คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
1.งานธุรการ
2. การขอหนังสือรับรอง
3. การขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
4. การจ้างครูชาวต่างประเทศในสถานศึกษา
5. การขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

นางสาวพัชรินทร์ พันธุ์สง่า
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุม่ บริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือขั้นการดาเนินงานงานธุรการ
งานรับหนังสือราชการ
1. ชื่อกระบวนงาน : งานรับหนังสือราชการ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานธุรการกลุ่ม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีมาตรฐาน
และถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
3. ขอบเขตการทางาน
งานรับหนังสือราชการ ครอบคลุมการดาเนินงานตั้งแต่ การรับหนังสือ การวิเคราะห์เนื้อหา การมอบ
ผู้รับผิดชอบ การนาเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. คาจากัดความ
4.1 เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ
4.2 สานักงาน หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
4.3 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
และผู้อานวยการกลุ่ม
4.4 เอกสารลับ หมายถึง เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้
4.5 เอกสาร หมายถึง เอกสาร พัสดุ พัสดุไปรษณีย์ และระบบ AMSS
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เจ้าหน้าที่รับหนังสือราชการจากลุ่มอานวยการ ตลอดจนเฝ้าระวังและพิมพ์หนังสือราชการ
สพฐ.จากเว็บไซต์ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ/เอกสารกรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืนกลุ่มอานวยการ
5.2 กรณีถูกต้อง นาเสนอเพื่อดาเนินการโดยเสนอให้ผู้อานวยการกลุ่มวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อจาแนก
ประเภท ผู้รับผิดชอบเรื่อง
5.3 เจ้าหน้าที่ธุรการบันทึกรายการแจกหนังสือตามกลุ่มงาน และผู้รับผิดชอบ กรณีเป็นหนังสือลับ
นายทะเบียนหนังสือรับ ลงทะเบียนรับหนังสือแล้วนาเสนอผู้อานวยการกลุ่มวิเคราะห์เนื้อหา จาแนกประเภท
ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ทะเบียนลับลงทะเบียนแจกงานผู้รับผิดชอบเรื่อง
5.4 ผู้รับผิดชอบเรื่อง บันทึกเสนอผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาทราบ/พิจารณา/อนุมัติ/เห็นชอบ/สั่งการ
แล้วแต่กรณี

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่รับหนังสือราชการจากกลุ่มอานวยการ

ผู้อานวยกลุ่ม วิเคราะห์เนื้อหา
เพื่อจาแนกประเภท ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ธุรการบันทึกการแจกหนังสือ
ตามกลุ่มงาน และผู้รับผิดชอบเรือ่ ง

ผู้รับผิดชอบเรื่อง
บันทึกเสนอผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

ปฏิบัติตามที่ผู้อานวยการสั่งการ

7. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ระเบียบสานักนายกรับมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

งานส่งหนังสือราชการ
1. ชื่อกระบวนงาน : งานส่งหนังสือราชการ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานธุรการกลุ่ม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีมาตรฐาน
และถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
3. ขอบเขตการทางาน
งานส่งหนังสือราชการ ครอบคลุมการดาเนินงานตั้งแต่ การรับหนังสือส่งจากผู้รับผิดชอบ การวิเคราะห์
ประเภทหนังสือ ชั้นความเร็ว การจัดทารายละเอียด การบรรจุซอง ห่อ นาส่งกลุ่มอานวยการ
4. คาจากัดความ
4.1 เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ
4.2 สานักงาน หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
4.3 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
และผู้อานวยการกลุ่ม
4.4 เอกสารลับ หมายถึง เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้
4.5 เอกสาร หมายถึง เอกสาร พัสดุ พัสดุไปรษณีย์ และระบบ AMSS
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่อง นาหนังสือส่ง ส่งงานธุรการกลุ่ม พร้อมรายละเอียดที่จะนาส่งพร้อมหนังสือ
ข้อมูลสถานที่หลายทางที่รับ
5.2 เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ประเภทหนังสือ ชั้นความเร็วของหนังสือราชการ
ที่จะส่งกรณี
5.3 เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม บรรจุซองหนังสือราชการที่จะส่ง
5.4 เจ้าหน้าที่ธุรการนาหนังสือส่ง ส่งสารบรรณกลุ่มอานวยการ
5.5 เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มอานวยการ ดาเนินการส่งเรื่องออกตามที่กลุ่มทารายละเอียด

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่อง นาหนังสือส่ง ส่งงานธุรการกลุ่ม

เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบ
ความถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม บรรจุซอง
หนังสือราชการที่จะส่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ
นาหนังสือส่ง
กลุ่มอานวยการ

เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มอานวยการ
ดาเนินการต่อไป

7. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ระเบียบสานักนายกรับมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คู่มือการขั้นการดาเนินงานการขอหนังสือรับรอง
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอหนังสือรับรอง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการขอหนังสือรับรอง
3. ขอบเขตการทางาน
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ส่วนที่ 6 หนังสือเจ้าหน้าที่ที่ทาขึ้น
หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ ข้อ 24 หนังสือรับรอง
4. คาจากัดความ
การรับรองคือการรับรองบุคคล
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา/พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง หากประสงค์ขอหนังสือรับรองให้ให้ยื่น
ขอที่โรงเรียนต้นสังกัด สาหรับข้าราชในสานักงานและข้าราชการบานาญยื่นคาขอได้ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(กลุ่มบริหารงานบุคคล)
5.2 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร จัดทาบัญชีควบคุมการออกหนังสือรับรองจัดพิมพ์หนังสือด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ เสนอผู้มีอานาจลงนาม ออกเลขหนังสือ และมอบหนังสือให้ผู้ยื่นต่อไป

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ยื่นคาขอหนังสือรับรอง พร้อมหลักฐานเอกสาร (ถ้ามี)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
คาขอ เอกสารหลักฐาน

ผู้มีอานาจออกหนังสือรับรอง

ลงทะเบียนคุม
หนังสือรับรอง

ส่งมอบแก่ผู้ยื่นคาขอ

7. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. ระเบียบสานักนายกรับมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

คู่มือการขั้นการดาเนินงานขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการดาเนินการขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. ขอบเขตการทางาน
ตามพระราชบัญญัติประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 และ ข้อ 5 (5.1) แห่งระเบียบการทรวง
ศึกษาธิการ ว่าด้วยบัตรประจาตัวลูกจ้างประจา พ.ศ.2531 ให้ข้าราชการ ข้าราชการบานาญ และลูกจ้างประจา
มีบัตรประจาตัวได้ สาหรับพนักงานราชการสามารถมีบัตรประจาตัวได้นับแต่สัญญาจนถึงวันที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง
4. คาจากัดความ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจาและพนักงานราชการ
ข้าราชการบานาญ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา/ ข้าราชการบานาญ/พนักงานราชการ หากประสงค์ขอมีบัตรประจาตัวให้
ยื่นคาขอมีบัตร ตาม พ.ร.บ. บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 พร้อมรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
จากโรงเรียนต้นสังกัด หรือมายื่นคาขอทาบัตรที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
5.2 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร จัดทาบัญชีควบคุมการออกบัตรโดยแยกเป็นข้าราชการ/
ลูกจ้างประจา/พนักงานราชการ 1 ชุด และข้าราชการบานาญ 1 ชุด จัดพิมพ์บัตรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ตรวจสอบ ตืดรูป ประทับตา และมอบบัตรให้ยื่นขอมีบัตรต่อไป

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา ข้าราชการบานาญ
พนักงานราชการ ยื่นคาขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
คาขอ เอกสารหลักฐาน

เจ้าหน้าที่จัดทาบัตรตามคาขอมีบัตร
ประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ส่งมอบบัตรแก่ผู้ยื่นคาขอ

7. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
7.1 พระราชบัญญัติบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
7.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการมีบัตรประจาตัวลูกจ้าง พ.ศ.2531
7.3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2532 ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจาตัวข้าราชการ
พนักงานสุขาภิบาล และพนักงานองค์การของรัฐ พ.ศ.2598
7.4 หนังสือสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/177 ลงวันที่ 24 มกราคม 2550
เรื่อง หารือการออกบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานราชการ)
7.5 หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/4700
ลงวันที่ 24 มีนาคม 2547 เรื่อง หารือเรื่องบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ลูกจ้างประจา)

