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คูมือการใชงาน 
ระบบออกคําสั่ง 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 

บทนํา 

 สํานักงาน ก.ค.ศ. เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีเปนองคกรกลางบริหารงานบุคคลสําหรับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 กําหนดให ก.ค.ศ. มี
อํานาจหนาท่ีตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ใหมีอํานาจหนาท่ีโดยตรงเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใหหนวยงานทางการศึกษาและ
สวนราชการตาง ๆ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2547 และท่ี 

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 กฎ ก.ค.ศ. กฎ ก.พ. ระเบียบ ก.ค.ศ. ตลอดจนกฎหมาย
และระเบียบท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ ดังกลาว เพ่ือถือปฏิบัติและดําเนินการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตาม
ระบบคุณธรรม แตปรากฏวา ในการดําเนินงานท่ีผานมาไดมีการแกไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิก
กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลอยูตลอดมา ทําใหเกิดความไมเขาใจ
ตลอดจนสรางปญหาแกผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการตรวจสอบการบริหารงานบุคคลสาหรับขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเปนอันมาก จึงมีความจําเปนตองพัฒนาระบบการรวจสอบคําสั่งเพ่ือให
เปนไปตามหลักเกณฑท่ีถูกตองเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยในโครงการนี้เปนการพัฒนาระบบเพ่ือ
ตรวจสอบคําสั่งและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2) ในทุกระดับทุกมาตรฐานตาแหนง  

เอกสารฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางในการใชงานระบบตรวจสอบคําสั่ง เพ่ือใหเขาใจ
ข้ันตอน และกระบวนการบันทึกคําสั่งบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและบัญชีแนบทายคําสั่ง ตลอดจนเพ่ือใหเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการออกคําสั่ง
สามารถใชงานระบบตรวจสอบคําสั่งไดอยางถูกตอง และท่ีสําคัญท่ีสุด เพ่ือใหกระบวนการตรวจสอบ
คําสั่ง เปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย หลักเกณฑ ท่ีกําหนด และเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหกระบวนการตรวจสอบคําสั่ง เปนไปตามหลักเกณฑท่ีถูกตอง มีมาตรฐานเดียวกัน
ซ่ึงจะเปนประโยชนตอขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีรายชื่ออยูในบัญชีแนบทาย 

2. เพ่ือใหกระบวนการทํางานในการตรวจสอบคําสั่ง ดําเนินการไดอยางรวดเร็วลดจํานวน
บุคลากรท่ีเก่ียวของกับกระบวนการตรวจสอบคําสั่ง 
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3. เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถบันทึกคําสั่งลงในระบบได 
 

ประโยชนท่ีไดรับจากการมีระบบ 

1. เพ่ือใหเขาใจข้ันตอน และกระบวนการบันทึกคําสั่งบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและบัญชีแนบทายคําสั่ง 

2. เพ่ือใหเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการออกคําสั่ง สามารถใชงานระบบตรวจสอบ
คําสั่งไดอยางถูกตอง 

3. เพ่ือใหกระบวนการตรวจสอบคําสั่ง เปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย หลักเกณฑ ท่ี
กําหนด และเปนมาตรฐานเดียวกัน 

4. หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถบันทึกคําสั่งลงในระบบได โดยลดขอผิดพลาดลง 

5. กระบวนการตรวจสอบคําสั่งของการบริหารงานบุคคลสํารหับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เปนไปไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และมีความแมนยํา 

 

การเขาสูระบบออกคําส่ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. เปด Web browser เชน Mozilla Firefox, Google Chormeเปนตน 

2. กรอก ชื่อเว็บไซตหรือ URL ท่ีใชสําหรับการเขาใชงานในชอง Address ซ่ึงในท่ีนี้ ชื่อ
เว็บไซตหรือ URL คือ  http://www.wcs.cmss-otcsc.com/ จากนั้นกดแปน Enter ท่ีคียบอรด 1 
ครั้ง แสดงผลดังรูป 

 
รูปท่ี 1 แสดงการกรอก URL 
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3. ผลจากการ จะปรากฏหนาหลักของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสมรรถนะของ
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา แสดงผลดังรูป 

 

รูปท่ี 2 หนาหลักระบบบริหารจัดการคําสั่งการบริหารงานบุคคล  

 
4. จากนั้นใหผูใชงานทําการคลิกท่ีเมนู “เขาสูระบบออกคําสั่ง” ผลจะปรากฏหนาตางซ่ึงมี

ชองใหกรอกชื่อผูใชและรหัสผาน แสดงผลดังรูป 
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รูปท่ี 3 แสดงหนาตางใหกรอกชื่อผูใชและรหัสผาน 

การออกคําส่ังการบริหารงานบุคคล 

หลังจากท่ีผูใชงานทําการเขาสูระบบเปนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแลว จะปรากฏหนา
หลักของระบบทะเบียนประวัติ กพ.7 อิเล็กทรอนิกส แสดงผลดังรูป 

 

รูปท่ี 4 แสดงหนาหลักะบบบริหารจัดการคําสั่งการบริหารงานบุคคล 
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 ระบบแสดงหนาหลัก “ระบบบริหารจัดการคําสั่งการบริหารงานบุคคล” ประกอบดวย 4 
เมนูหลัก ใหผูใชงานเลือกเมนูท่ี 2 คือ “ระบบออกคําสั่ง” แสดงผลดังรูป 

 

รูปท่ี 5 แสดงหนาหลักของระบบบริหารจัดการคําสั่งการบริหารงานบุคคล 

จะปรากฏหนาหลักระบบออกคําสั่งสําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีลงชื่อเขาใชงาน ดัง
รูป 

 
รูปท่ี 6 แสดงหนาหลักระบบออกคําสั่ง 

 จากรูปท่ี 6 แสดงหนาหลักระบบออกคําสั่ง แบงออกเปน 10 สวน ดังนี้ 
 หมายเลข 1 สวนเมนู โดยแตละเมนู อธิบายไดดังนี้ 

   คือ เมนูกลับสูหนาหลัก  

  คือ เมนูประมวลผลคําสั่ง 
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คือ เมนูการคนหาข้ันสูง 

คือ เมนูคนหาไฟลเอกสาร 
หมายเลข 2 รูปแบบการแสดงผลของหนังสือคําสั่งในหนาระบบ 
หมายเลข 3 สวนของรูปแบบการแสดงผลตัวเลข ไทย/อารบิก  
หมายเลข 4 สวนสําหรับยอและขยายตัวหนังสือในหนาระบบ  

 หมายเลข 5 สวนสําหรับคนหาและคนหาแบบละเอียดของคําสั่งท่ีอยูในตาราง 
 หมายเลข 6 สวนเครื่องมือในการสรางคําสั่งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 หมายเลข 7 สวนเครื่องมือในการจัดการคําสั่งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประกอบดวย 

    คือ ดาวนโหลดในรูปแบบไฟล pdf 

    คือ แนบไฟลประกอบคําสั่ง 

    คือ ยังไมไดประมวลผลคําสั่ง 

   คือ ตรวจสอบคุณสมบัติ 

   คือ ไมสามารถนําสงคําสั่งเนื่องจากแนบเอกสารไมครบ หรือไมมีรายชื่อ
บุคลากรในบัญชีแนบทาย 

   คือ แกไขหนังสือคําสั่ง 

    คือ บัญชีแนบ 

    คือ ลบหนังสือคําสั่ง 
 หมายเลข 8 สวนแสดงสถานะของการนําสงคําสั่ง 

หมายเลข 9 สวนขอมูลรายละเอียดหนังสือคําสั่งท่ีไดมีการสรางไว 
- เลขท่ีคําสั่ง แสดงเลขท่ีของหนังสือคําสั่ง 
- คําสั่งเรื่อง แสดงรายชื่อเรื่องหนังสือคําสั่งท่ีไดทําการสรางผานระบบ 
- หนวยงาน แสดงรายชื่อหนวยงานท่ีสรางหนังสือคําสั่ง 
- ลงวันท่ี แสดงวันท่ีลงชื่ออนุมัติหนังสือคําสั่ง 

 หมายเลข 10 สวนของการแสดงเลขหนาของหนังสือคําสั่ง 
 

จากหมายเลข 2 รูปแบบการแสดงผลนั้น เม่ือผูใชทําการเลือกเมนู  สามารถเลือกการแสดงผลได 
2 รูปแบบ ดังนี้ 
 1. การแสดงผลรูปแบบของตาราง (ดังรูปท่ี 7) 
 2. การแสดงผลรูปแบบของรายการ ดังรูป 
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รูปท่ี 7 แสดงหนาหลักระบบออกคําสั่ง 

จากรูปท่ี 7 แสดงหนาหลักระบบออกคําสั่ง แบงออกเปน 10 สวน ดังนี้ 
 หมายเลข 1 สวนเมนู โดยแตละเมนู อธิบายไดดังนี้ 

   คือ เมนูกลับสูหนาหลัก  

  คือ เมนูประมวลผลคําสั่ง 

คือ เมนูการคนหาข้ันสูง 

คือ เมนูคนหาไฟลเอกสาร 
หมายเลข 2 สวนเครื่องมือในการสรางคําสั่งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หมายเลข 3 รูปแบบการแสดงผลของหนังสือคําสั่งในหนาระบบ  
หมายเลข 4 สวนของรูปแบบการแสดงผลตัวเลข ไทย/อารบิก 
หมายเลข 5 สวนสําหรับยอและขยายตัวหนังสือในหนาระบบ  

 หมายเลข 6 สวนสําหรับคนหาและคนหาแบบละเอียดของคําสั่งท่ีอยูในตาราง 
หมายเลข 7 สวนขอมูลรายละเอียดหนังสือคําสั่งท่ีไดมีการสรางไว 
 - สถานะของการนําสงคําสั่ง 
 - ลําดับ แสดงลําดับของหนังสือคําสั่ง 
 - เลขท่ีคําสั่ง แสดงเลขท่ีของหนังสือคําสั่ง 

- คําสั่งเรื่อง แสดงรายชื่อเรื่องหนังสือคําสั่งท่ีไดทําการสรางผานระบบ 
- หนวยงาน แสดงรายชื่อหนวยงานท่ีสรางหนังสือคําสั่ง 
- ลงวันท่ี แสดงวันท่ีลงชื่ออนุมัติหนังสือคําสั่ง 
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  - ตําแหนงผูลงนาม แสดงชื่อตําแหนงของผูลงนามในหนังสือคําสั่ง 
 หมายเลข 8 สวนเครื่องมือในการจัดการจํานวนของคําสั่งในหนาระบบ 
 หมายเลข 9 สวนเครื่องมือในการจัดการคําสั่งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประกอบดวย 

    คือ ดาวนโหลดในรูปแบบไฟล pdf 

    คือ แนบไฟลประกอบคําสั่ง 

    คือ ยังไมไดประมวลผลคําสั่ง 

   คือ ตรวจสอบคุณสมบัติ 

   คือ ไมสามารถนําสงคําสั่งเนื่องจากแนบเอกสารไมครบ หรือไมมีรายชื่อ
บุคลากรในบัญชีแนบทาย 

   คือ แกไขหนังสือคําสั่ง 

    คือ บัญชีแนบ 

    คือ ลบหนังสือคําสั่ง 
 หมายเลข 10 สวนของการแสดงเลขหนาของหนังสือคําสั่ง 

1. การสรางหนังสือคําส่ัง 
จากรูปท่ี 5 ใหผูใชงานเลือก หมายเลข 6 “  ” เพ่ือสรางหนังสือคําสั่งและบัญชีแนบ

ทาย จะปรากฏหนาเลือกรูปแบบคําสั่ง ดังรูป 

 

รูปท่ี 8 แสดงหนาเลือกรูปแบบคําสั่ง 

จากรูปท่ี 8 ขางตน มีรูปแบบคําสั่ง 2 รูปแบบ โดยใหผูใชงานเลือกรูปแบบคําสั่งท่ีตองการ
สราง จากนั้นระบบ จะปรากฏหนาใหเลือกรูปแบบคําสั่ง/ประเภทคําสั่ง ประกอบดวย  
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1.1 รูปแบบหนังสือคําส่ังของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

รูปท่ี 9 แสดงการเลือกรูปแบบหนังสือคําสั่งของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ระบบจะแสดงการเลือกรูปแบบคําสั่ง/ประเภทคําสั่งของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึ
กา ใหผูใชเลือกประเภทคําสั่งตามตองการ ตัวอยางเลือก “รูปแบบหนังสือคําสั่งของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา” ระบบแสดงรูปแบบคําสั่งท่ีเก่ียวของกับขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  

 จากนั้นใหผูใชทําการเลือกประเภทคําสั่งและประเภทคําสั่งยอยท่ีผูใชตองการสรางคําสั่ง 
ตัวอยางเลือกประเภทคําสั่ง “การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” และ

เลือกประเภทคําสั่งยอย “การบรรจุและแตงตั้งผูไดรับคัดเลือก” จากนั้นกดปุม “ ”แสดงผลดัง
รูป 
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รูปท่ี 10 แสดงการเลือกประเภทคําสั่ง และประเภทคําสั่งยอยของรูปแบบคําสั่งของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

จากนั้นระบบแสดงหนาสําหรับเลือกรูปแบบการออกคําสั่ง โดยมีใหเลือก 2 รูปแบบคือ คําสั่ง
ออกโดยโรงเรียน และคําสั่งออกโดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เม่ือผูใชงานเลือกสวนราชการท่ีออก

คําสั่งท่ีตองการแลว ใหกดปุม “ ” แสดงผลดังรูป 

 
รูปท่ี 11 แสดงการเลือกรูปแบบการออกคําสั่ง 

 จากรูปท่ี 11 เม่ือผูใชงานทําการเลือกรูปแบบคําสั่งและทําการคลิกปุมเพ่ิมหนังสือ
คําสั่งแลว ระบบจะแสดงหนาคําสั่ง ตามแตละประเภทคําสั่งยอย ดังนี้ 
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รูปท่ี 12 แสดงเทมเพลตตัวอยางของรูปแบบคําสั่งคําสั่งของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 จากรูปท่ี 12 แสดงเทมเพลตของหนาคําสั่ง ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 
หมายเลข 1 แสดงแถบเมนู ประกอบดวย 

  - หนังสือคําสั่ง แสดงเทมเพลตหนาหนังสือคําสั่ง 
  - เอกสารบัญชีแนบ แสดงเทมเพลตหนาเอกสารบัญชีแนบ 
 หมายเลข 2 แสดงเครื่องมือในการแกไขคําสั่ง 
 หมายเลข 3 แสดงเครื่องมือการแสดงผลคําสั่งในรูปแบบ PDF 

จากรูปท่ี 12 ขางตน ใหผูใชงานตองการแกไขคําสั่งโดยใชผูใชงานเลือกหมายเลขท่ี 2 จากนั้น
ระบบ จะปรากฏหนาใหแกไขหนังสือคําสั่ง ดังรูป 
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รูปท่ี 13 แสดงเทมเพลตหนาแบบบันทึกคําสั่ง 

แบบบันทึกคําสั่งของแตละประเภทคําสั่ง แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้  
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  1.1.1 แบบบันทึกคําส่ังสวนหัว 

 

รูปท่ี 14 แสดงสวนหัวของแบบบันทึกคําสั่ง 

จากรูปท่ี 14 ระบบแสดงสวนบันทึกหนังสือคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สวนแสดงหนวยงานท่ีออกหนังสือคําสั่ง ซ่ึงผูใชงานไมสามารถแกไขขอมูลได 
หมายเลข 2 สวนแสดงเลขท่ีคําสั่ง สวนนี้ระบบจะทําการแสดงเลขท่ีคําสั่งใหอัตโนมัติ ผูใช

สามารถทําการแกไขเลขท่ีคําสั่งเองได กรณีท่ีผูใชงานกรอกเลขท่ีคําสั่งซํ้ากับคําสั่งอ่ืนในระบบ ระบบ
จะแจงเตือน แสดงผลดังรูป 

 

รูปท่ี 15 แสดงการแจงเตือนกรณีเลขท่ีคําสั่งซํ้า 

จากรูปท่ี 15 ใหผูใชงานทําการกดปุม “ ” ระบบจะทําการปดหนาตางนี้ลง และให
ผูใชงานทําการกรอกเลขท่ีคําสั่งใน หมายเลข 2 ใหม 

 หมายเลข 3 สวนแสดงชื่อคําสั่ง ซ่ึงผูใชงานไมสามารถแกไขขอมูลได 
หมายเลข 4 สวนแสดงการ Preview รูปแบบคําสั่งในรูปแบบของ PDF 
หมายเลข 5 สวนแสดงการ Preview รูปแบบคําสั่ง เม่ือผูใชทําการกรอกขอมูลเรียบรอยแลว 

ตองการท่ีจะดูหนา Preview ของแบบคําสั่ง โดยใหผูใชงานเลือก Preview ระบบแสดงหนาตางจะมี
ลักษณะท่ีคลายกับรูปท่ี 13 
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  1.1.2 แบบบันทึกคําส่ังสวนเนื้อหา 

    โดยเนื้อหาของสวนหัวและสวนทายจะมีลักษณะแบบฟอรมการบันทึกขอมูลท่ี
คลายกัน สวนเนื้อหาของแตละคําสั่งนั้นจะมีขอมูลท่ีแตกตางกันออกไป ประกอบดวยตัวอยางคําสั่ง 
ดังตอไปนี้ 

  1.1.2.1 การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1.1.2.1.1 บรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได 

 

รูปท่ี 16 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได 

 

จากรูปท่ี 16 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกขอมูลกฎหมายท่ีเก่ียวของของคําสั่ง เชน หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ท่ี ศธ 0206.2/ว20 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2548  

 หมายเลข 2 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 
 หมายเลข 3 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 
 หมายเลข 4 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูป 

 

รูปท่ี 17 แสดงรูปแบบปฎิทิน 

หมายเลข 5 สําหรับกรอกขอมูล ระยะเวลาการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
ตัวอยางเชน “เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเข็มเปนเวลา 2 ป” 

หมายเลข 6 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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    1.1.2.1.2 การบรรจุและแตงตั้งผูไดรับคัดเลือก 

 

 

รูปท่ี 18 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งบรรจุและแตงตั้งผูไดรับคัดเลือก 

จากรูปท่ี 18 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 

หมายเลข 2 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 

หมายเลข 3 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 

หมายเลข 4 สําหรับกรอกขอมูล กรณีท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษท่ีทําการคัดเลือก เชน 
นักเรียนทุน ผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน ผูผานการคัดเลือกครูสอนศาสนาอิสลาม เปน
ตน 

หมายเลข 5 สําหรับกรอกขอมูล ระยะเวลาการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
ตัวอยางเชน “เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเข็มเปนเวลา 2 ป” 

