
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
 

นางสาวสมจิตร  ไทยนุกลู 

 

 

 

 

 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาชมุพร เขต ๑



 
 

 

ค ำน ำ 

  กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดท าคู่มือการบริหารงานบุคคลขึ้น เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานด้าน
การบริหารงานบุคคลได้ถูกต้อง รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนเป็นการส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติภารกิจที่
รับผิดชอบให้เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

  คู่มือปฏิบัติงานมีรายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลซึ่งเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ  ก.พ.๗ / ก.ค.ศ.๑๖  และงานที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนประวัติ ของข้าราชการ
ครูและบุคคลกรทางการศึกษา 

       

                                นางสาวสมจิตร     ไทยนุกูล 

        นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

สำรบัญ 

           หน้า 

การจัดท าแฟ้มประวัติ ก.พ.๗ /ก.ค.ศ.๑๖ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ๑ 

การจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติ บันทึกการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติ     ๒ 

งานแก้ไขวันเดือนปีเกิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              ๒ 

การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล ในทะเบียนประวัติ      ๓ 

การขอปรับวุฒิและเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ     ๔ 

การขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลาหรือระหว่างช่วงวนัหยุดราชการหรือปิดภาคเรียน ๕ 

เกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    ๖ 

การยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร        ๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 
๑. งาน   การจัดท าแฟ้มทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒. ขอบเขตงาน   ทะเบียนประวัติ หมายความถึง กระบวนการบริหารและการจัดท าข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับ 
    ทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. ค าจ ากัดความ   ทะเบียนประวัติ หมายถึง บันทึกประวัติโดยย่อ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตั้งแต่วันเริ่ม 
    ปฏิบัติราชการจนถึงวันพ้นจากราชการทั้งในระบบเอกสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  (บรรจุแต่งตั้งใหม่) 
 ๑. ผู้บรรจุเข้ารับราชการใหม่ต้องเตรียมเอกสารในการจัดท าทะเบียนประวัติ คือ 
  ๑.๑ ใบสมัครคัดเลือกพร้อมเอกสารประกอบที่ยื่นในวันสมัคร 
  ๑.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน  
  ๑.๓ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว โดยแต่งเครื่องแบบข้าราชการ 
  ๑.๔ ส าเนาบัตรประชาชน 
 2. เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ส าหรับจัดท าทะเบียนประวัติ 
  2.1 แฟ้มประวัติข้าราชการ 
  2.2 ก.ค.ศ.16  
  2.3 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด 
 3. เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติอธิบายการกรอกข้อมูล 
 4. ตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกข้อมูลในส่วนของเจ้าหน้าที่และเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าแฟ้ม
ประวัติข้าราชการ เสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนามใน ก.ค.ศ.16 
    
         แผนภูมิแสดงขั้นตอน 
 
 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

เตรียมเอกสาร 

เจ้าหน้าที่อธิบายการกรอกข้อมูล 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

 

เสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนาม 

 

จัดเก็บ 
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1. งาน การจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติ บันทึกการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติ  
         ก.พ.7 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า แจ้งรายการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
                ประวัติใน ก.พ.7 
 2.2 เจ้าหน้าที่ตรวจรายละเอียดความถูกต้องในข้อมูลที่ขอเปลี่ยนแปลง 
 2.3 บันทึกข้อมูล/แก้ไขเปลี่ยนแปลงในทะเบียนประวัติ 
 2.4 เก็บเอกสารเข้าแฟ้มประวัติ 
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าทะเบียนประวัติ 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 

2. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ว28 ลงวันที่ 15 กันยายน 2518 เรื่อง ก.พ.7 แบบใหม่
และแฟ้มประวัติข้าราชการ 

3. ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ก.พ.7 พ.ศ. 2522 
4. ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.

2555 
5. ประกาศส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การก าหนดรูปแบบและรายการ ก.ค.ศ.16 และแฟ้มประวัติ

ระบบเอกสาร 
 
 
1.  งาน  แก้ไข วัน เดือน ปีเกิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 2.1 ผู้ประสงค์ขอแก้ไขวันเดือนปีเกิด ยื่นค าขอตามแบบที่ก าหนดโดยแนบเอกสารต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ ตรวจสอบ ประกอบด้วย สูติบัตร หรือทะเบียนเกิด และเอกสาร ดังนี้ 
       2.1.1 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
       2.1.2 หลักฐานทางการศึกษา 
       2.1.3 หลักฐานทางการทหาร 
       2.1.4  หลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ปีเกิด 
       2.1.5 หลักฐานพ่ีน้องร่วมมารดา 
 2.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง 
 2.3 เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
 2.4 ด าเนินการแก้ไขทะเบียนประวัติ หากได้รับอนุญาต 
 2.5 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าทะเบียนประวัติ 
 1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไข วันเดือนปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ.
2548 
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1. งาน  การเปลี่ยนแปลง ช่ือ  ชื่อสกุล ในทะเบียนประวัติ 
2. ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ 
 2.1 ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติเสนอค าร้องตามล าดับ 
 2.2 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเสนอผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไป 
 2.3 เจ้าหน้าที่ สพป.ตรวจเอกสารที่เก่ียวข้อง 
       - ทะเบียนสมรส 
       - ทะเบียนหย่า 
       - เอกสารการขอเปลี่ยนชื่อตัว 
       - เอกสารการขอเปลี่ยนชื่อสกุล 
       - ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 2.4 เปลี่ยนแปลง บันทึกข้อมูลลงใน ก.พ.7/สมุดประวัติ 
 2.5 แจ้งกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

