คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
1. งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ต่างประเทศ
2. ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวปรียาภรณ์ อุดมเศรษฐ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิ าร

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

1. ชื่องาน
งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัตกิ ารวิจัยภายในประเทศ/ต่างประเทศ
2. วัตถุประสงค์
เอกสารฉบับนี้ทาขึ้นเพื่อเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ
2.1 เพื่อเป็นการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรการศึกษาให้ได้รับวุฒิสูงขึ้น
2.2 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพและได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
2.3 เพื่อเป็นการพัฒนาวิชาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้า
3. ขอบเขตงาน
การลาศึกษา หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไ ป
ศึกษาฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
มาตรา 81 ให้ผู้บังคับบัญ ชามีหน้าที่ ในการส่งเสริม สนับ สนุน ผู้อยู่ใต้บังคับ บัญ ชาโดยการให้ไปศึกษา
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ.กาหนด
ในกรณีที่มีความจาเป็นหรือเป็นความต้องการของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน ผู้บังคับบัญชาอาจส่งหรืออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ถือเป็น
การปฏิบัติห น้าที่ ร าชการมี สิท ธิได้เ ลื่อ นขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึก ษา ฝึก อบรม หรือวิจัย แล้วแต่ก รณี
ทั้งนี้ ภายใต้บังคับมาตรา 73 วรรคสาม ประกอบด้วย
1. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ
การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ก
การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข
2. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ
การศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการ โดยใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษา
การศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการ โดยไม่ใช้เวลาราชการไปศึกษา
3. การศึกษาต่อภายในประเทศภาคฤดูร้อน
4. การฝึกอบรมภายในประเทศ
5. การคานวณเงิน และเรียกชดใช้ทุนกรณีผิดสัญญา
6. ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
4. คาจากัดความ
4.1
ก.ค.ศ. หมายถึง คณะกรรมการข้า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึก ษากฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4.2 การลาศึก ษา หมายถึง การได้รับ อนุญ าตจากผู้บัง คับ บัญ ชาให้ไปศึก ษา ฝึก อบรม ดูง าน
หรือปฏิบัติงานวิจัยทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ
การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ หมายถึง การลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการเต็มเวลา
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
ประเภท ก ได้แก่ ประเภทที่หน่วยงานต้นสังกัดคัดเลือกส่งไปศึกษา
ประเภท ข ได้แก่ ประเภทที่ต้องไปสมัครสอบคัดเลือก หรือ คัดเลือกในสถาบั นการศึกษาด้วยตนเอง
1.1 ขั้นตอนการดาเนินการศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ก
1.1.1. สพฐ. แจ้งพิจารณาโควตาประเภท ก มาให้ สพท.
1.1.2. เจ้าหน้าที่ สพท. ประสานงานกับสถาบันการศึกษา เพื่อขอโควตาประเภท ก เพิ่ม และ
ดาเนินการคัดเลือกตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ิที่ สพฐ. กาหนด
1.1.3. แจ้งรายชื่อผู้ได้รบั การคัดเลือกไปยังสถาบันการศึกษาโดยตรง พร้อมทั้งแจ้งผู้ได้รับการ
คัดเลือกไปดาเนินการตามขั้นตอนของสถาบันการศึกษา และรายงาน สพฐ. ทราบ
1.1.4. จัดทาคาสั่งเสนอขออนุญาตลาศึกษาต่อผู้มีอานาจอนุญาตไปศึกษาต่อ และจัดทาสัญญา และ
สัญญาค้าประกัน
1.1.5. จัดทาหนังสือส่งตัวข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาไปยังสถาบันการศึกษา
1.1.6. แจ้งหน่วยงานและเจ้าหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้อง
1.1.7. รายงานจานวนข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา ขยายเวลา กลับเข้าปฏิบัติราชการเมือ่
เสร็จสิ้นการลาศึกษาต่อ โดยรายงานให้ สพฐ. ทราบ ทุกภาคการศึกษา
1.2 ขั้นตอนการดาเนินงานการศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข
1.2.1 การขออนุญาตลาศึกษาต่อ
1) รับคาขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข
2) ตรวจสอบเอกสาร
3) อนุญาตไปสมัครสอบ
4) อนุญาตไปศึกษาต่อ ภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข (เมื่อผู้ขออนุญาตสอบคัดเลือก
ได้แล้ว)
- ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท กาหนด 2 ปี
- ระดับปริญญาเอก กาหนด 4 ปี
เอกสารหลักฐาน - ผลการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา และสาเนา ก.พ. 7
5) จัดทาสัญญาลาศึกษาต่อ และสัญญาค้าประกัน
6) จัดทาคาสั่งให้ลาศึกษาต่อเสนอผู้มีอานาจตามลาดับชั้น
7) จัดทาหนังสือส่งตัวข้าราชการที่ลาศึกษาไปยังสถาบันการศึกษา
8) รายงานจานวนข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ ให้ สพฐ. ทราบ
1.2.2 การขยายเวลาศึกษาต่อ
1) รับคาขอของผูล้ าศึกษาต่อส่งหลักฐานการขยายระยะเวลาศึกษาต่อก่อนสิ้นสุดสัญญาไม่น้อย
กว่า 15 วัน
2) เสนอขออนุญาตการขยายเวลาศึกษาต่อ
- ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ได้ไม่เกินครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ไม่เกิน 2 ครั้ง
หรือไม่เกิน 1 ปีการศึกษา