หมายเลข 6 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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   1.1.2.1.3 การบรรจุและแตงตั้งผูมีความเชี่ยวชาญระดับสูง 

 

รูปท่ี 19 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งบรรจุและแตงตั้งผูไดรับคัดเลือก 

 

จากรูปท่ี 19 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกเลขท่ีหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ  

หมายเลข 2 สําหรับกรอกลงวันท่ีของหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ของหมายเลข 1 

หมายเลข 3 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 

หมายเลข 4 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 

หมายเลข 5 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 

หมายเลข 6 สําหรับกรอกขอมูลการใหบรรจุ ตัวอยางเชน ผูมีความชํานาญ หรือ ผูมีความ
ชํานาญระดับสูง เปนตน 

หมายเลข 7 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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   1.1.2.1.4 การบรรจุและแตงตั้งผูเคยเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู
ออกจากราชการไปแลวสมัครขอกลับเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

รูปท่ี 20 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งบรรจุและแตงตั้งผูเคยเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผูออกจากราชการไปแลวสมัครขอกลับเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

จากรูปท่ี 20 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 

หมายเลข 2 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 

หมายเลข 3 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 

หมายเลข 4 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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   1.1.2.1.5 การบรรจุและแตงตั้งผูไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเขารับ
ราชการ 

 

รูปท่ี 21 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งบรรจุและแตงตั้งผูไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี
กลับเขารับราชการ 

 

จากรูปท่ี 21 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกชื่อสวนราชการ ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการออกคําสั่ง  

หมายเลข 2 สําหรับกรอกเลขท่ีคําสั่ง ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการออกคําสั่ง  

หมายเลข 3 สําหรับกรอกสวนลงวันท่ี ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการออกคําสั่ง  

หมายเลข 4 สําหรับสถานท่ีท่ีไปปฏิบัติงานตามคณะรัฐมนตรี ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการ
ออกคําสั่ง 

หมายเลข 5 สําหรับกรอกจํานวนขาราชการท่ีไปปฎิบัติงาน ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการ
ออกคําสั่ง 

หมายเลข 6 สําหรับกรอกเลขท่ีหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ  

หมายเลข 7 สําหรับเลือกปฎิทินลงวันท่ีของหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ของหมายเลข 6 

หมายเลข 8 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 

หมายเลข 9 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 

หมายเลข 10 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 

หมายเลข 11 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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  1.1.2.1.6 การบรรจุและแตงตั้งผูออกจากราชการเพ่ือไปรับราชการทหารกลับเขา
รับราชการ 

 

รูปท่ี 22 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งบรรจุและแตงตั้งผูออกจากราชการเพ่ือไปรับราชการ
ทหารกลับเขารับราชการ 

 

จากรูปท่ี 22 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกชื่อสวนราชการ ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการออกคําสั่ง  

หมายเลข 2 สําหรับกรอกเลขท่ีคําสั่ง ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการออกคําสั่ง  

หมายเลข 3 สําหรับกรอกสวนลงวันท่ี ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการออกคําสั่ง  

หมายเลข 4 สําหรับกรอกจํานวนขาราชการท่ีไปรับราชการทหาร ของการอางถึงอํานาจเพ่ือ
การออกคําสั่ง 

หมายเลข 5 สําหรับกรอกเลขท่ีหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ  

หมายเลข 6 สําหรับเลือกปฎิทินลงวันท่ีของหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ของหมายเลข 6 

หมายเลข 7 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 

หมายเลข 8 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 

หมายเลข 9 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 

หมายเลข 10 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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    1.1.2.1.7 การบรรจุและแตงตั้งผูเคยเปนพนักงานสวนทองถ่ินหรือขาราชการท่ีไมใช
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลับเขารับราชการ 

 

รูปท่ี 23 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งบรรจุและแตงตั้งผูเคยเปนพนักงานสวนทองถ่ินหรือ
ขาราชการท่ีไมใชขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลับเขารับราชการ 

จากรูปท่ี 23 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกเลขท่ีหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ  

หมายเลข 2 สําหรับเลือกปฎิทินลงวันท่ีของหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ของหมายเลข 6 

หมายเลข 3 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 

หมายเลข 4 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 

หมายเลข 5 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 

หมายเลข 6 สําหรับกรอกขอมูลใหบรรจุ ตัวอยางเชน ผูเคยเปน พนักงานสวนทองถ่ินผูออก
จากงาน หรือขาราชการท่ีไมใชขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูออกจากราชการไปแลว 
เปนตน 

หมายเลข 7 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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  1.1.2.2 การยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   1.1.2.2.1 ยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

รูปท่ี 24 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 

จากรูปท่ี 24 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ของผูประสงค
ยาย  

หมายเลข 2 สําหรับกรอกขอมูลประชุมอ.ก.ค.ศ. ครั้งท่ีของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ของผูประสงค
ยาย เชน 3/2557  

หมายเลข 3 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ.ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ของผูประสงคยาย 
โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชองวันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 

หมายเลข 4 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 

หมายเลข 5 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 

หมายเลข 6 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 

หมายเลข 7 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี ้

 
 
 
 
 
 
 

 



22 

   1.1.2.2.2 ยายและแตงตั้งผูบริหารสถานศึกษา 

 

รูปท่ี 25 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งยายและแตงตั้งผูบริหารสถานศึกษา 

 

จากรูปท่ี 25 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ของผูประสงค
ยาย  

หมายเลข 2 สําหรับกรอกขอมูลประชุมอ.ก.ค.ศ. ครั้งท่ีของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ของผูประสงค
ยาย เชน 3/2557  

หมายเลข 3 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ.ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ของผูประสงคยาย 
โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชองวันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 

หมายเลข 4 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 

หมายเลข 5 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 

หมายเลข 6 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 

หมายเลข 7 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี ้
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   1.1.2.2.3 ยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการตัดโอน
ตําแหนงและอัตราเงินเดือน 

 

รูปท่ี 26 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโดยการตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน 

จากรูปท่ี 26 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ของผูประสงค
ยาย  

หมายเลข 2 สําหรับกรอกขอมูลประชุมอ.ก.ค.ศ. ครั้งท่ีของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ของผูประสงค
ยาย เชน 3/2557  

หมายเลข 3 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ.ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ของผูประสงคยาย 
โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชองวันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 

หมายเลข 4 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 

หมายเลข 5 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 

หมายเลข 6 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 

หมายเลข 7 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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   1.1.2.2.4 เปลี่ยนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตามความ
สมัครใจ และเพ่ือประโยชนทางราชการ) 

 

รูปท่ี 27 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งเปลี่ยนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ตามความสมัครใจ และเพ่ือประโยชนทางราชการ) 

จากรูปท่ี 27 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สวนกรอกหนังสืออางอิงหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน หนังสือสํานักงาน 
ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว17 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2548 เปนตน 

หมายเลข 2 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 

หมายเลข 3 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 

หมายเลข 4 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 

หมายเลข 5 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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   1.1.2.2.5 เปลี่ยนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตามผลการ
คัดเลือก) 

 

รูปท่ี 28 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งเปลี่ยนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ตามผลการคัดเลือก) 

จากรูปท่ี 28 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 

หมายเลข 2 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 

หมายเลข 3 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 

หมายเลข 4 สําหรับกรอกขอมูลเลขท่ีหนังสือตามประกาศอางอิงของการเปลี่ยนตําแหนง 

หมายเลข 5 สําหรับเลือกปฎิทินสวนการลงวันท่ีของหนังสือตามประกาศอางอิงของการ
เปลี่ยนตําแหนง 

หมายเลข 6 สําหรับกรอกเรื่องของหนังสือตามประกาศอางอิงจองการเปลี่ยนตําแหนง 

หมายเลข 7 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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   1.1.2.2.6 เปลี่ยนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีถูกพักการ
ใชหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาติประกอบอาชีพ) 

 

รูปท่ี 29 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งเปลี่ยนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กรณีถูกพักการใชหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาติประกอบอาชีพ) 

จากรูปท่ี 29 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกขอมูลเลขท่ีหนังสือสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

หมายเลข 2 สําหรับเลือกปฎิทินสวนลงวันท่ีของหนังสือสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

หมายเลข 3 สําหรับกรอกขอมูลเลขท่ีหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.  

หมายเลข 4 สําหรับเลือกปฎิทินสวนลงวันท่ีของหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. 

หมายเลข 5 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 

หมายเลข 6 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 

หมายเลข 7 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 

หมายเลข 8 สําหรับกรอกเหตุผลท่ีใหเปลี่ยนตําแหนง ตัวอยางเชน ผูถูกพักการใชหรือถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เปนตน 

หมายเลข 9 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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  1.1.2.3 การโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   1.1.2.3.1 รับโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

รูปท่ี 30 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งรับโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จากรูปท่ี 30 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกขอมูลเลขท่ีหนังสือสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

หมายเลข 2 สําหรับเลือกปฎิทินสวนลงวันท่ีของหนังสือสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

หมายเลข 3 สําหรับกรอกขอมูลเลขท่ีหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.  

หมายเลข 4 สําหรับเลือกปฎิทินสวนลงวันท่ีของหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. 

หมายเลข 5 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 

หมายเลข 6 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 

หมายเลข 7 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 

หมายเลข 8 สําหรับกรอกเหตุผลท่ีใหเปลี่ยนตําแหนง ตัวอยางเชน ผูถูกพักการใชหรือถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เปนตน 

หมายเลข 9 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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1.1.2.3.2 รับโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูสอบแขงขันได / ผู
ไดรับคัดเลือก 

 

รูปท่ี 31 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งรับโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู
สอบแขงขันได / ผูไดรับคัดเลือก 

จากรูปท่ี 31 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกขอมูลเลขท่ีหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.  

หมายเลข 2 สําหรับเลือกปฎิทินสวนลงวันท่ีของหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. 

หมายเลข 3 สําหรับกรอกหนังสืออางอิงอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือเพ่ิมเติม 

หมายเลข 4 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 

หมายเลข 5 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 

หมายเลข 6 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 

หมายเลข  7 สําหรับกรอกเหตุผลการรับโอน ตัวอยางเชน ผูสอบแขงขันได หรือผูไดรับ
คัดเลือก เปนตน 

หมายเลข 8 สําหรับกรอกขอมูลการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตัวอยางเชน โดย
ใหเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเปนเวลา 1 ป เปนตน 

หมายเลข 9 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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1.1.2.3.3 รับโอนพนักงานสวนทองถ่ิน / ขาราชการอ่ืน 

 

รูปท่ี 32  แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งรับโอนพนักงานสวนทองถ่ิน / ขาราชการอ่ืน 

จากรูปท่ี 32 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกชื่อหนวยงานหรือสวนราชการท่ีใหโอน 

หมายเลข 2 สําหรับกรอกประเภทขาราชการ เชน พนักงานสวนทองถ่ิน หรือขาราชการอ่ืน 
เปนตน 

หมายเลข 3 สําหรับกรอกชื่อหนวยงานหรือสวนราชการท่ีรับโอน 

หมายเลข 4 สําหรับกรอกขอมูลเลขท่ีหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.  

หมายเลข 5 สําหรับเลือกปฎิทินสวนลงวันท่ีของหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. 

หมายเลข 6 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 

หมายเลข 7 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 

หมายเลข 8 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 

หมายเลข  9 สําหรับกรอกประเภทขาราชการท่ีมาบรรจุ เชน พนักงานสวนทองถ่ิน หรือ
ขาราชการอ่ืน เปนตน 

หมายเลข 10 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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1.1.2.3.4 รับโอนพนักงานสวนทองถ่ิน / ขาราชการอ่ืนผูสอบแขงขันได / ผูไดรับ
การคัดเลือก 

 

รูปท่ี 33 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งรับโอนพนักงานสวนทองถ่ิน / ขาราชการอ่ืนผูสอบ
แขงขันได / ผูไดรับการคัดเลือก 

จากรูปท่ี 33 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 

หมายเลข 2 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 

หมายเลข 3 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 

หมายเลข  4 สําหรับกรอกสาเหตุการรับโอน ตัวอยางเชน พนักงานสวนทองถ่ินผูสอบแขงขัน
ได  ขาราชการอ่ืนผูสอบแขงขันได พนักงานสวนทองถ่ินผูไดรับการคัดเลือก ขาราชการอ่ืนผูไดรับ
คัดเลือก เปนตน 

หมายเลข 5 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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1.1.2.3.5 ใหโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

รูปท่ี 34 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งใหโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จากรูปท่ี 34 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกชื่อหนวยงานหรือสวนราชการท่ีรับโอน 

หมายเลข 2 สําหรับกรอกชื่อสังกัดท่ีใหโอน 

หมายเลข 3 สําหรับกรอกชื่อสังกัดท่ีรับโอน 

หมายเลข 4 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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1.1.2.3.6 รับโอนพนักงานสวนทองถ่ิน / ขาราชการอ่ืนผูสอบแขงขันได / ผูไดรับ
คัดเลือก (กรณีรับโอนมาบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูผูชวย) 

 

รูปท่ี 35 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งรับโอนพนักงานสวนทองถ่ิน / ขาราชการอ่ืนผูสอบ
แขงขันได / ผูไดรับคัดเลือก (กรณีรับโอนมาบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูผูชวย) 

จากรูปท่ี 35 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 

หมายเลข 2 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 

หมายเลข 3 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 

หมายเลข 4 สําหรับกรอกหนังสืออางอิงอ่ืน ๆ ท่ีเพ่ิมเติม 

หมายเลข 5 สําหรับกรอกสาเหตุการรับโอน ตัวอยางเชน พนักงานสวนทองถ่ินผูสอบแขงขัน
ได  ขาราชการอ่ืนผูสอบแขงขันได พนักงานสวนทองถ่ินผูไดรับการคัดเลือก ขาราชการอ่ืนผูไดรับ
คัดเลือก เปนตน 

หมายเลข 6 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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1.1.2.3.7 รับโอนพนักงานสวนทองถ่ิน / ขาราชการอ่ืนผูสอบแขงขันได / ผูไดรับ
คัดเลือก (กรณีรับโอนมาบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู) 

 

รูปท่ี 36 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งรับโอนพนักงานสวนทองถ่ิน / ขาราชการอ่ืนผูสอบ
แขงขันได / ผูไดรับคัดเลือก (กรณีรับโอนมาบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู) 

จากรูปท่ี 36 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 

หมายเลข 2 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 

หมายเลข 3 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 

หมายเลข 4 สําหรับกรอกหนังสืออางอิงอ่ืน ๆ ท่ีเพ่ิมเติม 

หมายเลข 5 สําหรับกรอกสาเหตุการรับโอน ตัวอยางเชน พนักงานสวนทองถ่ินผูสอบแขงขัน
ได  ขาราชการอ่ืนผูสอบแขงขันได พนักงานสวนทองถ่ินผูไดรับการคัดเลือก ขาราชการอ่ืนผูไดรับ
คัดเลือก เปนตน 

หมายเลข 6 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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  1.1.2.4 การแตงตั้งครูผูชวยใหดํารงตําแหนงครู 

   1.1.2.4.1 แตงตั้งครูผูชวยใหดํารงตําแหนงครู 

 

รูปท่ี 37 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งแตงตั้งครูผูชวยใหดํารงตําแหนงครู 

จากรูปท่ี 37 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 

หมายเลข 2 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 

หมายเลข 3 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 

หมายเลข 4 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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  1.1.2.5 การรักษาการในตําแหนง 

   1.1.2.5.1 ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตําแหนง 

 

รูปท่ี 38 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการ
ในตําแหนง 

จากรูปท่ี 38 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกขอมูลสาเหตุการรักษาการในตําแหนง ตัวอยางเชน วางลง หรือผุ
ดํารงตําแหนงไมสามารถปฎิบัติหนาท่ีราชการได เปนตน 

หมายเลข 4 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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  1.1.2.6 การเล่ือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   1.1.2.6.1 ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการ 

 

รูปท่ี 39 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่ง ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทย
ฐานะชํานาญการ 

จากรูปท่ี 39 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกหนังสืออางอิงอ่ืน ๆ ท่ีเพ่ิมเติม 

หมายเลข 2 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 

หมายเลข 3 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 

หมายเลข 4 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 

หมายเลข 5 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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   1.1.2.6.2 ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญ
การพิเศษ 

 

รูปท่ี 40 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่ง ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทย
ฐานะชํานาญการพิเศษ 

จากรูปท่ี 40 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกหนังสืออางอิงอ่ืน ๆ ท่ีเพ่ิมเติม 

หมายเลข 2 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 

หมายเลข 3 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 

หมายเลข 4 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 

หมายเลข 5 สําหรับกรอกผลการเลื่อน ตัวอยางเชน มี หรือ เลื่อนเปน เปนตน 

หมายเลข 6 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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   1.1.2.6.3 ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 

รูปท่ี 41 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทย
ฐานะเชี่ยวชาญ 

จากรูปท่ี 41 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกหนังสืออางอิงอ่ืน ๆ ท่ีเพ่ิมเติม 

หมายเลข 2 สําหรับกรอกหนังสืออางอิงของมติ ก.ค.ศ.  

หมายเลข 3 สําหรับเลือกปฎิทินลงวันท่ีของหนังสืออางอิงของมติ ก.ค.ศ. 

