ภาคฤดูรอน
เขียนที่..........................................................
วันที่…….……..เดือน…………..…….พ.ศ………………….….
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………นามสกุล……………………………………..…………………………
ตําแหนง………………………………………โรงเรียน/หนวยงาน………………………………….สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา………………….
เขต…………โทรศัพท......................…วุฒิเดิม…………………สาขาวิชา……………..………………สถาบันการศึกษา………………………………..
มีความประสงคขออนุญาตไปศึกษาตอหลักสูตรภาคฤดูรอน มีกําหนด…………ภาคฤดูรอน โดยเริม่ เขาศึกษาตั้งแตภาคฤดูรอนของ
ปการศึกษา……………………………......ขอใหคํารับรองไวดังนี้
1. ขาพเจาไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอหลักสูตรภาคฤดูรอน (ดังหนังสือรับรองที่แนบ)
โดยจะขออนุญาตเปนปๆ ไป จนครบหลักสูตร ซึ่งในปการศึกษา……….……………ขาพเจาขออนุญาตไปศึกษา มีกําหนด…..……..วัน
ตั้งแตวันที่………เดือน……………………..……พ.ศ………………ถึงวันที่………………เดือน…………………………………พ.ศ……………………….
2. ขาพเจาขอรับรองวา เมื่อไดรบั อนุญาตใหไปศึกษาแลว ขาพเจาจะปฏิบัตติ ามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย
การใหขาราชการไปศึกษาตอและฝกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.2538 ขอ 23
ขอ 24 และขอ 25 ทั้งจะปฏิบัตติ ามเงื่อนไข
ในสัญญาทุกประการ และขาพเจาจะประพฤติตนใหเหมาะสม
กับทั้งจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนดวยความบากบั่นอดทน
ใหไดผลสมกับความมุงหมายของทางราชการ
ลงชื่อ………………..…………………………ผูขออนุญาต
(………………………………………….)

ความเห็นของผูมีอํานาจอนุญาต
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………………..……
(…………......……………………………)

ตําแหนง…………………………………………
วันที่……/……………………./……………..…

แบบขออนุญาตไปปฏิบัติการวิจยั ภายในประเทศ
1. ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)……………………………..…นามสกุล………………….…………………………………………...
ตําแหนง……………………………….โรงเรียน/หนวยงาน…………...................................… สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา………………
เขต……....โทรศัพท .........................................................วุฒิเดิม…………………………………………สาขาวิชา……………………………………
สถาบันการศึกษา……………………….……………………..……………………
2. เกิดวันที่………เดือน………………………..พ.ศ……… มีอายุ……ป……เดือน…….…..วัน
3. เริ่มรับราชการเมื่อวันที…่ ..…เดือน……………………พ.ศ…….……….รวมเวลาปฏิบัตริ าชการ….............ป…........เดือน
4. หัวขอการวิจัย……………………………………………………………………………………………………………….................................
……………………………………………………………………………………………………………….............................................................................
5. ไดรับทุนวิจัยจาก………………………………………………………………………………………….………………………………………...….
………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................
มีกําหนดระยะเวลา………ป…………เดือน ตั้งแตวันที…่ …………….............................................ถึง…….................…………………………
6. เงื่อนไขในการรับทุน……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. วัตถุประสงค/โครงการที่จะกลับมาปฏิบัต…ิ ………………………….………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………..…………………………ผูขออนุญาต
(………..………………………………………)
ตําแหนง…………………………………………………………
ความเห็น(หัวหนาหมวด/ผูบริหารสถานศึกษา/หัวหนาหนวยงาน)
……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………..…………………….…
(………………….………………..………………………)
ตําแหนง…………..……………………….…………………………

ความเห็นของผูมีอํานาจอนุญาต
……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