คู่มือการขั้นการดาเนินงานจ้างครูชาวต่างประเทศในสถานศึกษา
1. ชื่อกระบวนงาน : การจ้างครูชาวต่างประเทศในสถานศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการดาเนินการจ้างครูชาวต่างประเทศในสถานศึกษาที่ถูกต้อง สนองต่อความต้องการ
ของหน่วยงานและเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล
3. ขอบเขตการทางาน
ลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตาแหน่งครูสอนชาวต่างประเทศ หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญา
จ้างชาวต่างประเทศเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง มีกาหนดระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด สามารถปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
4. คาจากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 มีคุณสมบัติ ดังนี้
5.1.1 มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ขั้นต่า) ในสาขาวิชาที่สอน หรือมีใบประกาศนียบัตร
ด้านการสอน
5.1.2 ในกรณีที่สอนภาษาต่างประเทศควรเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง
5.1.3 ในกรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าของภาษา ต้องจบเอกภาษาที่จะปฏิบัติการสอนและมีใบ
ประกอบวิชาชีพครู
5.2 อายุไม่เกิน 60 ปี (หากเกินให้ดูหลักเกณฑ์ในข้อ 5 และ 6 )
5.3 สามารถเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรของครูในหมวดวิชาได้
5.4 สามารถผลิตสื่อและพัฒนาการเรียนการสอนได้
5.5 เข้าใจในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ไทยพอสมควร
5.6 ต้องทาการสอน/ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนอย่างน้อย 15 คาบ/สัปดาห์
หลักเกณฑ์
1. ลูกจ้างชาวต่างประเทศเป็นลูกจ้างซึ่งมีสัญญาจ้าง มีสิทธิหน้าที่ตามที่กาหนดไว้
2. สัญญาจ้างชาวต่างประเทศเข้าปฏิบัติงานให้จ้างมีกาหนดระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
3. การขอแก้ไขร่างสัญญาจ้างชาวต่างประเทศเข้าปฏิบัติงาน ต้องแก้ไขให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการ
และไม่ผูกพันกับเงินงบประมาณเกินไปกว่าก่อนการแก้ไข
4. การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศทุกระดับให้จ้างในอัตราของตาแหน่งตามบัญชีกาหนด

5. การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศไม่ควรจ้างบุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ เข้าปฏิบัติงาน เว้นแต่กรณีจาเป็น
แท้จริงที่ไม่อาจหาจ้างบุคคลอื่นเข้าปฏิบัติงานแทนได้ ก็ให้จ้างโดยอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
6. การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีอายุเกิน 65 ปีบริบูรณ์ ให้พิจารณาเลือกสรร บุคคลมาดารงตาแหน่ง ดังนี้
6.1 ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตาแหน่งที่ต้องการเลือกสรรบุคคลมาดารงตาแหน่ง
เช่น คุณสมบัติด้านความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และสุขภาพเป็นต้น
6.2 ผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติดีที่สุด หรือดีกว่าบุคคลอื่นๆที่มีให้เลือก
6.3 ค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้ผู้ที่ได้รับเลือกสรร มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและคุณสมบัติ
ของบุคคล
6.4 ผู้นั้นมีคุณสมบัติอื่นๆ ไม่ขัดต่อคุณสมบัติต่างๆที่ทางราชการกาหนดไว้
7. ให้ผู้อานวยการโรงเรียนหรือผู้ดารงตาแหน่งเทียบเท่าเป็นผู้มีอานาจอนุมัติการจ้างและทาสัญญาจ้าง
ครูชาวต่างประเทศ
ขั้นตอนปฏิบตั ิในการจ้างครูชาวต่างประเทศ
1. โรงเรียนจัดหาครูชาวต่างประเทศ พร้อมทั้งจัดทาโครงการและสัญญาจ้าง
2. โรงเรี ย นแจ้ ง ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาเพื่อทราบและขอความอนุเ คราะห์ อ านวยความสะดวก
ในการขอ/ขอต่ออายุใบอนุญาตทางาน และขอต่ออายุ/เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (วีซ่า)
ก่ อ นการตรวจลงตราหนั ง สื อ เดิ น ทางจะหมดอายุ ล งอย่ า งน้ อ ย 1 เดื อ น โดยส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
จะมีหนังสือถึงกรมการจัดหางาน/สานักจัดหางานจังหวัด และสานักงานตรวจคนเข้าเมือง/ด่านตรวจคนเข้าเมือง
เพื่ อ ขอ/ขอต่ ออายุ ใ บอนุ ญ าตท างาน และขอต่อ อายุ / เปลี่ ย นประเภทการตรวจลงตราหนั ง สื อ เดิน ทาง (วี ซ่ า )
ตามลาดับ
หมายเหตุ
(1) ในกรณี ที่ ก ารตรวจลงนามหนั ง สื อ เดิ น ทางหมดอายุ ล งแล้ ว โรงเรี ย นจะต้ อ งให้ ค รู
ชาวต่ า งประเทศไปต่ อ อายุ ก ารตรวจลงตราหนั ง สื อ เดิ น ทางและเสี ย ค่ า ปรั บ ให้ ถู ก ต้ อ ง
ตามกฎหมายเสียก่อนแล้วจึงเสนอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการได้
(2) ในกรณีที่ก ารตรวจลงตราหนั งสื อเดิ นทางของครูช าวต่ างประเทศเป็ นประเภทท่ องเที่ย ว
(Tourist Visa) ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษาถึง ส านักงานตรวจคนเข้ าเมือง/ด่านตรวจคน
เข้ า เมื อ ง เพื่ อ ขอเปลี่ ย นประเภทการตรวจลงตราหนั ง สื อ เดิ น ทางเป็ น คนอยู่ ชั่ ว คราว
(Non – immigrant Visa)
(3) ในกรณี ที่ ก ารตรวจลงตราหนั ง สื อ เดิ น ทางของครู ช าวต่ า งประเทศเป็ น ประเภท ผ.30
(Visa on Arrival) (ผ.30 คือการผ่อนผันให้พานักอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ 30 วัน) โรงเรียน
จะต้องให้ครูชาวต่างประเทศออกไปขอการตรวจลงตราหนังสือเดินทางจากสถานทูต/สถานกงสุล
ไทย ณ ต่างประเทศ สานักงานเขตดาเนินการได้ต่อไป