หมายเลข 4 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 

หมายเลข 5 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 

หมายเลข 6 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 

หมายเลข 7 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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  1.1.2.7 การเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   1.1.2.7.1 เลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและไดรับ
คาตอบแทนพิเศษ 

 

รูปท่ี 42 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและไดรับคาตอบแทนพิเศษ 

จากรูปท่ี 42 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 

หมายเลข 2 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 

หมายเลข 3 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 

หมายเลข 4 สําหรับเลือกปฎิทินของวันท่ีเริ่มตนและสิ้นสุดการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ของรอบเลื่อนข้ันเงินเดือน 

หมายเลข 5 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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   1.1.2.7.2 เลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดเลื่อน
อันดับหรือตําแหนงสูงข้ึน 

 

รูปท่ี 43 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีไดเลื่อนอันดับหรือตําแหนงสูงข้ึน 

จากรูปท่ี 43 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 

หมายเลข 2 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 

หมายเลข 3 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 

หมายเลข 4 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี ้
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   1.1.2.7.3 เลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีออกจาก
ราชการกรณีครบเกษียณอายุ 

 

รูปท่ี 44 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีออกจากราชการกรณีครบเกษียณอายุ 

จากรูปท่ี 44 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 

หมายเลข 2 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 

หมายเลข 3 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 

หมายเลข 4 สําหรับเลือกปฎิทินของวันท่ีเริ่มตนและสิ้นสุดการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ของรอบเลื่อนข้ันเงินเดือน 

หมายเลข 5 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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   1.1.2.7.4 เลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีลาศึกษา
ตอ 

 

รูปท่ี 45 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากรณีลาศึกษาตอ 

จากรูปท่ี 45 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 

หมายเลข 2 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 

หมายเลข 3 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 

หมายเลข 4 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี ้
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1.1.2.8 การปรับอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามวุฒิท่ี
ไดรับเพ่ิมข้ันหรือสูงข้ึน 

   1.1.2.8.1 การปรับอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามวุฒิท่ี
ไดรับเพ่ิมข้ันหรือสูงข้ึน 

 

รูปท่ี 46 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งการปรับอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามวุฒิท่ีไดรับเพ่ิมข้ันหรือสูงข้ึน 

จากรูปท่ี 45 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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  1.1.2.9 การเกล่ียอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   1.1.2.9.1 ตัดโอนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

รูปท่ี 47 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งตัดโอนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

จากรูปท่ี 47 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกขอมูลหนังสืออางอิงอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 

หมายเลข 2 สําหรับกรอกขอมูลมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี  

หมายเลข 3 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 

หมายเลข 4 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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1.1.2.10 การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

   1.1.2.10.1 ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

รูปท่ี 48 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งปรับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

จากรูปท่ี 48 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกขอมูลหนังสืออางอิงอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 

หมายเลข 2 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 

หมายเลข 3 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 

หมายเลข 4 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 

หมายเลข 5 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี ้
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  1.1.2.11 การลาศึกษา 

   1.1.2.11.1 ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน 
หรือ ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา 

 

รูปท่ี 49 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา 
ฝกอบรม ดูงาน หรือ ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา 

จากรูปท่ี 49 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกคําสั่งหนังสือมอบอํานาจ 

หมายเลข 2 สําหรับกรอกเลขท่ีหนังสือมอบอํานาจ 

หมายเลข 3 สําหรับกรอกเลขท่ีหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.  

หมายเลข 4 สําหรับเลือกปฎิทินลงวันท่ีของหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ของหมายเลข 1 

หมายเลข 5 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 

หมายเลข 6 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 

หมายเลข 7 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 

หมายเลข 8 สําหรับระบุสาเหตุ เชน ลาศึกษาตอ หรือ ฝกอบรม ดูงาน หรือปฎิบัติงานวิจัย
และพัฒนา เปนตน 

หมายเลข 9 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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   1.1.2.11.2 ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขยายเวลาไป ฝกอบรม ดู
งาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา 

 

รูปท่ี 50 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขยายเวลา
ไป ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา 

จากรูปท่ี 50 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกชื่อหนวยงานหรือสวนราชการ ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการออก
คําสั่ง 

หมายเลข 2 สําหรับกรอกเลขท่ีหนังสือคําสั่ง ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการออกคําสั่ง 

หมายเลข 3 สําหรับเลือกปฎิทินของหนังสือ ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการออกคําสั่ง 

หมายเลข 4 สําหรับระบุสาเหตุ เชน ลาศึกษาตอ หรือ ฝกอบรม ดูงาน หรือปฎิบัติงานวิจัย
และพัฒนา เปนตน 

หมายเลข 5 สําหรับกรอกเรื่องท่ีขยายเวลา เชน ลาศึกษาตอ หรือ ฝกอบรม ดูงาน หรือ
ปฎิบัติงานวิจัยและพัฒนา เปนตน 

หมายเลข 6 สําหรับกรอกครั้งท่ีของการขอขายเวลา 
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   1.1.2.11.3 ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน 
หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา กลับมาปฏิบัติราชการ 

 
รูปท่ี 51 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไปศึกษา 

ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา กลับมาปฏิบัติราชการ 

จากรูปท่ี 51 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกชื่อหนวยงานหรือสวนราชการ ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการออก
คําสั่ง 

หมายเลข 2 สําหรับกรอกเลขท่ีหนังสือคําสั่ง ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการออกคําสั่ง 

หมายเลข 3 สําหรับเลือกปฎิทินของหนังสือ ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการออกคําสั่ง 

หมายเลข 4 สําหรับระบุสาเหตุ เชน ลาศึกษาตอ หรือ ฝกอบรม ดูงาน หรือปฎิบัติงานวิจัย
และพัฒนา เปนตน 

หมายเลข 5 สําหรับกรอกชื่อหลักสูตรท่ีลาศึกษาตอ หรือ ฝกอบรม ดูงาน หรือปฎิบัติ
งานวิจัยและพัฒนา 
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  1.1.2.12 การออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   1.1.2.12.1 ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการดวยเหตุไม
ผานการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ/ไมผานการประเมิน การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 

 

รูปท่ี 52 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจาก
ราชการดวยเหตุไมผานการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ/ไมผานการประเมิน การเตรียมความพรอม

และพัฒนาอยางเขม 

จากรูปท่ี 52 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกชื่อหนวยงานท่ีออกหนังสือคําสั่ง ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการ
ออกคําสั่ง 

หมายเลข 2 สําหรับกรอกเลขท่ีหนังสือคําสั่ง ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการออกคําสั่ง 

หมายเลข 3 สําหรับเลือกปฎิทินของหนังสือ ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการออกคําสั่ง 

หมายเลข 4 สําหรับระบุสาเหตุการบรรจุและแตงตั้ง ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการออกคําสั่ง 
เชน ผูสอบแขงขันได หรือผูไดรับคัดเลือก เปนตน 

หมายเลข 5 สําหรับกรอกขอมูลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือ การเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขม ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการออกคําสั่ง 

หมายเลข 6 สําหรับกรอกขอมูลตําแหนงท่ีบรรจุและแตงตั้ง  ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการ
ออกคําสั่ง 

หมายเลข 7 สําหรับกรอกจํานวนบุคลากรในบัญชีแนบ ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการออก
คําสั่ง 

หมายเลข 8 สําหรับกรอกขอมูลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือ การเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขม ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการออกคําสั่ง 

หมายเลข 9 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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   1.1.2.12.2 ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ 

 

รูปท่ี 53 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจาก
ราชการ 

จากรูปท่ี 53 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกสาเหตุของการออกจากราชการ เชน ไปประกอบอาชีพอ่ืน เปนตน 

หมายเลข 2 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 

 

  1.1.2.12.3 ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ ไปรับ
ราชการทหาร 

 

รูปท่ี 54 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจาก
ราชการ ไปรับราชการทหาร 

จากรูปท่ี 54 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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   1.1.2.12.4 อนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ 

 

รูปท่ี 55 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งอนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลาออกจากราชการ 

จากรูปท่ี 55 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 

 

1.1.2.13 ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําสวนราชการหรือ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   1.1.2.13.1 ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําสวนราชการหรือ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

รูปท่ี 56 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจํา
สวนราชการหรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

จากรูปท่ี 56 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 แสดงชื่อสํานักงานเขตใหอัตโนมัติ  

หมายเลข 2 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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  1.1.2.14 การแกไขคําส่ัง 

   1.1.2.14.1 แกไขคําสั่ง 

 

รูปท่ี 57 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งแกไขคําสั่ง 

จากรูปท่ี 57 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกชื่อหนวยงานท่ีออกหนังสือคําสั่ง ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการ
ออกคําสั่ง 

หมายเลข 2 สําหรับกรอกเลขท่ีคําสั่ง ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการออกคําสั่ง 

หมายเลข 3 สําหรับเลือกปฎิทินวันท่ี ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการออกคําสั่ง 

หมายเลข 4 สําหรับเลือกปฎิทินสั่ง ณ วันท่ี ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการออกคําสั่ง  

หมายเลข 5 สําหรับกรอกเรื่องของคําสั่ง ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการออกคําสั่ง 

หมายเลข 6 สําหรับกรอกจํานวนบุคลากรในบัญชีแนบ ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการออก
คําสั่ง 

หมายเลข 7 สําหรับเลือกปฎิทินวันท่ีมีผลบังคับใชคําสั่ง ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการออก
คําสั่ง 

หมายเลข 8 สําหรับกรอกชื่อหนวยงานท่ีออกหนังสือคําสั่งท่ีทําการแกไขคําสั่ง 

หมายเลข 9 สําหรับกรอกเลขท่ีคําสั่งท่ีทําการแกไขคําสั่ง 

หมายเลข 10 สําหรับเลือกปฎิทินสวนลงวันท่ีของคําสั่งท่ีทําการแกไขคําสั่ง 

 

 

 



53 

  1.1.2.15 คําส่ังยกเลิกคําส่ังเดิม 

   1.1.2.15.1 คําสั่งยกเลิกคําสั่งเดิม 

 

รูปท่ี 58 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งยกเลิกคําสั่งเดิม 

จากรูปท่ี 58 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกชื่อหนวยงานท่ีออกหนังสือคําสั่ง ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการ
ออกคําสั่ง 

หมายเลข 2 สําหรับกรอกเลขท่ีคําสั่ง ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการออกคําสั่ง 

หมายเลข 3 สําหรับเลือกปฎิทินวันท่ี ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการออกคําสั่ง 

หมายเลข 4 สําหรับกรอกเรื่องของคําสั่ง ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการออกคําสั่ง 

หมายเลข 5 สําหรับกรอกสาเหตุของการยกเลิกคําสั่งเดิม 
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  1.1.2.16 การลงโทษทางวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   1.1.2.16.1 กรณีท่ีผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษวินัยไมรายแรงโดยอาศัยอํานาจของ
ตนเอง 

   1.1.2.16.2 กรณีสั่งลงโทษตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ีตั้ง 
ก.ค.ศ. ตั้ง 

   1.1.2.16.3 กรณีท่ีผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษวินัยอยางรายแรงตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนท่ีการศึกษา อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. 

   1.1.2.16.4 กรณีรายงานการลงโทษทางวินัยไมรายแรงและผูบังคับบัญชาผูไดรับ
รายงานพิจารณาแลวสั่งเปลี่ยนแปลงคําสั่ง 

   1.1.2.16.5 กรณีรายงานการสั่งลงโทษวินัยไมรายแรงซ่ึง อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. พิจารณามีมติใหเปลี่ยนแปลงคําสั่ง 

   1.1.2.16.6 กรณีอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยไมรายแรงตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้งและมีมติใหเปลี่ยนแปลงคําสั่ง 

   1.1.2.16.7 กรณีอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยไมรายแรงหรืออยางรายแรง ตอ ก.ค.
ศ. และ ก.ค.ศ. มีมติใหเปลี่ยนแปลงคําสั่งหรือใหกลับเขารับราชการ 

 

  1.1.3 แบบบันทึกคําส่ังสวนทาย 

 

รูปท่ี 59 แสดงสวนทายของแบบบันทึกคําสั่ง 

ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สวนการเลือกท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชองวันท่ี 
ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก (รูปท่ี 17) 
 หมายเลข 2 สวนการเลือกสั่ง ณ วันท่ี โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชองวันท่ี ระบบ
แสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก (รูปท่ี 17) 
 หมายเลข 3 สวนขอมูลผูลงนาม แบงเปน 2 กรณี ดังนี้  
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  - กรณีปกติ ระบบจะแสดงชื่อผูลงนาม และตําแหนงใหอัตโนมัติ หากผูใชตองการ
เปลี่ยนชื่อผูลงนาม หรือตําแหนงผูลงนาม ใหทําการเลือกจากรายการลงชื่อผูลงนามรับรอง 

- กรณีไมมีชื่อผูลงนามในรายการ ใหผูใชงานทําการกรอกขอมูล “ชื่อ-นามสกุล” 
และขอมูล “ตําแหนง” แสดงผลดังรูป 

 

รูปท่ี 60 แสดงการเลือกกรณีไมมีชื่อผูลงนามในรายการ 

หมายเลข 4 สวนหมายเหตุทายหนังสือคําสั่ง แบงรูปแบบออกเปน 3 รูปแบบ ดังนี้ 

  - รูปแบบท่ี 1 (สํานักงาน, เบอรโทร) สําหรับกรอกขอมูลสํานักงาน และเบอรโทร 
ทายหนังสือคําสั่ง 
  - รูปแบบท่ี 2 (ขอความหมายเหตุ) สําหรับกรอกขอความหมายเหตุ ทายหนังสือ
คําสั่ง แสดงรูปแบบ ดังรูป 

 

รูปท่ี 61 แสดงรูปแบบท่ี 2 (ขอความหมายเหตุ) 

- รูปแบบท่ี 3 (ไมระบุ) สําหรับเลือกรูปแบบท่ีทายหนังสือคําสั่งไมมีขอมูล 

 หากผูใชตองการยกเลิกการบันทึกแบบฟอรมคําสั่ง เพ่ือกลับสูหนาหลักระบบออกคําสั่ง ให
กดปุม “ ” เพ่ือทําการกลับสูหนาหลักระบบออกคําสั่ง  

 เม่ือผูใชทําการกรอกขอมูลในแบบบันทึกคําสั่งเรียบรอยแลว ใหผูใชงานกดปุม “ ” 
เพ่ือทําการบันทึกคําสั่งเขาระบบ ระบบแสดงขอความเพ่ือยืนยันการบันทึกขอมูล แสดงผลดังรูป 

 

รูปท่ี 62 แสดงขอความยืนยันการบันทึกขอมูล 

ระบบจะแสดงหนาหลักระบบออกคําสั่ง โดยมีคําสั่งท่ีทําการเพ่ิมเขาไปใหมแสดงอยูบนสุด
ของตาราง แสดงผลดังรูป 
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รูปท่ี 63 แสดงผลลัพธหลังจากทําการสรางคําสั่ง 

หากผูใชตองการแกไขคําสั่ง ใหผูใชงานเลือกคลิกปุม “  ” จากนั้นเลือกคลิกปุม

ดินสอ “ ” ในชองเครื่องมือ ระบบจะแสดงหนาแบบบันทึกคําสั่ง ท่ีตองการแกไข จากนั้นผูใช
สามารถทําการแกไขขอมูลท่ีตองการ เม่ือแกไขเรียบรอยแลว ใหผูใชทําการกดปุม “บันทึกขอมูล” 
ดานลางของแบบบันทึก จากนั้นระบบจะทําการบันทึกและแสดงผลลัพธหลังจากการบันทึก (รูปท่ี 21) 
 

1.2 รูปแบบหนังสือคําส่ังของบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค.(2) 

 

รูปท่ี 64 แสดงการเลือกรูปแบบหนังสือคําสั่งของบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค.(2) 

ระบบจะแสดงการเลือกรูปแบบคําสั่ง/ประเภทคําสั่งของบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 
38ค.(2) ใหผูใชเลือกประเภทคําสั่งตามตองการ ตัวอยางเลือก “รูปแบบหนังสือคําสั่งของบุคลากรทาง
การศึกษาตามมาตรา 38ค.(2)” ระบบแสดงรูปแบบคําสั่งท่ีเก่ียวของกับบุคลากรทางการศึกษาตาม
มาตรา 38ค.(2)  

 จากนั้นใหผูใชทําการเลือกประเภทคําสั่งและประเภทคําสั่งยอยท่ีผูใชตองการสรางคําสั่ง 
ตัวอยางเลือกประเภทคําสั่ง “การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” และ
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เลือกประเภทคําสั่งยอย “การบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ตามมาตรา 38ค.(2) (บศ.1/1)” 
จากนั้นกดปุม “  ”แสดงผลดังรูป 

 

รูปท่ี 65 แสดงการเลือกประเภทคําสั่ง และประเภทคําสั่งยอย ของรูปแบบคําสั่งของบุคลากรทาง
การศึกษาตามมาตรา 38ค.(2) 

 

จากนั้นระบบแสดงหนาสําหรับเลือกรูปแบบการออกคําสั่ง โดยมีใหเลือก 2 รูปแบบคือ คําสั่ง
ออกโดยโรงเรียน และคําสั่งออกโดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เม่ือผูใชงานเลือกสวนราชการท่ีออก
คําสั่งท่ีตองการแลว ใหกดปุม “  ” แสดงผลดังรูป 

 
รูปท่ี 66 แสดงการเลือกรูปแบบการออกคําสั่งของบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค.(2) 

 จากรูปท่ี 10 เม่ือผูใชงานทําการเลือกรูปแบบคําสั่งและทําการคลิกปุมเพ่ิมหนังสือ
คําสั่งแลว ระบบจะแสดงหนาคําสั่ง ตามแตละประเภทคําสั่งยอย ดังนี้ 
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รูปท่ี 67 แสดงเทมเพลตตัวอยางของรูปแบบคําสั่งของบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค.(2) 

 จากรูปท่ี 11 แสดงเทมเพลตของหนาคําสั่ง ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 
หมายเลข 1 แสดงแถบเมนู ประกอบดวย 

  - หนังสือคําสั่ง แสดงเทมเพลตหนาหนังสือคําสั่ง 
  - เอกสารบัญชีแนบ แสดงเทมเพลตหนาเอกสารบัญชีแนบ 
 หมายเลข 2 แสดงเครื่องมือในการแกไขคําสั่ง 
 หมายเลข 3 แสดงเครื่องมือการแสดงผลคําสั่งรูปแบบไฟล PDF 

จากรูปท่ี 11 ขางตน ใหผูใชงานตองการแกไขคําสั่งโดยใชผูใชงานเลือกหมายเลขท่ี 2 จากนั้น
ระบบ จะปรากฏหนาใหแกไขหนังสือคําสั่ง ดังรูป 
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รูปท่ี 68 แสดงเทมเพลตตัวอยางหนาแบบบันทึกคําสั่งของคําสั่งของบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 
38ค.(2) 

 

แบบบันทึกคําสั่งของแตละประเภทคําสั่ง แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้  
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  1.2.1 แบบบันทึกคําส่ังสวนหัว 

 

รูปท่ี 69 แสดงสวนหัวของแบบบันทึกคําสั่ง 

จากรูปท่ี 13 ระบบแสดงสวนบันทึกหนังสือคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สวนแสดงหนวยงานท่ีออกหนังสือคําสั่ง ซ่ึงผูใชงานไมสามารถแกไขขอมูลได 
หมายเลข 2 สวนแสดงเลขท่ีคําสั่ง สวนนี้ระบบจะทําการแสดงเลขท่ีคําสั่งใหอัตโนมัติ ผูใช

สามารถทําการแกไขเลขท่ีคําสั่งเองได กรณีท่ีผูใชงานกรอกเลขท่ีคําสั่งซํ้ากับคําสั่งอ่ืนในระบบ ระบบ
จะแจงเตือน แสดงผลดังรูป 

 

รูปท่ี 70 แสดงการแจงเตือนกรณีเลขท่ีคําสั่งซํ้า 

จากรูปท่ี 14 ใหผูใชงานทําการกดปุม “ ” ระบบจะทําการปดหนาตางนี้ลง และให
ผูใชงานทําการกรอกเลขท่ีคําสั่งใน หมายเลข 2 ใหม 