ลงชื่อ………………………………..…………………….…
(………………….………………..………………………)
ตําแหนง…………..……………………….…………………………
วันที่…………………/……………………./…………………………
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คํานํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขัน ธ เขต 2 ไดจัดทําคูมือการขอมีและ
เลื่อนวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการปฏิบัติงานดานการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อ
อํา นวยความสะดวกแก ผูป ฏิ บั ติ งานและผู ที่ เกี่ย วขอ งทุ กฝ า ยไดใ ช เป น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง าน ศึ ก ษา
คนควา และอางอิงนําไปใชในการปฏิบั ติงานไดอยางมีคุณ ภาพตามมาตรฐาน ถูกตองตามกฎหมายและ
ระเบียบที่กําหนด
กลุม บริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 หวัง
เปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบั ติง านเลมนี้จะเป นประโยชนแกผูเกี่ยวของทุกฝายในการปฏิบั ติงานใหเปน ไป
อยางมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามหลักธรรมาภิบาลตอไป

กลุมงานอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
2 พฤศจิกายน 2555

สารบัญ
หนา
คํานํา
1. วัตถุประสงค
2. ขอบเขต
3. คําจํากัดความ
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
5. ผังกระบวนการขอมีและเลี่อนวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. มาตรฐานงาน
8. ตัวชี้วัด
9. แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
10. การติดตามประเมินผล
11.ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
ภาคผนวก
-กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ
-แบบฟอรมที่ใช

1
1
1
1
3
4
5
5
5
5
5

1

คูมือการปฏิบัติงาน
กลุมบริหารงานบุคคล

เรื่อง การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
เอกสารเลขที่
แกไขครั้งที่ 00
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉบับที่
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
วันที่บังคับใช 1 ต.ค. 2555
1. วัตถุประสงค
คูมือการปฏิบัติงานการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทํา
ขึ้น เพื่อใหผูรับผิด ชอบและผูเกี่ยวขอ งกับการขอมี และเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครูและบุ คลากรทางการ
ศึกษาใชเปน แนวทางในการดํา เนิน การไดอ ยางมี ประสิท ธิภ าพ ถู กต องตามหลัก ธรรมาภิ บ าล และเพื่ อ
อํานวยความสะดวกแกผูที่เกี่ยวของทุกฝายไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษา คนควา และอางอิง
ไดอยางถูกตองตามกฎหมายและระเบียบที่กําหนด
2. ขอบเขต
การดําเนินงาน/วิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการดําเนินงานการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
3. คําจํากัดความ
3.1 วิทยฐานะ หมายถึง ฐานะในดานความรู เปนผูมีความชํานาญการในสาขาตาง ๆ
3.2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูสอนในหนวยงาน
การศึกษา ตําแหน งผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น เชน
ศึกษานิเทศก ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
: รับทราบผลการดําเนินงาน พิจารณาสั่งการ มอบหมายอํานาจ หนาที่
: ควบคุม กํากับ การดําเนินงาน
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
: ควบคุม กํากับ การดําเนินงาน
: เสนอความคิดเห็นเพื่อประกอบการสั่งการของผูบริหารระดับสูง

2

ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
: ควบคุม กํากับ ติดตาม สนับสนุนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย/ระเบียบ
ที่กําหนด
: เขารวมดําเนินการ และเสนอความคิดเห็นเพื่อประกอบการสั่งการของผูบริหาร
ระดับสูง
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
- ศึกษา วิเคราะห กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ
- ดําเนินการตามตามระเบียบ/แนวปฏิบัติ และรายงานผลการดําเนินงานตามที่
กําหนด

3

ลํา
ดับที่
1

5. ผังกระบวนการ การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผังกระบวนการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ระยะเวลา
ผังกระบวนการ
รายละเอียดงาน
เริ่มตน สิ้นสุด

ผูรับ
ผิดชอบ

ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ

- ศึกษา วิเคราะห กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ

นักทรัพยากรบุคคล

แจ้ งหลักเกณฑ์

- แจงหลักเกณฑการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
ใหสถานศึกษาในสังกัดทราบ