3. โรงเรียน/ ครูรับหนังสือนาส่งเพื่อนาไปกรมการจัดหางาน/สานักงานจัดหางานจังหวัดและสานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง/ด่านตรวจคนเข้าเมือง เพื่อขอ/ต่ออายุใบอนุญาตทางานและขอต่ออายุ/เปลี่ยนประเภทการลงตรา
หนังสือเดินทาง(วีซ่า) ซึ่งจะต้องติดต่อเป็นรายๆไป
6. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
7.1 หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04006/1039 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2547
7.2 คาสั่ง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 383/2547 เรื่อง มอบอานาจ
ในการขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรไทยและขออยู่ต่อใบอนุญาตทางานให้ครูชาวต่างประเทศ
สั่ง ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2547

คู่มือการขั้นการดาเนินงานขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการดาเนินการขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
3. ขอบเขตการทางาน
ประสานงานระหว่างโรงเรียนในสังกัดที่มีครูเข้ารับการยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
ให้แก่ครูกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง คือผู้ว่าราชการจังหวัดที่ครูในสังกัดขอยกเว้นไม่มาตรวจเลือก
เข้ารับราชการทหาร
4. คาจากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ให้โรงเรี ยนในสังกัดที่มีครูที่จะได้รับการยกเว้น แจ้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาจะแจ้ ง ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ซึ่ ง ครู ผู้ นั้ น ท าการสอนอยู่ ใ นท้ อ งที่ ก่ อ นเดื อ นเมษายนของปี ที่ ถู ก เรี ย ก
ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน เว้นแต่กรณีย้ายไปประจาทาการสอนในสถานศึกษาอื่น นอกจากที่กาหนดไว้ในใบสาคัญยกเว้นครู
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องส่งรายชื่อครูที่ย้ายมาประจาทาการสอน ซึ่งจะได้รับการยกเว้นน้อยกว่าหกสิบวันได้
แต่ต้องก่อนการตรวจเลือกในจังหวัดที่เป็นภูมิลาเนาทหารของครูผู้นั้น
5.2 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ออกใบสาคัญยกเว้นครูให้แก่ครู
ผู้ขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
5.3 ใบสาคัญยกเว้นครูให้เป็นไปตาม สด.37 ท้ายกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ.2517) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
การดาเนินการขอยกเว้น
1. แจ้งรายชื่อครูในสังกัดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบเพื่อดาเนินการต่อไป
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งรายชื่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อดาเนินการขอยกเว้นไม่เรียก
มาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารให้แก่ครู
3. เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งยกเว้นให้ครูที่ขอยกเว้นและดาเนินการยกเว้นให้ตามกฎกระทรวงฉบับที่
42 (พ.ศ.2517) ตามพระราชบัญญัติรับราชทหาร พ.ศ.2497 ข้อ 4 (1) แล้วแจ้งสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียนในสังกัดให้มารับใบยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเรียก
เข้ารับราชการทหาร

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
สถานศึกษาส่งแบบคาขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือก
เข้ารับราชการทหารถึงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
คาขอ เอกสารหลักฐาน

ส่งแบบคาขอยกเว้นไม่เรียก
มาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดออกหนังสือยกเว้น
ไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

สพท. ส่งหนังสือยกเว้ นไม่เรียกมาตรวจเลือก
เข้ารับราชการทหารให้สถานศึกษา

7. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
7.1 กฎกระทรวงฉบับที่ 42 (พ.ศ.2517) ตามพระราชบัญญัติรับราชทหาร พ.ศ.2497