 หมายเลข 3 สวนแสดงชื่อคําสั่ง ซ่ึงผูใชงานไมสามารถแกไขขอมูลได 
หมายเลข 4 สวนแสดงการ Preview รูปแบบคําสั่งในรูปแบบของ PDF 
หมายเลข 5 สวนแสดงการ Preview รูปแบบคําสั่ง เม่ือผูใชทําการกรอกขอมูลเรียบรอยแลว 

ตองการท่ีจะดูหนา Preview ของแบบคําสั่ง โดยใหผูใชงานเลือก Preview ระบบแสดงหนาตางจะมี
ลักษณะท่ีคลายกับรูปท่ี 12 
 

  1.2.2 แบบบันทึกคําส่ังสวนเนื้อหา 

    โดยเนื้อหาของสวนหัวและสวนทายจะมีลักษณะแบบฟอรมการบันทึกขอมูลท่ี
คลายกัน สวนเนื้อหาของแตละคําสั่งนั้นจะมีขอมูลท่ีแตกตางกันออกไป ประกอบดวยตัวอยางคําสั่ง 
ดังตอไปนี้ 
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  1.2.2.1 การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   1.2.2.1.1 การบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ตามมาตรา 38ค.(2) 

 

รูปท่ี  71 แสดงสวนเนื้อหาคําสั่งการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ตามมาตรา 38ค.(2) 

 จากรูปท่ี 71 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่งดังนี้ 
 หมายเลข 1 สําหรับกรอกขอมูลกฎหมายท่ีเก่ียวของของคําสั่ง เชน หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ท่ี ศธ 0206.2/ว20 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2548 
 หมายเลข 2 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 
 หมายเลข 3 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 
 หมายเลข 4 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลตามรูปท่ี 17 
 หมายเลข 5 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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   1.2.2.1.2 การบรรจุและแตงตั้งผูไดรับคัดเลือก ตามมาตรา 38ค.(2) 

 

รูปท่ี  72 แสดงสวนเนื้อหาคําสั่งการบรรจุและแตงตั้งผูไดรับคัดเลือก ตามมาตรา 38ค.(2) 

จากรูปท่ี 72 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่งดังนี้ 
 หมายเลข 1 สําหรับกรอกขอมูลกฎหมายท่ีเก่ียวของของคําสั่ง เชน หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ท่ี ศธ 0206.2/ว20 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2548 
 หมายเลข 2 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 
 หมายเลข 3 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 
 หมายเลข 4 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลตามรูปท่ี 17 
 หมายเลข 5 สําหรับกรอกขอมูล กรณีท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษท่ีทําการคัดเลือก เชน 
ผูไดรับผลกระทบจากสถานะการณความไมสงบในพ้ืนท่ีเขตชายแดนภาคใตหรือผูไดรับคัดเลือก เปน
ตน 
 หมายเลข 6 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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   1.2.2.1.3 การบรรจุและแตงตั้งผูมีความชํานาญหรือเชี่ยวชาญระดับสูง ตามมาตรา 
38ค.(2) 

 

รูปท่ี  73 แสดงสวนเนื้อหาคําสั่งการบรรจุและแตงตั้งผูมีความชํานาญหรือเชี่ยวชาญระดับสูงตาม
มาตรา 38ค.(2) 

จากรูปท่ี 73 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่งดังนี้ 
 หมายเลข 1 สําหรับกรอกขอมูลกฎหมายท่ีเก่ียวของของคําสั่ง เชน หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ท่ี ศธ 0206.2/ว20 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2548 
 หมายเลข 2 สําหรับกรอกขอมูลกฎหมายท่ีเก่ียวของของคําสั่ง เชน หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ท่ี ศธ 0206.2/ว21 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2548 
 หมายเลข 3 สําหรับเลือกวันท่ีของหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ของหมายเลข 2 
 หมายเลข 4 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 
 หมายเลข 5 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 
 หมายเลข 6 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลตามรูปท่ี 17 
 หมายเลข 7 สําหรับกรอกขอมูลการใหบรรจุ เชน ผูมีความชํานาญ/ผูมีความเชี่ยวชาญ
ระดับสูง เปนตน 
 หมายเลข 8 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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   1.2.2.1.4 การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผูออกจากราชการไปแลวสมัครขอกลับเขาราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามมาตรา 38ค.(2) 

 

รูปท่ี  74 แสดงสวนเนื้อหาคําสั่งการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูออก
จากราชการไปแลวสมัครขอกลับเขาราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 

38ค.(2) 

จากรูปท่ี 74 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่งดังนี้ 
 หมายเลข 1 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 
 หมายเลข 2 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 
 หมายเลข 3 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลตามรูปท่ี 17 
 หมายเลข 4 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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1.2.2.1.5 การบรรจุและแตงตั้งผูไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเขาราชการ 
ตามมาตรา 38ค.(2) 

 

รูปท่ี  75 แสดงสวนเนื้อหาคําสั่งการบรรจุและแตงตั้งผูไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเขา
ราชการตามมาตรา 38ค.(2) 

จากรูปท่ี 75 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่งดังนี้ 
 หมายเลข 1 สําหรับกรอกชื่อสวนราชการ ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการออกคําสั่ง 
 หมายเลข 2 สําหรับกรอกเลขท่ีคําสั่ง ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการออกคําสั่ง 
 หมายเลข 3 สําหรับกรอกสวนลงวันท่ี ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการออกคําสั่ง 
 หมายเลข 4 สําหรับกรอกสถานท่ีท่ีไปปฏิบัติงานตามคณะรัฐมนตรี ของการอางถึงอํานาจ
เพ่ือการออกคําสั่ง 
 หมายเลข 5 สําหรับกรอกจํานวนขาราชการท่ีไปปฎิบัติงาน ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการ
ออกคําสั่ง 
 หมายเลข 6 สําหรับกรอกขอมูลกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม 

หมายเลข 7 สําหรับกรอกเลขท่ีหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 
หมายเลข 8 สําหรับเลือกปฎิทินลงวันท่ีของหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ของหมายเลข 7 
หมายเลข 9 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให

อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 
หมายเลข 10 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 
หมายเลข 11 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง

วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 
หมายเลข 12 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี

ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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1.2.2.1.6 การบรรจุและแตงตั้งผูออกจากราชการเพ่ือไปรับราชการทหารกลับเขา
รับราชการ ตามมาตรา 38ค.(2) 

 

รูปท่ี  76 แสดงสวนเนื้อหาคําสั่งการบรรจุและแตงตั้งผูออกจากราชการเพ่ือไปรับราชการทหารกลับ
เขารับราชการ ตามมาตรา 38ค.(2) 

จากรูปท่ี 76 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่งดังนี้ 
 หมายเลข 1 สําหรับกรอกชื่อสวนราชการ ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการออกคําสั่ง 
 หมายเลข 2 สําหรับกรอกเลขท่ีคําสั่ง ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการออกคําสั่ง 
 หมายเลข 3 สําหรับกรอกสวนลงวันท่ี ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการออกคําสั่ง 

หมายเลข 4 สําหรับกรอกจํานวนขาราชการท่ีไปรับราชการทหาร ของการอางถึงอํานาจเพ่ือ
การออกคําสั่ง 

หมายเลข 5 สําหรับกรอกมาตราอ่ืนแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

หมายเลข 6 สําหรับกรอกเลขท่ีหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. อ่ืนเพ่ิมเติม 
หมายเลข 7 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให

อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 
หมายเลข 8 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 
หมายเลข 9 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง

วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 
หมายเลข 10 สําหรับกรอกขอมูลท่ีเขารับราชการ เขน ใหทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการใน

ตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง เปนตน 
หมายเลข 11 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี

ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
  



67 

   1.2.2.1.7 การบรรจุและแตงตั้งพนักงานสวนทองถ่ินผูออกจากราชการหรือ
ขาราชการท่ีไมใชขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูออกจากราชการกลับเขารับราชการ ตาม
มาตรา 38ค.(2) 

 
รูปท่ี  77 แสดงสวนเนื้อหาคําสั่งการบรรจุและแตงตั้งพนักงานสวนทองถ่ินผูออกจากราชการหรือ

ขาราชการท่ีไมใชขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูออกจากราชการกลับเขารับราชการตาม
มาตรา 38ค.(2) 

จากรูปท่ี 77 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่งดังนี้ 
 หมายเลข 1 สําหรับกรอกเลขท่ีหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 
 หมายเลข 2 สําหรับเลือกปฎิทินลงวันท่ีของหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ของหมายเลข 1 

หมายเลข 3 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 

หมายเลข 4 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 
หมายเลข 5 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง

วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 
หมายเลข 6 สําหรับกรอกประเภทขาราชการกอนท่ีจะออกจากราชการ เชน พนักงานสวน

ทองถ่ิน หรือขาราชการท่ีไมใชขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนตน 
หมายเลข 7 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี

ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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  1.2.2.2 การยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   1.2.2.2.1 ยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2) 

 

รูปท่ี  78 แสดงสวนเนื้อหาคําสั่งยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2) 

จากรูปท่ี 78 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่งดังนี้ 
 หมายเลข 1 สําหรับกรอกหนังสือท่ีเก่ียวของ 
 หมายเลข 2 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ของผูประสงค
ยาย 
 หมายเลข 3 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 

หมายเลข 4 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 
หมายเลข 5 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง

วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 
หมายเลข 6 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี

ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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1.2.2.2.2 การแตงตั้งผูมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงให
กลับไปดํารงตําแหนงในประเภทเดิมและระดับเดิม ตามมาตรา 38ค.(2) 

 

รูปท่ี  79 แสดงสวนเนื้อหาคําสั่งการแตงตั้งผูมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ใหกลับไปดํารงตําแหนงในประเภทเดิมและระดับเดิม ตามมาตรา 38ค.(2) 

จากรูปท่ี 79 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่งดังนี้ 
 หมายเลข 1 สําหรับกรอกชื่อสวนราชการ ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการออกคําสั่ง 
 หมายเลข 2 สําหรับกรอกเลขท่ีคําสั่ง ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการออกคําสั่ง 
 หมายเลข 3 สําหรับกรอกสวนลงวันท่ี ของการอางถึงอํานาจเพ่ือการออกคําสั่ง 
 หมายเลข 4 สําหรับเลือกปฎิทินลงวันท่ีของหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ของหมายเลข 7 
 หมายเลข 5 สําหรับกรอกจํานวนขาราชการท่ีมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติฯ ของการอาง
ถึงอํานาจเพ่ือการออกคําสั่ง 
 หมายเลข 6 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 

หมายเลข 7 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 
หมายเลข 8 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง

วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 
หมายเลข 9 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี

ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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1.2.2.2.3 เปลี่ยนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตามความ
สมัครใจ / เพ่ือประโยชนทางราชการ) ตามมาตรา 38ค.(2) 

 

รูปท่ี  80 แสดงสวนเนื้อหาคําสั่งเปลี่ยนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตามความ
สมัครใจ / เพ่ือประโยชนทางราชการ) ตามมาตรา 38ค.(2) 

จากรูปท่ี 80 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่งดังนี้ 
 หมายเลข 1 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ของผูประสงค
ขอเปลี่ยนตําแหนง 
 หมายเลข 2 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 
 หมายเลข 3 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557  

หมายเลข 4 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17  

หมายเลข 5 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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   1.2.2.2.4 เปลี่ยนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงไดรับวุฒิ
เพ่ิมข้ึน ตามมาตรา 38ค.(2) 

 

รูปท่ี  81 แสดงสวนเนื้อหาคําสั่งเปลี่ยนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงไดรับวุฒิ
เพ่ิมข้ึน ตามมาตรา 38ค.(2) 

จากรูปท่ี 81 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่งดังนี้ 
 หมายเลข 1 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ของผูประสงค
ขอเปลี่ยนตําแหนง 
 หมายเลข 2 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 
 หมายเลข 3 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557  

หมายเลข 4 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17  

หมายเลข 5 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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   1.2.2.2.5 เปลี่ยนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีถูกพักการ
ใชหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาติประกอบอาชีพ) ตามมาตรา 38ค.(2) 

 

รูปท่ี  82 แสดงสวนเนื้อหาคําสั่งเปลี่ยนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีถูกพัก
การใชหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาติประกอบอาชีพ) ตามมาตรา 38ค.(2) 

จากรูปท่ี 82 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่งดังนี้ 
หมายเลข 1 สําหรับกรอกมาตราอ่ืนแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
หมายเลข 2 สําหรับกรอกเลขท่ีหนังสือสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ท่ี ศธ 

 หมายเลข 3 สําหรับเลือกปฎิทินลงวันท่ีของหนังสือสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ท่ี ศธ ของ
หมายเลข 2 

หมายเลข 4 สําหรับกรอกเลขท่ีหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 
 หมายเลข 5 สําหรับเลือกปฎิทินลงวันท่ีของหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ของหมายเลข 4 
 หมายเลข 6 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 
 หมายเลข 7 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557  

หมายเลข 8 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 

หมายเลข 9 สําหรับกรอกขอมูลสาเหตุการเปลี่ยนตําแหนง เขน ผูถูกพักการใชหรือถูกเพิก
ถอนใบอนุญาติประกอบอาชีพ เปนตน 

หมายเลข 10 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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   1.2.2.2.6 เปลี่ยนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ไปแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน) ตามมาตรา 38ค.(2) 

 

รูปท่ี  83 แสดงสวนเนื้อหาคําสั่งเปลี่ยนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ไปแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน) ตามมาตรา 38ค.(2) 

จากรูปท่ี 83 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่งดังนี้ 
หมายเลข 1 สําหรับกรอกเลขท่ีหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 

 หมายเลข 2 สําหรับเลือกปฎิทินลงวันท่ีของหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ของหมายเลข 1 
 หมายเลข 3 สําหรับกรอกขอความการประชุม อ.ก.ค.ศ ครั้งกอนหนา เชน โดยอนุมัติ อ.ก.ค.
ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 ในการประชุมครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 12 
ตุลาคม 2557 เปนตน 
 หมายเลข 4 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 
 หมายเลข 5 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 

หมายเลข 6 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 

หมายเลข 7 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี ้
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  1.2.2.3 การโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   1.2.2.3.1 รับโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38ค.(2) 

 

รูปท่ี  84 แสดงสวนเนื้อหาคําสั่งรับโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38ค.(2) 

จากรูปท่ี 84 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่งดังนี้ 
 หมายเลข 1 สําหรับกรอกชื่อสวนราชการท่ีรับโอน 
 หมายเลข 2 สําหรับกรอกชื่อหนวยงานหรือสวนราชการท่ีรับโอน 
 หมายเลข 3 สําหรับกรอกเลขท่ีหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 
 หมายเลข 4 สําหรับเลือกปฎิทินลงวันท่ีของหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ของหมายเลข 3 
 หมายเลข 5 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 
 หมายเลข 6 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 

หมายเลข 7 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 

หมายเลข 8 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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   1.2.2.3.2 รับโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูสอบแขงขันได / ผูไดรับ
คัดเลือก ตามมาตรา 38ค.(2) 

 

รูปท่ี  85 แสดงสวนเนื้อหาคําสั่งรับโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูสอบแขงขันได / ผู
ไดรับคัดเลือก ตามมาตรา 38ค.(2) 

จากรูปท่ี 85 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่งดังนี้ 
หมายเลข 1 สําหรับกรอกมาตราอ่ืนแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
หมายเลข 2 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให

อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 
หมายเลข 3 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 
หมายเลข 4 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง

วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 
หมายเลข 5 สําหรับกรอกประเภทการรับโอน เชน ผูสอบแขงขันได หรือ ผูไดรับคัดเลือก 

เปนตน 
หมายเลข 6 สําหรับกรอกขอมูลท่ีเขารับราชการ เขน ใหทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการใน

ตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง เปนตน 
หมายเลข 7 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี

ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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   1.2.2.3.3 รับโอนพนักงานสวนทองถ่ิน / ขาราชการอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2) 

 

รูปท่ี  86 แสดงสวนเนื้อหาคําสั่งรับโอนพนักงานสวนทองถ่ิน / ขาราชการอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2) 

จากรูปท่ี 86 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่งดังนี้ 
หมายเลข 1 สําหรับกรอกสวนราชการท่ีใหโอน 
หมายเลข 2 สําหรับกรอกประเภทขาราชการท่ีใหโอน เชน พนักงานสวนทองถ่ิน หรือ 

ขาราชการอ่ืน เปนตน 
หมายเลข 3 สําหรับกรอก หนวยงานการศึกษาท่ี หรือ สวนราชการท่ีรับโอน 
หมายเลข 4 สําหรับกรอกเลขท่ีหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. อ่ืนเพ่ิมเติม 
หมายเลข 5 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให

อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 
หมายเลข 6 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 
หมายเลข 7 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง

วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 
หมายเลข 8 สําหรับกรอกประเภทขาราชการท่ีรับโอน เชน พนักงานสวนทองถ่ิน หรือ 

ขาราชการอ่ืน เปนตน 
หมายเลข 9 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี

ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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   1.2.2.3.4 รับโอนพนักงานสวนทองถ่ิน / ขาราชการอ่ืนผูสอบแขงขันได / ผูไดรับ
การคัดเลือก ตามมาตรา 38ค.(2) 

 

รูปท่ี  87 แสดงสวนเนื้อหาคําสั่งรับโอนพนักงานสวนทองถ่ิน / ขาราชการอ่ืนผูสอบแขงขันได / ผู
ไดรับการคัดเลือก ตามมาตรา 38ค.(2) 

จากรูปท่ี 87 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่งดังนี้ 
หมายเลข 1 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให

อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 
 หมายเลข 2 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 

หมายเลข 3 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 
 หมายเลข 4 สําหรับกรอกประเภทขาราชการ เชน พนักงานทองถ่ิน หรือขาราชการอ่ืน เปน
ตน 
 หมายเลข 5 สําหรับกรอกประเภทการรับโอนพันกงานสวนทองถ่ิน หรือขาราชการอ่ืน เชน ผู
สอบแขงขันได หรือผูไดรับคัดเลือก เปนตน 
 หมายเลข 6 สําหรับกรอกขอกําหนดในการรับโอน เชน ใหทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการใน
ตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง เปนตน 
 หมายเลข 7 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 

 

  



78 

   1.2.2.3.5 ใหโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38ค.(2) 

 

รูปท่ี  88 แสดงสวนเนื้อหาคําสั่งใหโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38ค.(2) 

จากรูปท่ี 88 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่งดังนี้ 
หมายเลข 1 สําหรับกรอกชื่อสวนราชการท่ีรับโอน 