นักทรัพยากรบุคคล

2

ป
การขอมีและเลือนวิทยฐานะ

3

ผู้ขอยืนแบบคําขอ
ผ่านผู้บังคับบัญชา

4

สพป.รับแบบคําป
ขอฯ พร้ อมรายงาน
ผลการปฏิบตั งิ านและผลงาน
วิชาการ

5

สพป.แต่งตังคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ

-ผูมีความประสงคขอรับการประเมินยื่นคําขอพรอม
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ
ผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ
-สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 2 รับแบบคําขอรับการ
ประเมิน พรอมรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงาน
ทางวิชาการ

-สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 2 แตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ
-อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา อนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมิน ดานที่ 1 ดานที่ 2 และ
ดานที่ 3

สถานศึกษา

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

6

อ.ก.ค.ศ.เขตพืนทีการศึกษา
พิจารณาอนุมตั ิ

7

แจ้ งคณะกรรมการประเมินทราบ
และดําเนินการตามหลักเกณฑ์

-แจงคณะกรรมการประเมินทราบ และดําเนินการ
ตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด

นักทรัพยากรบุคคล

8

อ.ก.ค.ศ.เขตพืนทีการศึกษา
อนุมตั ิผลการประเมิน

-อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา อนุมัติผลการประเมิน
และแตงตั้งผูผานการประเมิน ใหมีวิทยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานะ

นักทรัพยากรบุคคล

9

ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53
มีคาํ สังแต่งตัง

-ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 มีคําสั่งแตงตั้งขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ

นักทรัพยากรบุคคล

10

แจ้ งหน่วยงานทีเกียวข้ อง/
ก.ค.ศ./สพฐ.

-แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ และสงคําสั่งใหสํานักงาน
ก.ค.ศ. และ สพฐ.

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

4

6. ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
-ศึกษา วิเคราะห กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ
-แจงหลักเกณฑและวิธีการใหสถานศึกษาในสังกัดทราบ
-รับแบบคําขอรับการประเมินฯ และรายงานผลการปฏิบัติงานพรอมผลงาน
ทางวิชาการ
-แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
-นําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
ดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3
-แจงคณะกรรมการประเมินที่ไดรับการแตงตั้งทราบ และดําเนินการประเมิน
ตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด
-นําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขออนุมัติผลการประเมิน
-เสนอผูมีอํานาจตามมาตรา 53 มีคําสั่งแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ
-แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ และสงคําสั่งใหสํานักงาน ก.ค.ศ. และ สพฐ.
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
-พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ
จากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. สงมา กอนเสนอ อ.ก.ค.ศ.ขออนุมัติแตงตั้ง
เปนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ
-ควบคุม ติดตาม ผลการดําเนินงาน
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
: ควบคุม กํากับ การดําเนินงาน
: พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ
จากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. สงมา กอนเสนอ อ.ก.ค.ศ.ขออนุมัติแตงตั้ง
เปนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
: พิจารณาสั่งการ มอบหมายอํานาจ หนาที่
: รับทราบผลการดําเนินงาน และใหขอเสนอแนะ
: ควบคุม กํากับ การดําเนินงาน
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7. มาตรฐานงาน
- อางอิงกฎหมายระเบียบที่สํานักงาน ก.ค.ศ. และ สพฐ. กําหนด
- ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบและภายในระยะเวลาที่กําหนด
8. ตัวชี้วัด
9. แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
จุดวิกฤตของกระบวนการ
(1) ผูประสงคขอรับการประเมินแนบเอกสารประกอบการพิจารณาไมครบถวน
(2) ผูบังคับบัญชาและประธานกรรมการสถานศึกษาของผูขอรับการประเมินลงนามไมครบ
(3) ขาราชการครูย่นื คําขอรับการประเมิน แลวยายไปดํารงตําแหนงใหม ยังหนวยงานทางการศึกษาอื่น
แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
(1) จัดทําคูมือปฏิบัติงานการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(2) ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะใหถูกตอง กอนเสนอแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมิน
10. การติดตามประเมินผล
- ดําเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบที่กําหนดไว
- ประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม
11. ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 53
2. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 13 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551
2. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
3. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/3721 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553
4. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2554
5. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554
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