3) จัดทาสัญญา และสัญญาค้าประกัน
4) จัดทาคาสั่งขยายเวลาศึกษาต่อเสนอผูม้ ีอานาจอนุญาต
5) แจ้งผู้ขออนุญาตและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
6) รายงานจานวนข้าราชการทั้ได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาศึกษาให้ สพฐ. ทราบ
1.2.3 การกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม
1) รับคาร้องผู้ที่ไปศึกษาต่อประสงค์ขอกลับเข้าปฏิบัติราชการ
2) ตรวจเอกสาร (หนังสือจากสถานศึกษา , แบบคาร้องขอกลับ)
3) เสนอคาสัง่ กลับเข้าปฏิบัติราชการต่อผูม้ ีอานาจอนุญาต
4) แจ้งผู้ขออนุญาตและผู้เกี่ยวข้อง
5) รายงาน สพฐ.
1.2.4 การทาสัญญา
1) จัดทาสัญญา และสัญญาค้าประกันตามแบบที่ สพฐ. กาหนด
- การทาสัญญา
จัดทาสัญญา จานวน 2 ชุด (เก็บไว้ที่ สพท./สพฐ. 1 ชุด และผู้ให้สัญญา 1 ชุด) ทั้งนี้
ผู้รบั สัญญาเป็นผู้เก็บสัญญาและสัญญาค้าประกัน ชุดที่ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และ 1 บาท รวม 11 บาท
(ฉบับบจริง)
- เอกสารของผูจ้ ัดทาสัญญาลาศึกษาต่อ และผู้ค้าประกัน
ก. บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชน พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
ข. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
ค. ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
ง. หนังสือยินยอมให้ทาสัญญา หรือค้าประกันของคูส่ มรส (กรณีผู้ทาสัญญา หรือผู้ค้าประกันมีคู่
สมรส)
จ. รูปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 2 รูป (เฉาะผู้ให้สญ
ั ญาเท่านัน้ )
ฉ. กรณีไม่สามารถหาผู้ค้าประกัน ให้แนบบันทึกความเห็นของคณะกรรมการ ฯ
- ผู้ทาสัญญา และผู้ค้าประกันต้องนาบุคคลต่อไปนี้ มาในวันทาสัญญาด้วย
ก. คู่สมรสของผู้ทาสัญญา (ถ้ามี)
ข. ผู้ค้าประกัน จานวน 1 คน
ค. คู่สมรสของผู้ค้าประกัน (ถ้ามี)
- การติดอากรแสตมป์ สัญญาศึกษาต่อติดอากรแสตมป์ 1 บาท และสัญญาค้าประกัน 10
บาท (ติดอากรแสตมป์ที่คู่ฉบับ ๆ ละ 1 บาท การจัดทาสาเนาคู่ฉบับโดยสถานศึกษาจานวน 2 ชุด และสพท./
สพฐ. 1 ชุด)
2) เสนอลงนามสัญญาลาศึกษาต่อและสัญญาค้าประกัน
3) มอบสัญญาให้กับผู้ไปศึกษาต่อ

2. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา
2.1 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยใช้เวลาราชการบางส่วน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.1.1 รับคาขอของผู้ประสงค์จะศึกษาต่อขออนุญาตสมัครสอบคีดเลือกต่อผู้มอี านาจอนุญาต
2.1.2 เมื่อสอบคัดเลือกได้ ให้นาหลักฐานผลการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา เสนอต่อผู้มี
อานาจอนุญาต
2.1.3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) มีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบรู ณ์ นับถึงวันที่ 15 มิถุนายน ของปีที่เข้าศึกษา กรณีอายุเกินให้
อยู่ในดุลยพินิจของผูม้ ีอานาจอนุญาตพิจารณาอนุญาตเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
2) ต้องมีเวลารับราชการติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือนเต็ม
2.1.4 จัดทาสัญญาลาศึกษาและสัญญาค้าประกันคนละ 2 ฉบับ (เก็บไว้ทผี่ ู้รบั สัญญา 1 ฉบับ ผู้
ไปศึกษา 1 ฉบับ)
2.1.5 จัดทาคาสัง่ ให้ไปศึกษา
2.1.6 จัดทาหนังสือส่งตัวไปศึกษา
2.1.7 เมื่อผู้ไปศึกษาสาเร็จการศึกษา ให้จัดทาคาสัง่ ให้กลับเข้าปฏิบัตริ าชการ
2.1.8 รายงาน สพฐ.
2.2 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการโดยไม่ใช้เวลาราชการไปศึกษา
ขั้นตอน การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการโดยไม่ใช้เวลาราชการไปศึกษา
2.2.1 รับเรื่องไปศึกษาต่อ
2.2.2 ตรวจสอบการไปศึกษาต่อ
2.2.3 เสนอรายงานผู้บงั คับบัญชา ทราบ
2.2.4 แจ้งผู้ไปศึกษาต่อทราบ
3. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคฤดูร้อน
ขั้นตอนการลาศึกษาต่อภาคฤดูร้อน
3.1 การลาศึกษาต่อ
3.1.1 รับคาขอผู้ประสงค์จะศึกษาต่อ
3.1.2 ตรวจสอบเอกสาร
3.1.3 จัดทาสัญญา และสัญญาค้าประกัน ดาเนินการเช่นเดียวกับการศึกษาต่อภาคปกติ
3.1.4 เสนอขออนุญาตไปศึกษาต่อภาคฤดูร้อน ต่อบังคับบัญชาตามลาดับขั้นตอน
3.1.5 จัดทาคาสัง่ ให้ข้าราชการลาศึกษาต่อภาคฤดูร้อน
3.1.6 แจ้งผู้ไปศึกษาต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษา
3.1.7 รายงาน สพฐ.
3.2 การกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม
3.2.1 ผู้ลาศึกษาต่อส่งแบบคาร้องขอกลับ ฯ
3.2.2 ตรวจสอบเอกสาร
1) แบบคาร้องขอกลับเข้าปฏิบัตริ าชการตามเดิม (แบบที่ 5)
2) หนังสือจากสถาบันการศึกษาส่งตัวกลับโดยระบุวันที่สง่ ตัวกลับ

3) เอกสารที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษา
3.2.3 จัดทาคาสัง่ ให้ข้าราชการซึง่ ไปศึกษาต่อภาคฤดูร้อนกลับเข้าปฏิบัตริ าชการตามเดิม
3.2.4 การรายงานจานวนผู้ลาศึกษาไป สพฐ.
การฝึกอบรมภายในประเทศ
ขั้นตอนการดาเนินการ
4.1 ขออนุญาตไปฝึกอบรมภายในประเทศ (ตามหลักเกณฑ์)
4.2 การอบรม หากอบรมระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน หรือทางราชการจะต้องจ่ายเงิน เพือ่ เป็น
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเกินกว่า 5,000 บาท ต้องจัดทาสัญญา
4.3 จัดทาสัญญา (กรณีผู้ลาไปฝึกอบรมย้ายต่างเขตพื้นที่ให้เก็บสัญญาไว้ที่ สพท. เดิม แต่ต้องแจ้งให้
หน่วยงานใหม่ทราบ)
4.4 จัดทาคาสั่งให้ไปฝึกอบรมภายในประเทศ และกลับเข้าปฏิบัติราชการ
4.5 รายงาน สพฐ.
5. การคานวณเงิน และเรียกชดใช้ทุนกรณีผิดสัญญา
ขั้นตอนการดาเนินการ
กรณีผลู้ าศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัตกิ ารวิจัยภายในประเทศ ผิดสัญญาการชดใช้ทุนให้ดาเนินการดังนี้
5.1 คานวณการชดใช้ทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด และตามประกาศของ
สพฐ.
5.2 แจ้งเรียกชาระหนี้จากผูผ้ ิดสัญญาและผู้ค้าประกัน โดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ
5.3 หากผูผ้ ิดสัญญาหรือผู้ค้าประกัน ยินยอม ชดใช้ ให้รบั ชดใช้แล้วรายงาน สพฐ.
5.4 หากขอผ่านชาระให้ผมู้ ีอานาจ (ผู้รบั มอบอานาจ) พิจารณาโดยคานึงถึงหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกาหนด
5.5 หากผูผ้ ิดสัญญา หรือผู้ค้าประกันปฏิเสธ หรือเพิกเฉย ให้รวบรวมเอกสาร หลักฐานทั้งหมด
รายงาน สพฐ. โดยด่วน อย่าให้ขาดอายุความ
6. การลาศึกษาต่อต่างประเทศ
ขั้นตอนการดาเนินการขออนุญาตไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
6.1 รับคาขอของข้าราชการที่ประสงค์จะขออนุญาตไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ พร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณา
6.2 ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน
6.3 เสนอผู้บงั คับบัญชา เพื่อเสนอเรื่องไปยัง สพฐ.
6.4 สพฐ. แจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบจากสานักงาน ก.พ. และจัดทาคาสั่งส่งให้ข้าราชการไปศึกษา
ต่อ ณ ต่างประเทศ
6.5 จัดทาสัญญาและสัญญาค้าประกัน (ผอ.สพท. ลงนามในสัญญา)
6.6 ส่ง สัญญาไป สพฐ.
6.7 แจ้งสถานศึกษาเพือ่ แจ้งผู้ขออนุญาตทราบ

ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ
การศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ต้องประสานเกี่ยวข้องกับสานักงาน ก.พ. ด้วย
กรณีขอรับทุน หรือได้รับทุน ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของทุนที่ได้รับด้วย
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แจ้ งหลักเกณฑ์
และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
ให้ สถานศึกษาทราบ

ผู้ศกึ ษารายงานผลการศึกษา
ระหว่างลาศึกษา

เสนอผู้บงั คับบัญชา
อนุญาต

รายงาน สพท.

ขอกลับเข้ ารับราชการ
เมื่อจบการศึกษา

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบสารวจ
7.2 สัญญาลาศึกษา
8. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.2538
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.2538
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ .ศ.2547
3. ประกาศส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2547 เรื่อง ให้
ข้าราชการและลูกจ้างประจาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติ
งานวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.2547
4. คาสั่ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน ที่ 1602/2547 สั่ง ณ วันที่ 13 พฤษภาคม
2547
5. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่ สุด ที่ ศธ 04009/5184 ลงวันที่ 30
มีนาคม
6. คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1281/2547 สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน
2547
7. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน
ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549
8. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.2/ว.410 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550
9. คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 307/2551 สั่ง ณ วันที่ 20 มีนาคม
2551

1. ชื่องาน
ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นคู่มือการดาเนินการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
ดาเนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เสริมสร้างขวัญกาลังใจ ปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม และยกย่อง
เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีผลงานดีเด่น
เป็นที่ประจักษ์
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประกาศหลัก เกณฑ์ และวิธีการสรรหาและคัดเลือกให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ
2. สถานศึกษาแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบ พร้อมทั้งดาเนินการสรรหาและคัดเลือกครู บุคลากรที่สมควร
ได้รับการยกย่อ งเชิดชูเกี ยรติตามหลักเกณฑ์และวิธีก ารที่ก าหนด แล้ วส่งประวัติและผลงานตามแบบที่ กาหนด
ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาแต่ง ตั้ง คณะกรรมการพิ จ ารณาคัดเลือกผู้ ส มควรได้รั บ การยกย่อ ง
เชิ ดชู เ กี ยรติ ด้ ว ยความบริ สุท ธิ์ ยุติ ธ รรม โดยค านึ ง ถึง ความประพฤติ วิ นัย และการรัก ษาวิ นัย การปฏิ บัติ ต น
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ความรู้ความสามารถ และผลงานการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ทราบโดยทั่วกัน
5. ดาเนินการมอบเกียรติบัตรหรือรางวัลในโอกาสอันควร
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นาผลงานไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ
5. แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จัดทาหลักเกณฑ์
วิธีการสรรหาและคัดเลือก

ดาเนินการสรรหา
และคัดเลือก

ประกาศผลและ
ประชาสัมพันธ์

สถานศึกษาแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบ

ประกาศหลักเกณฑ์
วิธีการสรรหาและคัดเลือก

มอบเกียรติบัตรหรือรางวัล
ตามโอกาสอันสมควร

6. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 23 และ มาตรา 75
2. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 9 (6)
3. กฎกระทรวงก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารกระจายอ านาจการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา
พ.ศ. 2550
4. ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอานาจการบริหารและการ
จัดการการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
7. ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ
การดาเนินการสรรหาและคั ดเลือกผู้ที่ ส มควรได้รั บ ยกย่อ งเชิดชู เ กี ยรติ อาจแบ่ง เป็นประเภทและ
ระดับ ต่า ง ๆ เช่น ประเภทผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา ข้ าราชการครูแ ยกตามระดั บ ช่ วงชั้ น
หรือกลุ่มสาระที่สอน เป็นต้น