 หมายเลข 2 สําหรับกรอกชื่อหนวยงานหรือสวนราชการท่ีใหโอน 
 หมายเลข 3 สําหรับกรอกชื่อสวนราชการท่ีรับโอน 
 หมายเลข 4 สําหรับกรอกมาตราอ่ืนแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 หมายเลข 5 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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  1.2.2.4 การรักษาการในตําแหนง 

   1.2.2.4.1 ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตําแหนง 

 

รูปท่ี  89 แสดงสวนเนื้อหาคําสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตําแหนง 

จากรูปท่ี 89 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่งดังนี้ 
หมายเลข 1 แสงการกรอกเหตุผลสําหรับการรักษาการในตําแหนง เชน ตําแหนงวางลง หรือ

ผูดํารงตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีราชการได เปนตน 
 หมายเลข 2 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
 

  1.2.2.5 การเล่ือนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2) 

   1.2.2.5.1 เลื่อนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2) ผูสอบแขงขันได 

 

รูปท่ี  90 แสดงสวนเนื้อหาคําสั่งเลื่อนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2) ผูสอบแขงขันได 

จากรูปท่ี 90 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่งดังนี้ 
หมายเลข 1 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให

อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได 
หมายเลข 2 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 
หมายเลข 3 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง

วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 
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 หมายเลข 4 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
 

1.2.2.5.2 เลื่อนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2) ผูไดรับคัดเลือก 

 

รูปท่ี  91 แสดงสวนเนื้อหาคําสั่งเลื่อนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2) ผูไดรับคัดเลือก 

จากรูปท่ี 91 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่งดังนี้ 
หมายเลข 1 สําหรับกรอกเลขท่ีหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 
หมายเลข 2 สําหรับเลือกปฎิทินลงวันท่ีของหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ของหมายเลข 1 
หมายเลข 3 สําหรับกรอกเลขท่ีหนังสืออ่ืนๆ 

 หมายเลข 4 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได  

หมายเลข 5 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 
 หมายเลข 6 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 

หมายเลข 7 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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   1.2.2.5.3 เลื่อนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2) ผูไดรับคัดเลือก 

 

รูปท่ี  92 แสดงสวนเนื้อหาคําสั่งเลื่อนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2) ผูไดรับคัดเลือก 

จากรูปท่ี 92 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่งดังนี้ 
หมายเลข 1 สําหรับกรอกเลขท่ีหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 
หมายเลข 2 สําหรับเลือกปฎิทินลงวันท่ีของหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ของหมายเลข 1 
หมายเลข 3 สําหรับกรอกเลขท่ีหนังสืออ่ืนๆ 

 หมายเลข 4 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได  

หมายเลข 5 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 
 หมายเลข 6 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 

หมายเลข 7 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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   1.2.2.5.4 เลื่อนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2) ตําแหนงระดับควบ  

 

รูปท่ี  93 แสดงสวนเนื้อหาคําสั่งเลื่อนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2) ตําแหนงระดับ
ควบ 

จากรูปท่ี 93 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่งดังนี้ 
หมายเลข 1 สําหรับกรอกเลขท่ีหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 
หมายเลข 2 สําหรับเลือกปฎิทินลงวันท่ีของหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ของหมายเลข 1 
หมายเลข 3 สําหรับกรอกเลขท่ีหนังสืออ่ืนๆ 

 หมายเลข 4 สําหรับกรอกขอมูลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ระบบจะแสดงชื่อสํานักงานเขตให
อัตโนมัติ ผูใชสามารถทําการแกไขขอความเองได  

หมายเลข 5 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 
 หมายเลข 6 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก แสดงผลดังรูปท่ี 17 

หมายเลข 7 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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  1.2.2.6 การเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   1.2.2.6.1 เลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและไดรับ
คาตอบแทนพิเศษ ตามมาตรา 38ค.(2) 

 

รูปท่ี  94 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและไดรับคาตอบแทนพิเศษ 

จากรูปท่ี 94 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับแสดงชื่ออ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงระบบจะแสดงใหอัตโนมัติตาม
รหัสผูใชงานท่ีลงชื่อเขาใชงาน  

หมายเลข 2 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 

หมายเลข 3 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก 

หมายเลข 4 สําหรับเลือกปฎิทินวันท่ีเริ่มตนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลครึ่งป
ท่ีแลวมาของรอบการปฎิบัติงาน 

หมายเลข 5 สําหรับเลือกปฎิทินวันท่ีสิ้นสุดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลครึ่งปท่ี
แลวมาของรอบการปฎิบัติงาน 

หมายเลข 6 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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   1.2.2.6.2 เลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดเลื่อน
อันดับหรือตําแหนงสูงข้ึน ตามมาตรา 38ค.(2) 

 

รูปท่ี  95 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีไดเลื่อนอันดับหรือตําแหนงสูงข้ึน 

จากรูปท่ี 95 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับแสดงชื่ออ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงระบบจะแสดงใหอัตโนมัติตาม
รหัสผูใชงานท่ีลงชื่อเขาใชงาน  

หมายเลข 2 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 

หมายเลข 3 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก 

หมายเลข 4 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 

  



85 

   1.2.2.6.3 เลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีออกจาก
ราชการกรณีครบเกษียณอายุ ตามมาตรา 38ค.(2) 

 

รูปท่ี  96 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีออกจากราชการกรณีครบเกษียณอายุ 

จากรูปท่ี 96 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศ เรื่อง ขาราชการออกจาก
ราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชองวันท่ี ระบบ
แสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก 

หมายเลข 2 สําหรับแสดงชื่ออ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงระบบจะแสดงใหอัตโนมัติตาม
รหัสผูใชงานท่ีลงชื่อเขาใชงาน  

หมายเลข 3 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 

หมายเลข 4 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก 

หมายเลข 5 สําหรับเลือกปฎิทินวันท่ีเริ่มตนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลครึ่งป
ท่ีแลวมาของรอบการปฎิบัติงาน 

หมายเลข 6 สําหรับเลือกปฎิทินวันท่ีสิ้นสุดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลครึ่งปท่ี
แลวมาของรอบการปฎิบัติงาน 

หมายเลข 7 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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   1.2.2.6.4 เลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีลาศึกษา
ตอ ตามมาตรา 38ค.(2) 

 

รูปท่ี  97 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากรณีลาศึกษาตอ 

จากรูปท่ี 97 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกขอมูลหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม 

หมายเลข 2 สําหรับแสดงชื่ออ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงระบบจะแสดงใหอัตโนมัติตาม
รหัสผูใชงานท่ีลงชื่อเขาใชงาน  

หมายเลข 3 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 

หมายเลข 4 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก 

หมายเลข 5 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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1.2.2.7 การปรับอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
คุณวุฒิท่ีไดรับเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึน 

   1.2.2.7.1 การปรับอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
คุณวุฒิท่ีไดรับหรือสูงข้ึน 

 

รูปท่ี  98 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งการปรับอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามวุฒิท่ีไดรับเพ่ิมข้ันหรือสูงข้ึน 

จากรูปท่ี 98 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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  1.2.2.8 การเกล่ียอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   1.2.2.8.1 ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 

รูปท่ี  99 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งตัดโอนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

จากรูปท่ี 99 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกขอมูลหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม 

หมายเลข 2 สําหรับเลือกวันท่ีของหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม โดยผูใชทํา
การเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชองวันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก 

หมายเลข 3 สําหรับกรอกชื่ออ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีตัดโอนตําแหนงและอัตรา
เงินเดือน  

หมายเลข 4 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ีของหนวยงานท่ีตัดโอน เชน 3/2557 

หมายเลข 5 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. ของหนวยงานท่ีตัดโอน โดยผูใชทําการ
เลือกขอมูลวันท่ีไดจากชองวันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก 

หมายเลข 6 สําหรับกรอกชื่ออ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับโอนตําแหนงและอัตรา
เงินเดือน 

หมายเลข 7 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ีของหนวยงานท่ีรับโอน เชน 3/2557 

หมายเลข 8 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. ของหนวยงานท่ีรับโอน โดยผูใชทําการ
เลือกขอมูลวันท่ีไดจากชองวันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก 

หมายเลข 9 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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  1.2.2.9 การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   1.2.2.9.1 ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

รูปท่ี  100 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งปรับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

จากรูปท่ี 100 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกเลขท่ีหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม 

หมายเลข 2 สําหรับเลือกวันท่ีลงวันท่ีของหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม โดย
ผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชองวันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก 

หมายเลข 3 สําหรับแสดงชื่ออ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงระบบจะแสดงใหอัตโนมัติตาม
รหัสผูใชงานท่ีลงชื่อเขาใชงาน  

หมายเลข 4 สําหรับกรอกขอมูลประชุมครั้งท่ี เชน 3/2557 

หมายเลข 5 สําหรับเลือกวันท่ีท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ. โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชอง
วันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก 

หมายเลข 6 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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  1.2.2.10 การลาศึกษา 

   1.2.2.10.1 ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน 
หรือปฎิบัติงานวิจัยและพัฒนา 

 

รูปท่ี  101 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา 
ฝกอบรม ดูงาน หรือ ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา 

จากรูปท่ี 101 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกขอมูลอางอิงระเบียบเก่ียวกับการใหขาราชการไปศึกษา อบรม 
ปฎิบัติการวิจัยและดูงานเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของ 
 หมายเลข 2 สําหรับกรอกชื่อตําแหนงหัวหนาสวนราชการผูมอบอํานาจการลาศึกษา ให
ขาราชการไปศึกษา อบรม ปฎิบัติการวิจัยและดูงาน 

 หมายเลข 3 สําหรับกรอกเลขท่ีของคําสั่งมอบอํานาจการลาศึกษา  

หมายเลข 4 สําหรับเลือกวันท่ีของคําสั่งมอบอํานาจการลาศึกษา โดยผูใชทําการเลือกขอมูล
วันท่ีไดจากชองวันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก 

หมายเลข 5 สําหรับกรอกขอมูลอางอิงหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ีเก่ียวกับการอนุญาตให
ขาราชการไปศึกษา อบรม ปฎิบัติการวิจัยและดูงาน เชน โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. ตามสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี 
ศธ 0206.7/42 ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2555 / อ.ก.ค.ศ.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 2 
ท่ีไดรับในการประชุมครั้งท่ี 3/2556  เม่ือวันท่ี  26 กรกฎาคม พ.ศ.2556 

หมายเลข 6 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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   1.2.2.10.2 ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขยายเวลา ไปศึกษา ขยาย
เวลา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฎิบัติงานวิจัยและพัฒนา 

 

รูปท่ี  102 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขยาย
เวลา ไปศึกษา ขยายเวลา ฝกอบรม ดูงาน หรือ ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา 

จากรูปท่ี  102 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกชื่อสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตนสังกัดของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เชน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 1 
 หมายเลข 2 สําหรับกรอกเลขท่ีคําสั่งหนวยงานตนสังกัดท่ีขยายเวลา ไปศึกษา ขยายเวลา 
ฝกอบรม ดูงาน หรือ ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา เชน 343/2549 

หมายเลข 3 สําหรับกรอกวันท่ีของคําสั่งหนวยงานตนสังกัดท่ีขยายเวลา โดยผูใชทําการเลือก
ขอมูลวันท่ีไดจากชองวันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก 

 หมายเลข 4 สําหรับกรอกขอมูลวาเปนการอนุญาตใหไปกรณีไหน (ศึกษา/ฝกอบรม/ดูงาน 
หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ในประเทศ/ตางประเทศ) เชน ไปศึกษาตอภายในประเทศ 

หมายเลข 5 สําหรับกรอกขอมูลวาเปนการขอขยายเวลาในกรณีไหน (ศึกษา/ฝกอบรม/ดูงาน 
หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ในประเทศ/ตางประเทศ) เชน ไปศึกษาตอภายในประเทศ 

หมายเลข 6 สําหรับกรอกขอมูลครั้งท่ีขยายเวลา เชน ครั้งท่ี 1 

หมายเลข 7 สําหรับกรอกขอมูลวาเปนการอนุญาตขยายเวลาในกรณีไหน (ศึกษา/ฝกอบรม/
ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ในประเทศ/ตางประเทศ) เชน ขยายเวลาศึกษาตอ
ภายในประเทศ 

  



92 

   1.2.2.10.3 ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน 
หรือปฎิบัติงานวิจัยและพัฒนา กลับมาปฎิบัติราชการ 

 
รูปท่ี  103 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไป

ศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา กลับมาปฏิบัติราชการ 

จากรูปท่ี 103 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกชื่อสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตนสังกัดของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เชน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 1 
 หมายเลข 2 สําหรับกรอกเลขท่ีคําสั่งหนวยงานตนสังกัด เชน 343/2549 

หมายเลข 3 สําหรับกรอกวันท่ีของคําสั่งหนวยงานตนสังกัด โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ี
ไดจากชองวันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก 

 หมายเลข 4 สําหรับกรอกขอมูลวาเปนการอนุญาตใหไปกรณีไหน (ศึกษา/ฝกอบรม/ดูงาน 
หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ในประเทศ/ตางประเทศ) เชน ไปศึกษาตอภายในประเทศ 

หมายเลข 5 สําหรับกรอกชื่สถาบันการศึกษาหรือหนวยงานท่ีไดศึกษา/ฝกอบรม/ดูงาน หรือ
ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาครบหลักสูตรแลว 

หมายเลข 6 แสดงจํานวนรายชื่อบุคลากรในบัญชีแนบ โดยระบบจะทําการคํานวณรายชื่อท่ี
ผูใชทําการแนบในคําสั่งนี้ 
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  1.2.2.11 การออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   1.2.2.11.1 ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการดวยเหตุผล 
(ไมผานการทดลองปฎิบัติหนาท่ีราชการ) 

 

รูปท่ี  104 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจาก
ราชการดวยเหตุไมผานการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ/ไมผานการประเมิน การเตรียมความพรอม

และพัฒนาอยางเขม 

จากรูปท่ี 104 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกชื่อสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตนสังกัดของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
 หมายเลข 2 สําหรับกรอกเลขท่ีคําสั่งหนวยงานตนสังกัด 

หมายเลข 3 สําหรับกรอกวันท่ีของคําสั่งหนวยงานตนสังกัด โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ี
ไดจากชองวันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก 

 หมายเลข 4 สําหรับกรอกขอมูลผูสอบแขงข้ันได หรือ ผูไดรับการคัดเลือก 

 หมายเลข 5 สําหรับกรอกชื่อตําแหนงท่ีทดลองปฎิบัติราชการ เชน ครูผูชวย 

 หมายเลข 6 สําหรับกรอกจํานวนรายท่ีทดลองปฎิบัติราชการในตําแหนงหมายเลข 5 

 หมายเลข 7 สําหรับระบุเหตุผลการไมผานทดลองปฎิบัติหนาท่ีราชการ เชน มีผลการ
ประเมินทดลองปฎิบัติหนาท่ีราชการต่ํากวาเกณฑท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 

 หมายเลข 8 สําหรับระบุจํานวนขาราชการท่ีไมผานทดลองปฎิบัติหนาท่ีราชการ 

หมายเลข 9 สําหรับระบุจํานวนขาราชการท่ีใหออกจากราชการ 
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   1.2.2.11.2 ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ 

 

รูปท่ี  105 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจาก
ราชการ 

จากรูปท่ี 105 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับระบุจํานวนรายของขาราชการท่ีสั่งใหออกจากราชการ  
 

   1.2.2.11.3 ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการไปรับ
ราชการทหาร 

 

รูปท่ี  106 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจาก
ราชการ ไปรับราชการทหาร 

จากรูปท่ี 106 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับระบุจํานวนรายของขาราชการท่ีใหออกจากราชการ ไปราชการทหาร 
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   1.2.2.11.4 อนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ 

 

รูปท่ี  107 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งอนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลาออกจากราชการ 

จากรูปท่ี 107 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับระบุจํานวนรายของขาราชการท่ีอนุญาตใหลาออกจากราชการ  
 

1.2.2.12 การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําสวนราชการหรือ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   1.2.2.12.1 ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจํา. สวนราชการหรือ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

รูปท่ี  108 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจํา
สวนราชการหรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

จากรูปท่ี 108 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับระบุชื่อสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือสวนราชการท่ีไปประจํา 

หมายเลข 2 สําหรับระบุจํานวนขาราชการท่ีไปประจําสวนราชการหรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
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  1.2.2.13 การแกไขคําส่ัง 

   1.2.2.13.1 แกไขคําสั่ง 

 

รูปท่ี  109 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งแกไขคําสั่ง 

จากรูปท่ี 109 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกชื่อหนวยงานการศึกษาท่ีแกไขคําสั่งท่ีผิดพลาด 

หมายเลข 2 สําหรับกรอกเลขท่ีคําสั่งหนวยงานการศึกษาท่ีแกไขคําสั่งท่ีผิดพลาด 

หมายเลข 3 สําหรับกรอกวันท่ีลงวันท่ีของคําสั่งท่ีแกไขคําสั่งท่ีผิดพลาด โดยผูใชทําการเลือก
ขอมูลวันท่ีไดจากชองวันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก 

หมายเลข 4 สําหรับกรอกวันท่ีสั่ง ณ วันท่ีของคําสั่งท่ีแกไขคําสั่งท่ีผิดพลาด โดยผูใชทําการ
เลือกขอมูลวันท่ีไดจากชองวันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก 

หมายเลข 5 สําหรับกรอกชื่อเรื่องท่ีแกไขคําสั่งท่ีผิดพลาด 

หมายเลข 6 สําหรับระบุจํานวนรายท่ีตองการแกไขคําสั่งท่ีผิดพลาด 

หมายเลข 7 สําหรับกรอกวันท่ีมีผลในการแกไขคําสั่งท่ีผิดพลาด โดยผูใชทําการเลือกขอมูล
วันท่ีไดจากชองวันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก 

หมายเลข 8 สําหรับกรอกชื่อหนวยงานการศึกษาท่ีแกไขคําสั่งท่ีผิดพลาด 

หมายเลข 9 สําหรับกรอกเลขท่ีคําสั่งหนวยงานการศึกษาท่ีแกไขคําสั่งท่ีผิดพลาด 

หมายเลข 10 สําหรับกรอกวันท่ีลงวันท่ีของคําสั่งท่ีแกไขคําสั่งท่ีผิดพลาด โดยผูใชทําการ
เลือกขอมูลวันท่ีไดจากชองวันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก 
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   1.2.2.13.2 ยกเลิกคําสั่ง 

 

รูปท่ี  110 แสดงสวนเนื้อหาของแบบบันทึกคําสั่งยกเลิกคําสั่งเดิม 

จากรูปท่ี 110 ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 

หมายเลข 1 สําหรับกรอกชื่อหนวยงานการศึกษาท่ีตองการยกเลิกคําสั่ง เชน โรงเรียน
พรตพิทยพยัต 

หมายเลข 2 สําหรับกรอกเลขท่ีคําสั่งหนวยงานการศึกษาท่ีตองการยกเลิกคําสั่ง เชน 
114/2556 

หมายเลข 3 สําหรับกรอกวันท่ีของคําสั่งท่ียกเลิกคําสั่ง โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจาก
ชองวันท่ี ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก 

หมายเลข 4 สําหรับระบุเรื่องท่ีตองการยกเลิกคําสั่งท่ีมีขอผิดพลาด 

หมายเลข 5 สําหรับระบุสาเหตุท่ีตองยกเลิกคําสั่งท่ีมีขอผิดพลาด 

 

  1.1.3 แบบบันทึกคําส่ังสวนทาย 

 

รูปท่ี 111 แสดงสวนทายของแบบบันทึกคําสั่ง 

ระบบแสดงสวนบันทึกคําสั่ง ดังนี้ 
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หมายเลข 1 สวนการเลือกท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชองวันท่ี 
ระบบแสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก (รูปท่ี 17) 
 หมายเลข 2 สวนการเลือกสั่ง ณ วันท่ี โดยผูใชทําการเลือกขอมูลวันท่ีไดจากชองวันท่ี ระบบ
แสดงปฎิทินสําหรับใหเลือก (รูปท่ี 17) 
 หมายเลข 3 สวนขอมูลผูลงนาม แบงเปน 2 กรณี ดังนี้  
  - กรณีปกติ ระบบจะแสดงชื่อผูลงนาม และตําแหนงใหอัตโนมัติ หากผูใชตองการ
เปลี่ยนชื่อผูลงนาม หรือตําแหนงผูลงนาม ใหทําการเลือกจากรายการลงชื่อผูลงนามรับรอง 

- กรณีไมมีชื่อผูลงนามในรายการ ใหผูใชงานทําการกรอกขอมูล “ชื่อ-นามสกุล” 
และขอมูล “ตําแหนง” แสดงผลดังรูป 

 

รูปท่ี 112 แสดงการเลือกกรณีไมมีชื่อผูลงนามในรายการ 

หมายเลข 4 สวนหมายเหตุทายหนังสือคําสั่ง แบงรูปแบบออกเปน 3 รูปแบบ ดังนี้ 

  - รูปแบบท่ี 1 (สํานักงาน, เบอรโทร) สําหรับกรอกขอมูลสํานักงาน และเบอรโทร 
ทายหนังสือคําสั่ง 
  - รูปแบบท่ี 2 (ขอความหมายเหตุ) สําหรับกรอกขอความหมายเหตุ ทายหนังสือ
คําสั่ง แสดงรูปแบบ ดังรูป 

 

รูปท่ี 113 แสดงรูปแบบท่ี 2 (ขอความหมายเหตุ) 

- รูปแบบท่ี 3 (ไมระบุ) สําหรับเลือกรูปแบบท่ีทายหนังสือคําสั่งไมมีขอมูล 

 หากผูใชตองการยกเลิกการบันทึกแบบฟอรมคําสั่ง เพ่ือกลับสูหนาหลักระบบออกคําสั่ง ให
กดปุม “ ” เพ่ือทําการกลับสูหนาหลักระบบออกคําสั่ง  

 เม่ือผูใชทําการกรอกขอมูลในแบบบันทึกคําสั่งเรียบรอยแลว ใหผูใชงานกดปุม “ ” 
เพ่ือทําการบันทึกคําสั่งเขาระบบ ระบบแสดงขอความเพ่ือยืนยันการบันทึกขอมูล แสดงผลดังรูป 
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รูปท่ี 114 แสดงขอความยืนยันการบันทึกขอมูล 

ระบบจะแสดงหนาหลักระบบออกคําสั่ง โดยมีคําสั่งท่ีทําการเพ่ิมเขาไปใหมแสดงอยูบนสุด
ของตาราง แสดงผลดังรูป 

 

รูปท่ี 115 แสดงผลลัพธหลังจากทําการสรางคําสั่ง 

หากผูใชตองการแกไขคําสั่ง ใหผูใชงานเลือกคลิกปุม “  ” จากนั้นเลือกคลิกปุม

ดินสอ “ ” ในชองเครื่องมือ ระบบจะแสดงหนาแบบบันทึกคําสั่ง ท่ีตองการแกไข จากนั้นผูใช
สามารถทําการแกไขขอมูลท่ีตองการ เม่ือแกไขเรียบรอยแลว ใหผูใชทําการกดปุม “บันทึกขอมูล” 
ดานลางของแบบบันทึก จากนั้นระบบจะทําการบันทึกและแสดงผลลัพธหลังจากการบันทึก  
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2. การสรางบัญชีแนบทายและการตรวจสอบคุณสมบัติ 

2.1 การเลือกบุคลากรมาใสบัญชีแนบ   

 จากรูปท่ี 21 เม่ือสรางคําสั่งหรือแกไขคําสั่งเรียบรอยแลว ใหผูใชงานทําการแนบรายชื่อใน

คําสั่ง โดยใหผูใชงานคลิกปุม “ ” และคลิกปุมบัญชีแนบ “ ” ระบบแสดงหนาบัญชีแนบ 
แสดงผลดังรูป 

 

รูปท่ี 116 แสดงหนาเพ่ิมคนลงบัญชีแนบ 

 จากรูปท่ี 116 ประกอบดวยสวนสําหรับกรอกและแสดงขอมูล 3 สวนดังนี้ 
 หมายเลข 1 คือสวนท่ีกรอกขอมูลเลขประจําตัวประชาชน คํานําหนาชื่อ ชือ และนามสกุล 
โดยหากผูใชงานทําการกรอกขอมูลเลขประจําตัวประชาชนไมถูกตอง ระบบจะแสดงขอความแจง
เตือนดังรูป 

 
รูปท่ี 117 แสดงขอความแจงเตือนกรณีเลขประจําตัวประชาชนไมถูกตอง 

 จากรูปท่ี 117 ใหผูใชงาน กดปุม “    ” ทําการแกไขขอมูลเลขประจําตัวประชาชน
ใหถูกตองจากนั้นใหกรอกขอมูลคํานําหนาชื่อ ชื่อและนามสกุล เม่ือผูใชงานทําการกรอกขอมูลครบ

และถูกตองแลวใหกดปุม “  ” ระบบจะนํารายชื่อไปเพ่ิมใหในสวนของหมายเลข 3 

 หมายเลข 2 ปุม “   ” สําหรับบันทึกขอมูลรายชื่อท้ังหมดในบัญชี
แนบ 
 หมายเลข 3 สวนแสดงขอมูลรายชื่อท่ีผูใชงานทําการเพ่ิมลงในบัญชีแนบ 
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รูปท่ี 118 แสดงผลลัพธจากการเพ่ิมรายชื่อในบัญชีแนบ 

จากรูปท่ี 118 หากผูใชงานตองการลบรายชื่อในบัญชีแนบท่ีทําการเพ่ิมไปกอนหนานี้แลว ให

ผูใชงานกดปุม “ ” ในชองลบ ระบบแสดงแถบสีแดงในสวนรายชื่อท่ีผูใชงานเลือก และแสดง
ขอความยืนยันการลบรายชื่อ ดังรูป 

 

รูปท่ี 119 แสดงการเลือกรายชื่อและขอความยืนยันการลบรายชื่อ 

จากรูปท่ี 119 หากผูใชตองการยืนยันการลบ ใหกดปุม “      ” ระบบจะทําการปด
หนาตางยืนยันการลบและลบรายชื่อท่ีผูใชงานเลือกออกจากระบบ หรือหากผูใชไมตองการลบรายชื่อ 

ใหกดปุม “   ” ระบบจะปดหนาตางยืนยันการลบ และนําแถบสีแดงออกจากรายชื่อท่ี
ผูใชงานเลือก 

เม่ือผูใชงานบริหารจัดการขอมูลรายชื่อในบัญชีแนบเรียบรอยแลว ใหผูใชงานคลิกปุม “

” ระบบแสดงหนาแบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลในบัญชีแนบของแตละ
รายชื่อ แสดงผลดังรูป 
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2.2 การใสรายละเอียดบัญชีแนบทายคําส่ัง 

 

รูปท่ี 120 แสดงหนาสําหรับกรอกขอมูลรายละเอียดของแตละรายชื่อในบัญชีแนบ 
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 จากรูปท่ี 120  บัญชีแนบ ประกอบดวยขอมูล ดังนี้ 
 สวนหัวบัญชีแนบ ประกอบดวย  
  - ชื่อบัญชีแนบ ตัวอยางเชน บัญชีรายละเอียดการยายและแตงตั้งขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
  - ชื่อสํานักงานเขตพ้ืนท่ี, เลขท่ีคําสั่ง และลงวันท่ี ตัวอยางเชน แนบทายคําสั่ง 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๑ ท่ี ๑๖๘๓/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒ ธันวาคม 
๒๕๕๗ 
 

สวนขอมูลท่ัวไปของรายชื่อ ประกอบดวย 
  - ชื่อ-ชื่อสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน คือ ระบบแสดงชื่อ-ชื่อสกุล กับเลขบัตร
ประจํ าตั วประชาชน แสดงผลคนละบรร ทัด  ตั วอย า ง เช น  นางประภาทิพย   เ รื อ เ กิด 
๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐๑๒๓ 
  - วุฒิการศึกษาและวิชาเอก คือ วุฒิการศึกษาสูงสุดของขาราชการ ระบบแสดงวุฒิ
เปนตัวยอ และวิชาเอก สถานศึกษา คนละบรรทัด ตัวอยางเชน คบ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

สวนขอมูล ตําแหนงและสังกัดเดิม ประกอบดวย  
  - ตําแหนง คือ ตําแหนงของผูไดรับคัดเลือก ตัวอยางเชน ครู 
  - ลําดับท่ี คือ ลําดับท่ีของผูไดรับคัดเลือก  
  - กลุมวิชา คือ กลุมวิชาของผูไดรับคัดเลือก ตัวอยางเชน ภาษาไทย 
  - ประกาศผลการคัดเลือก คือ ขอมูลการประกาศผลการคัดเลือก ตัวอยางเชน สพป.
เชียงใหม เขต 2 
   

สวนขอมูล ตําแหนงท่ีบรรจุและแตงตั้ง ประกอบดวย  
  - ตําแหนง/หนวยงานการศึกษา แสดงผลคนละบรรทัด ตัวอยางเชน ครู เจาพอ
หลวงอุปถัมภ ๗ 
  - ตําแหนงเลขท่ี ตัวอยางเชน ๑๒๓๔ 
  - เงินเดือน อันดับ ตัวอยางเชน คศ.1 
  - เงินเดือน ข้ัน ตัวอยางเชน ๑๙,๑๐๐ 

  - ตั้งแตวันท่ี สวนขอมูลท้ังนี้ตั้งแต ใหผูใชกดปุม “ ” ระบบแสดง
ปฏิทินสําหรับเลือก จากนั้นใหผูใชงานเลือกวันท่ีท่ีตองการ 
  - หมายเหตุ สวนกรอกหมายเหตุของผูไดรับคัดเลือก 

เม่ือผูใชงานทําการกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ใหกดปุม “ ” ระบบทําการบันทึกบัญชี

แนบเรียบรอยแลว ระบบจะแสดงผลดังรูป 
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รูปท่ี 121 แสดงบัญชีแนบท่ีกรอกขอมูลเรียบรอยแลว 

 จากรูปท่ี 121 กรณีท่ีผูใชงานตองการแกไขขอมูลในบัญชีแนบ ใหผูใชงานกดปุม “ ” เพ่ือกลับไปแกไขบัญชีแนบ ระบบแสดงหนาสําหรับกรอกขอมูลรายละเอียด

ของแตละรายชื่อในบัญชีแนบ หรือผูใชงานตรวจสอบขอมูลถูกตองแลว ใหผูใชงานกดปม “ ” ระบบแสดงผลลัพธหลังจากทําการสรางคําสั่ง 

 



 

105 

3. การแนบไฟลและการลงนาม 

3.1 การแนบไฟลคําส่ัง บัญชีแนบทาย และเอกสารอ่ืนๆ 

จากรูปท่ี 21 ใหผูใชงานคลิกท่ีรูป “  ” จากนั้นคลิกท่ีรูป “     ” เพ่ือแนบไฟลคําสั่ง 
เเอกสารแนบหนังสือคําสั่ง เอกสารบัญชีแนบ เอกสารแนบมติ อ.ก.ค.ศ. และเอกสารแนบอ่ืนๆ เขา
ระบบ ท้ังนี้ สวนเอกสารแนบหนังสือคําสั่งท่ีผูใชงานจะทําการแนบ ตองมีการลงนามเรียบรอยแลว ถึง
จะทําการแนบได แสดงผลดังรูป 

 

รูปท่ี 122 แสดงหนาแนบไฟลหนังสือคําสั่ง บัญชีแนบ และเอกสารอ่ืน ๆ 

ใหผูใชงานเลือกประเภทเอกสารท่ีตองการแนบไฟล โดยกดท่ีปุม “เลือกไฟล” จากนั้นก็เลือก
ท่ีเก็บไฟลท่ีอยูในเครื่องของผูใชงาน เลือกไฟลท่ีตองการแนบ กดปุม “open”  

 

รูปท่ี 123 แสดงการเลือกไฟลสําเนาคําสั่งเขาสูระบบ 

 จะปรากฎรายการชื่อไฟลสําเนาคําสั่งท่ีผูใชงานเลือก จากนั้นใหกดปุม “อัพโหลดไฟล” 
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รูปท่ี 124 แสดงการอัพโหลดไฟลสําเนาคําสั่งเขาสูระบบ 

ระบบจะแสดงรายการไฟลท่ีไดอัพโหลดเรียบรอยแลวผานระบบ และสถานะแนบไฟลในชอง

แนบไฟลจะเปน “ ”  (หากผูใชตองการลบไฟลแนบท่ีไดอัพโหลดผานระบบ ใหคลิกท่ีเครื่องหมาย 
“ ” ทายรายชื่อไฟล ระบบจะทําการลบไฟลท่ีอัพโหลดออกจากระบบ พรอมท้ังปรับสถานะ

ไอคอนแนบไฟลเปนสถานะ “ ” ท่ียังไมไดมีการอัพโหลดไฟลเขาสูระบบ) 

การอัพโหลดเอกสารบัญชีแนบ เอกสารแนบมติ อ.ก.ค.ศ. และเอกสารแนบอ่ืน ๆ ใหวิธีการ
เดียวกับการอัพโหลดเอกสารแนบหนังสือคําสั่ง ซ่ึงหากไดทําการอัพโหลดไฟลผานระบบครบหมดทุก
เอกสารแลว ระบบจะแสดงสถานะ ดังรูป 

 

รูปท่ี 125 แสดงผลการแนบเอกสาร 

 จากรูปท่ี 125 ระบบแสดงสัญลักษณ ท่ีเปลี่ยนแปลง หลังจากแนบเอกสาร ดังนี้ 

  คือ ผูลงนามทําการลงนามในเอกสารเรียบรอยแลว  

 คือ ผูใชงานไดทําการแนบเอกสารหนังสือคําสั่ง เอกสารบัญชีแนบ และเอกสารแนบมติ 
อ.ก.ค.ศ. ครบ 3 รายการเรียบรอยแลว 

 คือ หนังสือคําสั่งนี้พรอมท่ีจะทําการนําสงไปยัง สํานักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือพิจารณา
รับทราบหรือทักทวงคําสั่ง 
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3.2 การลงนามคําส่ังดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

การสงเอกสารหนังสือคําสั่งใหผูลงนามทําการลงนามคําสั่งดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ให
ผูใชงานทําการเลือกท่ีชื่อผูลงนาม ของคําสั่งท่ีตองการลงนาม แสดงผลดังรูป  

 

รูปท่ี 126 แสดงการเลือกคําสั่งท่ีตองการใหผูลงนาม ลงนามดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

 จากนั้น ระบบจะแสดงหนาตาง การสงผูมีอํานาจลงนามในการออกคําสั่ง (Eletronic Sign) 
แสดงผลดังรูป 

 
รูปท่ี 127 แสดงหนาตาง สงผูมีอํานาจลงนามในการออกคําสั่ง (Eletronic Sign) 

จากรูปท่ี 127 ใหผูใขงานกดปุม “ ” เพ่ือสงหนังสือคําสั่งไปยังแทบเล็ต 
(Tablet) ของผูลงนาม แสดงผลดังรูป 

 

รูปท่ี 128 แสดงสถานการณสงหนังสือลงนาม 

 เม่ือระบบสงหนังสือคําสั่งเรียบรอยแลว จะแสดงขอความเพ่ือยืนยันการสง จากนั้นให

ผูใชงานกดปุม “ ” เพ่ือยืนยันการสงหนังสือคําสั่ง แสดงผลดังรูป 
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รูปท่ี 129 เพ่ือยืนยันการสงหนังสือคําสั่ง 

 หลังจากท่ีผูใชงานทําการยืนยังการสงหนังสือคําสั่งเรียบรอยแลว ระบบจะแสดงสถานะการ
สงลงนาม จากเดิม “ลงนามปกติ” เปน “สงลงนามทางอิเล็กทรอนิกส” แสดงผลดังรูป 

 
รูปท่ี 130 แสดงสถานการณสงลงนาม 

 หลังจากท่ีผูใชงานทําการสงลงนามอิเล็กทรอนิกส เรียบรอยแลว หนาหลักระบบออกคําสั่งจะ
แสดงสัญลักษณ ในชองผูลงนาม จาก “” เปน “” คือ สงเอกสารอิเล็กทรอนิกส แสดงผลดังรูป 

 
รูปท่ี 131 แสดงหนาหลักระบบออกคําสั่ง 
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กระบวนการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส (ลงนามผาน Tablet) 

 ใหผูลงนามทําการเขาสูระบบ โดยกรอกรหัสผาน แสดงผลดังรูป 

 

รูปท่ี 132 แสดงหนากรอกรหัสผานสําหรับผูลงนาม 

  
เม่ือผูลงนามทําการ เขาสูระบบเรียบรอยแลว ระบบแสดงหนารายการหนังสือคําสั่ง โดย

หนังสือคําสั่งท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงลงนามทางอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย เลขท่ีหนังสือคําสั่ง เรื่อง
หนังสือคําสั่ง สั่ง ณ วันท่ี และวันท่ีสงลงนามทางอิเล็กทรอนิกส แสดงผลดังรูป 
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รูปท่ี 133 ระบบแสดงหนารายการหนังสือคําสั่ง 
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 จากนั้นใหลงนามเลือกท่ีหนังสือคําสั่งท่ีตองการลงนาม ระบบแสดงหนังสือคําสั่ง ดังรูป 
 

 
รูปท่ี 134 แสดงหนังสือคําสั่งท่ีผูใชงานตองการลงนาม 
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จากรูปท่ี 134 ผูลงนามสามารถเลือกเสนของปากกาสําหรับลงนาม โดยกดปุม “ ” ท่ี
มุมขวาบนของหนาจอ เม่ือเลือกเสนของปากกาท่ีตองการแลว ใหผูลงนามทําการขยายสวนท่ีลงนาม 
เพ่ืองายตอการลงนาม  

 
รูปท่ี 135 แสดงสวนสําหรับลงนาม 
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จากนั้นทําการลงนามใหเรียบรอย จากนั้นกดปุม “Save” ท่ีมุมขวาบน ระบบจะแสดง
ขอความสําหรับยืนยันการลงนาม แสดงผลดังรูป 

 
รูปท่ี 136 แสดงขอความสําหรับยืนยันการลงนาม 
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จากรูปท่ี 136 ใหหากผูลงนามตองการยืนยันการลงนาม ใหกดปุม “ ” 
เพ่ือยืนยันการลงนาม ระบบแสดงผลดังรูป 

 
รูปท่ี 137 แสดงหนายืนยันหนังสือคําสั่ง 
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ระบบแสดงขอมูลหนังสือคําสั่ง เลขท่ีคําสั่ง เรื่อง และรายชื่อในบัญชีแนบ จากนั้นใหผูลงนาม

กดปุม “ ” เพ่ือยืนยันขอมูล ระบบแสดงผลการยืนยันผานระบบ จากนั้นใหผูลงนามกดปุม “

” แสดงผลดังรูป 

 
รูปท่ี 138 แสดงผลการยืนยันการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส 

 เม่ือผูลงนามทําการลงนามเรียบรอยแลว หนาหลักระบบออกคําสั่ง แสดงผลดังนี้ 

 
รูปท่ี 139 แสดงหนาหลักระบบออกคําสั่ง 
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 จากรูปท่ี 139 สัญลักษณผูลงนามจะเปลี่ยนจากเดิม “ ” เปน “ ” คือ รับรองเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสเรียบรอยแลว เอกสารหนังสือคําสั่งท่ีผูลงนามทําการลงนาม จะถูกอัพโหลดเขาระบบ 

อยูในสวนแนบเอกสาร ผูใชงานสามารถดาวนโหลด โดยกดปุม “ ” แสดงผลดังรูป 

 
รูปท่ี 140 แสดงการดาวนโหลดไฟลหนังสือคําสั่งท่ีลงนามแลว 

 จากนั้นใหผูใชงานกดท่ีไฟล PDF ระบบแสดงผลดังรูป 

 
รูปท่ี 141 แสดงผลการดาวโหลดไฟลหนังสือคําสั่งท่ีลงนามแลว 

 จากนั้นใหผูใชงานทําตามกระบวนการการแนบไฟลคําสั่ง บัญชีแนบทาย และเอกสารอ่ืนๆ 
จบถึงกระบวนการพรอมสําหรับนําสงคําสั้งให สํานักงาน ก.ค.ศ. 
 
 
 
 
 



 

117 

3.3 การนําสงคําส่ังใหสํานักงาน ก.ค.ศ. 

เม่ือผูใชงานจัดทํากระบวนการสรางหนังสือคําสั่ง แนบรายชื่อในบัญชีแนบ ตรวจสอบ
คุณสมบัติรายคน และแนบเอกสารตาง ๆ เรียบรอยแลว ระบบแสดงผลดังนี้ 

 

รูปท่ี 142 แสดงหนาหลักการออกคําสั่ง 

จากรูปท่ี 142 ใหผูใชงานกดปุม “ ” เพ่ือทําการนําสงคําสั่งใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ทําการ
พิจารณารับทราบหรือทักทวงคําสั่ง ระบบแสดงขอความเพ่ือยืนยันการนําสง แสดงผลดังรูป 

 

รูปท่ี 143 แสดงขอความยืนยันการนําสงคําสั่ง 

 

จากรูปท่ี 143 หากผูใชตองการยืนยันการนําสงคําสั่ง ใหกดปุม “ ” ระบบจะแสดง

หนาตางสําหรับแสดงผลการนําสงคําสั่ง จากนั้นใหผูใชงานกดปุม “ ” แสดงผลดังรูป 

 

รูปท่ี 144 แสดงผลการนําสงคําสั่ง 

 เม่ือผูใชงานยืนยังผลการนําสงคําสั่งแลว สัญลักษณนําสงคําสั่ง “ ” จะเปลี่ยนเปน

สัญลักษณนําสงคําสั่งและบัญชีแนบทาย “ ”  



 

118 

 

รูปท่ี 145 แสดงผลการยืนยันผลการนําสงคําสั่ง 

 จากรูปท่ี 145 หากผูใชงานไมตองการยืนยันการนําสงคําสั่ง ใหกดปุม “  ” ระบบ
จะแสดงหนาหลักระบบออกคําสั่ง ดังรูป 

 
รูปท่ี 146 แสดงผลการยกเลิกการยืนยันการนําสงคําสั่ง 

3.4 การแสดงผลการตรวจสอบคําส่ัง 

3.4.1 การแสดงผลการรับทราบคําส่ัง 

กรณีท่ี สํานักงาน ก.ค.ศ. ทําการพิจารณารับทราบคําสั่งท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษานําสงไปแลว 
หนาระบบออกคําสั่งของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จะแสดงผลดังรูป 

 

รูปท่ี 147 แสดงผลการพิจารณารับทราบคําสั่ง 

 จากรูปท่ี 147 ระบบแสดงหนารายละเอียดการออกคําสั่ง ผลการพิจารณารับทราบจาก 

สํานักงาน ก.ค.ศ. แลว สัญลักษณนําสงคําสั่งและบัญชีแนบทาย “ ” จะเปลี่ยนเปนสัญลักษณถูก

รับรองโดย ก.ค.ศ. “ ” และสวนสรุปจํานวนคําสั่ง ชอง “ถูกรับแลว” จะแสดงจํานวนเพ่ิมข้ึนตาม
การรับทราบ 
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3.4.2 การแสดงผลการทักทวงคําส่ัง 

กรณีท่ี สํานักงาน ก.ค.ศ. ทําการพิจารณาทักทวงคําสั่งท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษานําสงไปแลว หนา
ระบบออกคําสั่งของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จะแสดงผลดังรูป 

 

รูปท่ี 148 แสดงผลการพิจารณาทักทวงคําสั่ง 

จากรูปท่ี 148 ระบบแสดงหนารายละเอียดการออกคําสั่ง ผลการพิจารณาทักทวงจาก 

สํานักงาน ก.ค.ศ. แลว สัญลักษณนําสงคําสั่งและบัญชีแนบทาย “ ” จะเปลี่ยนเปนสัญลักษณถูก

รับรองโดย ก.ค.ศ. “ ” และสวนสรุปจํานวนคําสั่ง ชอง “ถูกทักทวง” จะแสดงจํานวนเพ่ิมข้ึน
ตามการทักทวง 

จากนั้นใหผูใชกดปุม “ ” ระบบแสดงรายชื่อบัญชีแนบ และเหตุผลของการทักทวง 
แสดงผลดังรูป 

 
รูปท่ี 149 แสดงเหตุผลของการทักทวง 

 จากรูปท่ี 149 ใหผูใชงานตรวจสอบและทําการแกไขตามเหตุผลของการทักทวง เม่ือทําการ
แกไขเรียบรอยแลว ใหผูใชงานทําการนําสงคําสั่งใหมอีกครั้ง ตามกระบวนการนําสงคําสั่ง 
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รายงานและการสืบคนคําส่ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การสืบคนคําส่ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1 การสืบคนคําส่ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

1.1.1 การสืบคนคําสั่งจากหนากระดานคําสั่งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. จากหนาหลักของ “ระบบออกคําสั่ง” ใหผูใชงานกรอกคําท่ีตองการคนหาใน
ชองวาง แลวกดปุมคนหา โดยไมกําหนดเง่ือนไขในการคนหา ยกตัวอยางคําวา “ยาย” ระบบจะทํา
การคนหาคําวา “ยาย” ในขอความของชอง เลขท่ี เรื่อง หนวยงาน ผูลงนาม และวันท่ี แลวนํามา
แสดงผลใหผูใชงานทราบ โดยมีการแสดงไฮไลทสีเหลืองท่ีขอความท่ีผูใชงานใชเปนคําคนหาขอมูล  

 

รูปท่ี 150 แสดงการสืบคนคําสั่งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. กรณีท่ีผูใชงานตองการสืบคนขอมูลคําสั่งขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาแบบเจาะจง สามารถคนหาไดโดยกําหนดเง่ือนไขการคนหา ดังนี้ 

- เลขท่ีคําสั่ง คนหาขอความตามคําคนเฉพาะในชองขอมูลเลขท่ีคําสั่ง 

- เรื่อง  คนหาขอความตามคําคนเฉพาะในชองขอมูลเรื่อง 

- หนวยงาน คนหาขอความตามคําคนเฉพาะในชองขอมูลหนวยงาน 

- ผูลงนาม คนหาขอความตามคําคนเฉพาะในชองขอมูลผูลงนาม 

- ลงวันท่ี คนหาขอความตามคําคนเฉพาะในชองขอมูลวันท่ี 

ตัวอยางการคนหาผูลงนามท่ีชื่อ “คัดเลือก” โดยเลือกเง่ือนไขเปน “เรื่อง” แลวกด
ปุม “คนหา” ระบบจะทําการคนหาคําวา “คัดเลือก” เฉพาะขอมูลจากในชองของคําสั่งเรื่อง แลว
นํามาแสดงผลใหผูใชงานทราบโดยมีการแสดงไฮไลทสีเหลืองท่ีขอความท่ีผูใชงานใชเปนคําคนหา
ขอมูล 
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รูปท่ี 151 แสดงการเลือกเง่ือนไขการคนหาเฉพาะขอมูลของคําสั่งเรื่อง 

 

รูปท่ี 152 แสดงผลลัพธของการสืบคนขอมูลเฉพาะคําสั่งเรื่อง 

1.1.2 การสืบคนคําสั่งจากคําสั่งและบัญชีแนบทายท้ังหมดในสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษา 

 1. จากหนาหลักระบบออกคําสั่งโดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จะปรากฎระบบ
สืบคนคําสั่งและบัญชีแนบทายอยูดานบนขวาของระบบ ดังรูป 

 

รูปท่ี 153 แสดงเมนูการสืบคนคําสั่งและบัญชีแนบทายคําสั่ง 
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 ระบบสืบคนคําสั่งและบัญชีแนบทาย ประกอบดวย 

หมายเลข 1 Advance Search การคนหาขอมูลแบบกําหนดเง่ือนไขไดหลาย
เง่ือนไข 

หมายเลข 2 คนหาจากไฟลเอกสาร การคนหาขอความจากในไฟลเอกสารท่ีแนบใน
ระบบ 

 

   2. กรณีการคนหาแบบ Advance Search คือการคนหาแบบการกําหนดเง่ือนไข ซ่ึง
ผูใชงานสามารถกําหนดเง่ือนไขของคําท่ีตองการคนหาได 

 

รูปท่ี 154 แสดงหนาการกําหนดเง่ือนในการคนหาขอมูล 

การคนหาแบบ Advance Search ประกอบดวย  
 หมายเลข 1  คนหาจาก เปนการเลือกหัวขอท่ีตองการจะคนหา ประกอบดวย 
  เลขท่ีคําสั่ง เปนการคนหาขอมูลเฉพาะเลขท่ีคําสั่ง 

หนวยงาน  เปนการคนหาขอมูลเฉพาะหนวยงาน 
ชื่อคําสั่ง  เปนการคนหาขอมูลเฉพาะชื่อคําสั่ง 
ประเภทคําสั่ง  เปนการคนหาขอมูลเฉพาะประเภทคําสั่ง 
วันท่ีออกคําสั่ง  เปนการคนหาขอมูลเฉพาะวันท่ีออกคําสั่ง 
มีผล ณ วันท่ี  เปนการคนหาขอมูลเฉพาะมีผล ณ วันท่ี 
ผูลงนาม  เปนการคนหาขอมูลเฉพาะผูลงนาม 
ชื่อ-สกุล(บัญชีแนบฯ)  เปนการคนหาขอมูลเฉพาะชื่อ-สกุล(บัญชีแนบฯ) 
ตําแหนง(บัญชีแนบฯ)  เปนการคนหาขอมูลเฉพาะตําแหนง(บัญชีแนบฯ) 
ระดับ(บัญชีแนบฯ)  เปนการคนหาขอมูลเฉพาะระดับ(บัญชีแนบฯ) 

หมายเลข 2  การกระทํา เปนเลือกผลลัพธในการคนหาของขอความ 
เทากับ  ผลลัพธท่ีคนหาไดจะตรงกับขอความท่ีระบุในการคนหาทุกคํา 
ข้ึนตนดวย ผลลัพธท่ีคนหาไดจะข้ึนตนดวยคําท่ีผูใชงานระบุในการคนหา 
ลงทายดวย ผลลัพธท่ีคนหาไดจะลงทายดวยคําท่ีผูใชงานระบุในการคนหา 
มีคําวา ผลลัพธท่ีคนหาไดจะมีคําท่ีใชงานระบุในการคนหา จะอยูในสวน

ไหนของคําหรือขอความก็ได 
หมายเลข 3  คําคน เปนคําหรือขอความท่ีผูใชงานตองการสืบคน 
หมายเลข 4  เพ่ิมเง่ือนไข เปนการเพ่ิมเง่ือนไขการสืบคนคําหรือขอความมากกวา 1 เง่ือนไข 
หมายเลข 5  ปุมคนหาหรือยกเลิก เปนการเลือกวาเง่ือนไข หรือขอความท่ีผูใชงานระบุไวจะ

ทําการคนหาขอมูลตามท่ีกําหนด หรือยกเลิกการคนหา  
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  ตัวอยางการคนหาแบบกําหนดเง่ือนไขการสืบคนขอมูล โดยกําหนดคนหาจาก “ชื่อ
คําสั่ง ท่ีมีคําวา บรรจุ” แลวกดปุมคนหา (ระบบจะแสดงขอมูลท่ีผูใชงานระบุจากคนหาจากชองชื่อ
คําสั่ง แลวนํามาแสดงผลใหผูใชงานทราบโดยมีการแสดงไฮไลทสีเหลืองท่ีขอความท่ีผูใชงานใชเปนคํา
คนหาขอมูล) 

 

รูปท่ี 155 แสดงการกําหนดเง่ือนไขในการคนหาขอมูล 

 

รูปท่ี 156 แสดงผลลัพธการคนหาขอมูลตามเง่ือนไขท่ีผูใชงานระบุ 

  3. หากผูใชงานตองการคนหามากกวา 1 เง่ือนไข สามารถกดเครื่อง “บวก” เพ่ือทํา
การเพ่ิมเง่ือนไขของคําท่ีตองการคนหา โดยการคนหาท้ังสองเง่ือนไขจะมีคําเชื่อมของเง่ือนไขดังนี้

 
รูปท่ี 157 แสดงการเพ่ิมเง่ือนไขในการคนหาขอมูล 

 เครื่องหมายบวก  ใชกดเพ่ือเพ่ิมเง่ือนไขในการคนหาขอมูล 
 เครื่องหมายลบ  ใชกดเพ่ือลบเง่ือนไขท่ีเพ่ิมมา 
 เง่ือนไขท่ีเชื่อมดวย “และ”  ผลลัพธท่ีคนหาไดตองมีคําคนตรงตามเง่ือนไขท่ีระบุท้ังสอง
เง่ือนไข 
 เง่ือนไขท่ีเชื่อมดวย “หรือ”  ผลลัพธท่ีคนหาไดจะมีคําคนตามเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึ่งก็ได 
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  ตัวอยางการคนหาแบบกําหนดเง่ือนไขแบบหลายเง่ือนไขการสืบคนขอมูล แลวกด
ปุมคนหา (ระบบจะแสดงขอมูลท่ีผูใชงานระบุจากคนหาจากชองชื่อคําสั่ง หรือชองผูลงนาม แลวนํามา
แสดงผลใหผูใชงานทราบโดยมีการแสดงไฮไลทสีเหลืองท่ีขอความท่ีผูใชงานใชเปนคําคนหาขอมูล) 

 
รูปท่ี 158 แสดงการกําหนดเง่ือนไขมากกวา 1 เง่ือนไข 

 
รูปท่ี 159 แสดงผลลัพธจากการคนหาขอมูลแบบมากกวา 1 เง่ือนไข 

  4. กรณีการคนหาคําหรือขอความจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส ใหผูใชงานกดไอคอน 
2 จากรูปท่ี 22 จะปรากฎหนาสืบคนคําในเอกสารอิเล็กทรอนิกส (Electronic Files) ซ่ึงจะสามารถ
สืบคนไดจากไฟลประเภทเอกสาร Word Processing ของ Microsoft Word ท่ีบันทึกเปน TIS-620, 
เอกสาร Spread Sheet ของMicrosoft Excel ท่ีบันทึกเปน TIS-620 และ เอกสาร PDF ท่ีบันทึก
เปน TIS-620 โดยกําหนดคําคนเปน “ศึกษา” แลวกดปุม “Go” ระบบจะทําการคนหาคําวา 
“ศึกษา” จากทุกไฟลเอกสารท่ีมีในระบบของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และแสดงผลใหผูใชงาน
ทราบผลลัพธการคนหา โดยจะมีการแสดงตัวหนังสือสีแดงท่ีผลลัพธตามคําคนท่ีผูใชงานระบุในการ
คนหา ดังรูป 
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รูปท่ี 160 แสดงผลลัพธการสืบคนขอมูลจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

  5. กรณีตองการคนหาแบบมีการกําหนดเง่ือนไขการคนหาในเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
ใหกดท่ีคําวา “คนหาแบบมีสวนขยาย” ดังรูป 

 
รูปท่ี 161 แสดงการเลือกคนหาแบบมีสวนขยาย 

  จะปรากฎหนาใหผูใชงานสามารถกําหนดเง่ือนไขการคนหา และการแสดงผลของผลลัพธท่ี
คนหาได 
  - คนหาจาก ระบุคําท่ีตองการใชสืบคน 

- ตรงกับ   ระบุผลลัพธท่ีตองการจากคําท่ีใชคนหาวาจะตองตรงกับทุกคํา 
หรือบางคํา หรือทุกคําท่ีคลาย กับคําท่ีใชคนหา 

- จํานวนผลลัพธ/หนา  ระบุการแสดงผลลัพธตอหนาวาตองการแสดงจํานวนก่ีรายการ ซ่ึง
ระบบจะมีใหเลือก10 หรือ20 หรือ50 รายการ/หนา 

- รูปแบบการแสดงผลลัพธ ระบุรูปแบบการแสดงผลลัพธวาจะแสดงขอความแบบยาว หรือ
ขอความแบบสั้น หรือแสดงเฉพาะURL ของไฟลอิเล็กทรอนิกส 
 
   ตัวอยางกําหนดเง่ือนไขการคนหา คนหาจากคําวา “เงินเดือน” โดยผลลัพธ
การคนหาจะตองตรงกับคําวา “เงินเดือน” ทุกคํา แสดงผลการคนหาหนาละ 10 รายการ/หนา  และ
แสดงผลการคนหาแบบยาว แลวกดปุม “GO” ระบบจะแสดงผลการคนหา ดังรูป 
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รูปท่ี 162 แสดงผลลัพธตามการกําหนดเง่ือนไขในการคนหาขอมูลาจากอิเล็กทรอนิกส 

2. การตรวจสอบขอความหรือคําท่ีเคยใชสืบคนผานระบบ 

  1. จากหนาเมนู Advance Search ระบบจะแสดงรายการคนหาท้ังหมด จากนั้นให
เลื่อนหนาผลการสืบคนลงมาดานลาง จะมีคําวา “Log การคนหา” อยูทายหนา ดานซายมือ ใหกดคํา
วา Log การคนหา ดังรูป 
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รูปท่ี 163 แสดงการเรียกใชหนา Log การคนหา 

ระบบจะปรากฎหนาจอการจัดเก็บ Transaction Log ในการเรียกสืบคนคําจากผูใช โดย 
สามารถทราบรายละเอียดเก่ียวกับการใชงานระบบ คือ ผูใชงาน (User), หมายเลขเครื่อง (IP 
Address), วันและเวลาท่ีเรียกสืบคน (Date & Time), เง่ือนไขการสืบคน (Condition), และสถานะ
ของการสืบคน ดังรูป 

 

รูปท่ี 164 แสดงหนารายการรายละเอียดเก่ียวกับการใชงานระบบ 
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ผังแสดงรายการแยกคําส่ังโรงเรียนและคําส่ังเขต 

ประเภทคําส่ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ลําดับท่ี ช่ือคําส่ัง 

ออกคําส่ังโดย 

เขต 
โรง 
เรียน 

1 การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     

1.1 การบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได / / 

1.2 การบรรจุและแตงตั้งผูไดรับคัดเลือก / / 

1.3 การบรรจุและแตงตั้งผูมีความเชี่ยวชาญระดับสูง /   

1.4 

การบรรจุและแตงตั้งผูเคยเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูออก
จากราชการไปแลวสมัครขอกลับเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา /   

1.5 การบรรจุและแตงตั้งผูไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเขารับราชการ /   

1.6 
การบรรจุและแตงตั้งผูออกจากราชการเพ่ือไปรับราชการทหารกลับเขารับ
ราชการ /   

1.7 
การบรรจุและแตงตั้งผูเคยเปนพนักงานสวนทองถ่ินหรือขาราชการท่ีไมใช
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลับเขารับราชการ /   

2 การยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     

2.1 ยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา / / 

2.2 ยายและแตงตั้งผูบริหารสถานศึกษา /   

2.3 
ยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการตัดโอน
ตําแหนงและอัตราเงินเดือน /   

2.4 
เปลี่ยนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตามความสมัครใจ 
และเพ่ือประโยชนทางราชการ) /   

2.5 เปลี่ยนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตามผลการคัดเลือก) /   

2.6 
เปลี่ยนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีถูกพักการใช
หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาติประกอบอาชีพ) /   

3 การโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     

3.1 รับโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา /   

3.2 
รับโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูสอบแขงขันได / ผูไดรับ
คัดเลือก /   

3.3 รับโอนพนักงานสวนทองถ่ิน / ขาราชการอ่ืน /   

3.4 
รับโอนพนักงานสวนทองถ่ิน / ขาราชการอ่ืนผูสอบแขงขันได / ผูไดรับการ
คัดเลือก /   

3.5 ใหโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา /   
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3.6 
รับโอนพนักงานสวนทองถ่ิน / ขาราชการอ่ืนผูสอบแขงขันได / ผูไดรับคัดเลือก 
(กรณีรับโอนมาบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูผูชวย) / / 

3.7 
รับโอนพนักงานสวนทองถ่ิน / ขาราชการอ่ืนผูสอบแขงขันได / ผูไดรับคัดเลือก 
(กรณีรับโอนมาบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู) /   

4 การแตงตั้งครูผูชวยใหดํารงตําแหนงครู     

4.1 แตงตั้งครูผูชวยใหดํารงตําแหนงครู / / 

5 การรักษาการในตําแหนง     

5.1 ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตําแหนง /   

6 การเลื่อนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     

6.1 ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการ /   

6.2 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ /   

6.3 ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ /   

7 การเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     

7.1 
เลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและไดรับ
คาตอบแทนพิเศษ / / 

7.2 
เลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดเลื่อนอันดับหรือ
ตําแหนงสูงข้ึน /   

7.3 
เลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีออกจากราชการ
กรณีครบเกษียณอายุ /   

7.4 เลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีลาศึกษาตอ /   

8 
การปรับอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามวุฒิท่ีไดรับ
เพ่ิมข้ันหรือสูงข้ึน     

8.1 
การปรับอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามวุฒิท่ีไดรับ
เพ่ิมข้ันหรือสูงข้ึน / / 

9 การเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     

9.1 ตัดโอนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา / / 

10 การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     

10.1 ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา /   

11 การลาศึกษา     

11.1 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือ 
ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา / / 
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11.2 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือ 
ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา กลับมาปฏิบัติราชการ / / 

12 การออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     

12.1 

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการดวยเหตุไมผานการ
ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ/ไมผานการประเมิน การเตรียมความพรอมและ
พัฒนาอยางเขม / / 

12.2 ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ / / 

12.3 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ ไปรับราชการ
ทหาร / / 

12.4 อนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ / / 

13 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําสวนราชการหรือสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา     

13.1 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําสวนราชการหรือสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา /   

14 การแกไขคําสั่ง     

14.1 แกไขคําสั่ง / / 

15 คําสั่งยกเลิกคําสั่งเดิม     

15.1 คําสั่งยกเลิกคําสั่งเดิม / / 

16 การลงโทษทางวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     

16.1 กรณีท่ีผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษวินัยไมรายแรงโดยอาศัยอํานาจของตนเอง / / 

16.2 
กรณีสั่งลงโทษตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ีตั้ง ก.ค.ศ. 
ตั้ง /   

16.3 

กรณีท่ีผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษวินัยอยางรายแรงตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. /   

16.4 

กรณีรายงานการลงโทษทางวินัยไมรายแรงและผูบังคับบัญชาผูไดรับรายงาน
พิจารณาแลวสั่งเปลี่ยนแปลงคําสั่ง /   

16.5 

กรณีรายงานการสั่งลงโทษวินัยไมรายแรงซ่ึง อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา อ.
ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. พิจารณามีมติใหเปลี่ยนแปลงคําสั่ง /   

16.6 

กรณีอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยไมรายแรงตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้งและมีมติใหเปลี่ยนแปลงคําสั่ง /   

16.7 

กรณีอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยไมรายแรงหรืออยางรายแรง ตอ ก.ค.ศ. และ 
ก.ค.ศ. มีมติใหเปลี่ยนแปลงคําสั่งหรือใหกลับเขารับราชการ /   
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ประเภทคําส่ังบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38ค.(2) 

ลําดับ
ท่ี ช่ือคําส่ัง 

ออกคําส่ังโดย 

เขต 
โรง 
เรียน 

1 การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     

1.1 การบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ตามมาตรา 38ค.(2) / / 

1.2 การบรรจุและแตงตั้งผูไดรับคัดเลือก ตามมาตรา 38ค.(2) / / 

1.3 
การบรรจุและแตงตั้งผูมีความชํานาญหรือเชี่ยวชาญระดับสูง ตามมาตรา 38ค.
(2) / / 

1.4 

การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูออกจากราชการ
ไปแลวสมัครขอกลับเขาราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามมาตรา 38ค.(2) / / 

1.5 
การบรรจุและแตงตั้งผูไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเขาราชการ ตาม
มาตรา 38ค.(2) / / 

1.6 
การบรรจุและแตงตั้งผูออกจากราชการเพ่ือไปรับราชการทหารกลับเขารับ
ราชการ ตามมาตรา 38ค.(2) / / 

1.7 

การบรรจุและแตงตั้งพนักงานสวนทองถ่ินผูออกจากราชการหรือขาราชการท่ี
ไมใชขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูออกจากราชการกลับเขารับ
ราชการ ตามมาตรา 38ค.(2) / / 

2 การยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     

2.1 
ยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2) / / 

2.2 
การแตงตั้งผูมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงใหกลับไป
ดํารงตําแหนงในประเภทเดิมและระดับเดิม ตามมาตรา 38ค.(2) / / 

2.3 
เปลี่ยนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตามความสมัครใจ / 
เพ่ือประโยชนทางราชการ) ตามมาตรา 38ค.(2) / / 

2.4 
เปลี่ยนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึน 
ตามมาตรา 38ค.(2) / / 

2.5 
เปลี่ยนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีถูกพักการใช
หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาติประกอบอาชีพ) ตามมาตรา 38ค.(2) / / 

2.6 
เปลี่ยนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ไปแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน) ตามมาตรา 38ค.(2) / / 

3 การโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     

3.1 รับโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38ค.(2) / / 
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ลําดับ
ท่ี ช่ือคําส่ัง 

ออกคําส่ังโดย 

เขต 
โรง 
เรียน 

3.2 
รับโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูสอบแขงขันได / ผูไดรับ
คัดเลือก ตามมาตรา 38ค.(2) / / 

3.3 รับโอนพนักงานสวนทองถ่ิน / ขาราชการอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2) / / 

3.4 
รับโอนพนักงานสวนทองถ่ิน / ขาราชการอ่ืนผูสอบแขงขันได / ผูไดรับการ
คัดเลือก ตามมาตรา 38ค.(2) / / 

3.5 ใหโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38ค.(2) / / 

4 การรักษาการในตําแหนง     

4.1 ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตําแหนง / / 

5 การเลื่อนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2)     

5.1 เลื่อนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2) ผูสอบแขงขันได / / 

5.2 เลื่อนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2) ผูไดรับคัดเลือก / / 

5.3 เลื่อนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2) ผูไดรับคัดเลือก / / 

5.4 เลื่อนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2) ตําแหนงระดับควบ / / 

6 การเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     

6.1 
เลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและไดรับ
คาตอบแทนพิเศษ ตามมาตรา 38ค.(2) / / 

6.2 
เลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดเลื่อนอันดับหรือ
ตําแหนงสูงข้ึน ตามมาตรา 38ค.(2) / / 

6.3 
เลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีออกจากราชการ
กรณีครบเกษียณอายุ ตามมาตรา 38ค.(2) / / 

6.4 
เลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีลาศึกษาตอ 
ตามมาตรา 38ค.(2) / / 

7 
การปรับอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคุณวุฒิท่ี
ไดรับเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึน     

7.1 
การปรับอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคุณวุฒิท่ี
ไดรับหรือสูงข้ึน / / 

8 การเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     

8.1 ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา / / 

9 การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     

9.1 ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา / / 

10 การลาศึกษา     
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ลําดับ
ท่ี ช่ือคําส่ัง 

ออกคําส่ังโดย 

เขต 
โรง 
เรียน 

10.1 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือ
ปฎิบัติงานวิจัยและพัฒนา / / 

10.2 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขยายเวลา ไปศึกษา ขยายเวลา 
ฝกอบรม ดูงาน หรือปฤิบัติงานวิจัยและพัฒนา / / 

10.3 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือ
ปฎิบัติงานวิจัยและพัฒนา กลับมาปฎิบัติราชการ / / 

11 การออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     

11.1 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการดวยเหตุผล (ไมผาน
การทดลองปฎิบัติหนาท่ีราชการ) / / 

11.2 ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ / / 

11.3 ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการไปรับราชการทหาร / / 

11.4 อนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ / / 

12 
การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําสวนราชการหรือ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา     

12.1 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจํา. สวนราชการหรือสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา / / 

13 การแกไขคําสั่ง     

13.1 แกไขคําสั่ง / / 

13.2 ยกเลิกคําสั่ง / / 
 

บทสรุป 

เอกสารฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางในการใชงานระบบตรวจสอบคําสั่ง เพ่ือใหเขาใจ
ข้ันตอน และกระบวนการบันทึกคําสั่งบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและบัญชีแนบทายคําสั่ง ตลอดจนเพ่ือใหเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการออกคําสั่ง
สามารถใชงานระบบตรวจสอบคําสั่งไดอยางถูกตอง และท่ีสําคัญท่ีสุด เพ่ือใหกระบวนการตรวจสอบ
คําสั่ง เปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย หลักเกณฑ ท่ีกําหนด และเปนมาตรฐานเดียวกัน 
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	   1.1.2.2.6 เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีถูกพักการใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาติประกอบอาชีพ)

	  1.1.2.3 การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	   1.1.2.3.1 รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	1.1.2.3.2 รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สอบแข่งขันได้ / ผู้ได้รับคัดเลือก
	1.1.2.3.3 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น / ข้าราชการอื่น
	1.1.2.3.4 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น / ข้าราชการอื่นผู้สอบแข่งขันได้ / ผู้ได้รับการคัดเลือก
	1.1.2.3.5 ให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	1.1.2.3.6 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น / ข้าราชการอื่นผู้สอบแข่งขันได้ / ผู้ได้รับคัดเลือก (กรณีรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย)
	1.1.2.3.7 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น / ข้าราชการอื่นผู้สอบแข่งขันได้ / ผู้ได้รับคัดเลือก (กรณีรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู)

	  1.1.2.4 การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
	   1.1.2.4.1 แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

	  1.1.2.5 การรักษาการในตำแหน่ง
	   1.1.2.5.1 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง

	  1.1.2.6 การเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	   1.1.2.6.1 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ

	  1.1.2.7 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	   1.1.2.7.1 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
	   1.1.2.7.2 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้เลื่อนอันดับหรือตำแหน่งสูงขึ้น
	   1.1.2.7.3 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ออกจากราชการกรณีครบเกษียณอายุ
	   1.1.2.7.4 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีลาศึกษาต่อ

	1.1.2.8 การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามวุฒิที่ได้รับเพิ่มขั้นหรือสูงขึ้น
	   1.1.2.8.1 การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามวุฒิที่ได้รับเพิ่มขั้นหรือสูงขึ้น

	  1.1.2.9 การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	   1.1.2.9.1 ตัดโอนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

	1.1.2.10 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	   1.1.2.10.1 ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

	  1.1.2.11 การลาศึกษา
	   1.1.2.11.1 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา
	   1.1.2.11.2 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขยายเวลาไป ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา
	   1.1.2.11.3 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา กลับมาปฏิบัติราชการ

	  1.1.2.12 การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	   1.1.2.12.1 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการด้วยเหตุไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ/ไม่ผ่านการประเมิน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
	   1.1.2.12.2 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ
	1.1.2.12.3 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ ไปรับราชการทหาร
	   1.1.2.12.4 อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ

	1.1.2.13 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	   1.1.2.13.1 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

	  1.1.2.14 การแก้ไขคำสั่ง
	   1.1.2.14.1 แก้ไขคำสั่ง

	  1.1.2.15 คำสั่งยกเลิกคำสั่งเดิม
	   1.1.2.15.1 คำสั่งยกเลิกคำสั่งเดิม

	  1.1.2.16 การลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	   1.1.2.16.1 กรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงโดยอาศัยอำนาจของตนเอง
	   1.1.2.16.2 กรณีสั่งลงโทษตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ตั้ง ก.ค.ศ. ตั้ง
	   1.1.2.16.3 กรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรงตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.
	   1.1.2.16.4 กรณีรายงานการลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงและผู้บังคับบัญชาผู้ได้รับรายงานพิจารณาแล้วสั่งเปลี่ยนแปลงคำสั่ง
	   1.1.2.16.5 กรณีรายงานการสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. พิจารณามีมติให้เปลี่ยนแปลงคำสั่ง
	   1.1.2.16.6 กรณีอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งและมีมติให้เปลี่ยนแปลงคำสั่ง
	   1.1.2.16.7 กรณีอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงหรืออย่างร้ายแรง ต่อ ก.ค.ศ. และ ก.ค.ศ. มีมติให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งหรือให้กลับเข้ารับราชการ


	  1.1.3 แบบบันทึกคำสั่งส่วนท้าย

	1.2 รูปแบบหนังสือคำสั่งของบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค.(2)
	  1.2.1 แบบบันทึกคำสั่งส่วนหัว
	  1.2.2 แบบบันทึกคำสั่งส่วนเนื้อหา
	  1.2.2.1 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	   1.2.2.1.1 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามมาตรา 38ค.(2)
	   1.2.2.1.2 การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก ตามมาตรา 38ค.(2)
	   1.2.2.1.3 การบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความชำนาญหรือเชี่ยวชาญระดับสูง ตามมาตรา 38ค.(2)
	   1.2.2.1.4 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครขอกลับเข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38ค.(2)
	1.2.2.5.2 เลื่อนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ผู้ได้รับคัดเลือก


	  1.1.3 แบบบันทึกคำสั่งส่วนท้าย


	2. การสร้างบัญชีแนบท้ายและการตรวจสอบคุณสมบัติ
	2.1 การเลือกบุคลากรมาใส่บัญชีแนบ  
	2.2 การใส่รายละเอียดบัญชีแนบท้ายคำสั่ง

	3. การแนบไฟล์และการลงนาม
	3.1 การแนบไฟล์คำสั่ง บัญชีแนบท้าย และเอกสารอื่นๆ
	3.2 การลงนามคำสั่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
	3.3 การนำส่งคำสั่งให้สำนักงาน ก.ค.ศ.
	3.4 การแสดงผลการตรวจสอบคำสั่ง
	3.4.1 การแสดงผลการรับทราบคำสั่ง
	3.4.2 การแสดงผลการทักท้วงคำสั่ง


	รายงานและการสืบค้นคำสั่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	การสืบค้นคำสั่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	1 การสืบค้นคำสั่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	2. การตรวจสอบข้อความหรือคำที่เคยใช้สืบค้นผ่านระบบ


	ผังแสดงรายการแยกคำสั่งโรงเรียนและคำสั่งเขต
	ประเภทคำสั่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ประเภทคำสั่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)

	บทสรุป