แผนภูมิแสดงข้ันตอน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1502/38067  ลงวันที ่2 ธันวาคม 2526 

 

 

 

ผู้ต้องการเปลี่ยนแปลงเสนอค าร้อง 

 

สพท.ด าเนินการตรวจสอบ 

 

ด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

 

แจ้งผู้ขอเปลี่ยนแปลงและงานที่เก่ียวข้อง 
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1. งาน  การขอปรับวุฒแิละเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ/ได้รับเงินเดือนในกรณีได้รับคุณวุฒิ 
              เพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงการศึกษา   
2. ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ 
 2.1 ข้าราชการที่ได้รับวุฒิสูงขึ้นท าบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สถานศึกษา
ออกหนังสือรับรองส าเร็จการศึกษา 
 2.2 ตรวจสอบหลักฐานการศึกษาและวุฒิการศึกษาที่ส าเร็จว่าเป็นวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองให้เป็นวุฒิ
การศึกษาหรือไม่ 
 2.3 ส่งเอกสารและหลักฐานน าเสนอ กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 2.4 ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งให้ได้รับเงินเดือนสูงขึ้นตามคุณวุฒิ 
 2.5 แจ้งส านักงาน ก.ค.ศ. พร้อมค าสั่งและหลักฐานวุฒิการศึกษา 
 2.6 บันทึกรายงานขอเพิ่มวุฒิลงในทะเบียนประวัติพร้อมเก็บหลักฐานเข้าแฟ้มทะเบียนประวัติ 

 
      แผนภูมิแสดงข้ันตอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
รายงาน ส านักงาน ก.ค.ศ. 

แจ้งผู้ขอเปลี่ยนแปลงและงานที่เก่ียวข้อง 

 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งปรับ
เงินเดือน 

 

เสนอเอกสารหลักฐานเข้า กศจ.พิจาณา
(กรณีได้รับเงินเดือนเพ่ิมข้ึน) 

 

บันทึกคุณวุฒิใน ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 

 

ตรวจสอบคุณสมบัติ 

 

ตรวจสอบเอกสารคุณวุฒิการศึกษาที่ส าเร็จ 

 

ข้าราชการที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นเสนอค าขอ 
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติข้าราชการครูแบะบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 2. หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1304/ว1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2544 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนและหรือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
กรณีท่ีได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น 
 3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ที่ ศธ 0206/ว1 ลงวันที่ 2 มกราคม 2551 เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/25 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีท่ีได้รับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนหรือสูงขึ้น ตาม
คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง 
  
 
1. งาน การอนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลาหรือระหว่างช่วงวันหยุดราชการหรือปิดภาคเรียน 
2. ขอบเขตงาน  การขออนุญาตไปต่างประเทศกรณีนี้คือ การไปต่างประเทศตามระเบียบว่าด้วยการลาของ  
    ราชการหรือระหว่างวันหยุดราชการ โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการทั้งนี้เป็นความประสงค์ส่วนตัว  
    หรือหมู่คณะ ได้แก่ การขออนุญาตไปทัศนศึกษา ไปศึกษาดูงาน ไปประชุมสัมมนา ไปเยี่ยมญาติหรือปฏิบัติ 
     ภารกิจส่วนตวั 
3. ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ 
 3.1 ผู้ประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศกรอกรายละเอียดแบบค าร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ 
                ตามล าดับขั้นตามสายงาน 
 3.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดและหลักฐาน ดังนี้ 
       - แบบค าร้องขออนุญาตไปต่างประเทศเป็นรายบุคคล 
       - สถานที่ที่สามารถติดต่อได้ในระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ 
       - แบบแสดงค่าใช้จ่ายเป็นรายบุคคล 
       - ใบลาพักผ่อนหรือใบลากิจส่วนตัว 
       - ก าหนดการในระหว่างที่ขออนุญาตไปต่างประเทศเพ่ือทัศนศึกษา 
       - ตารางสอบปลายภาค (ส าหรับสถานศึกษา) 
       - หนังสือเชิญของหน่วยงานที่เป็นตัวแทนที่ระบุรายชื่อผู้ขออนุญาต 
       - หลักฐานแสดงความเป็นญาติ หรือหลักฐานที่แสดงถึงกิจส่วนตัวหรือกิจกรรมของญาติที่ต้องไป
ปฏิบัติที่ต่างประเทศ 
 3.3 ท าบันทึกเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุญาต 
 3.4 ท าหนังสือแจ้งผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้ว 
 3.5 สรุปจ านวนผู้ขออนุญาตไปต่างประเทศรายงาน สพฐ.ทุกวันที่ 5 ของเดือน 
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แผนภูมิแสดงข้ันตอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 
2. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04216/ว69  

ลงวันที่ 4 มกราคม 2556  
3. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04216/ว978  

ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558   

 

1.  งาน  เกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.  ขอบเขตงาน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ พ้นจากราชการตาม 
     กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หน่วยงานต้องควบคุมทะเบียนประวัติราชการ 
3.  ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ 
 3.1 ส ารวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ
ปัจจุบันและปีงบประมาณถัดไปจากข้อมูล  P-OBEC  และ ฐานข้อมูลภาครัฐของกรมบัญชีกลาง 
 3.2 แจ้งสถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล หากมีข้อผิดพลาดในส่วนของวัน
เดือนปีเกิด ให้ส่งหลักฐานเอกสารประกอบเสนอเพ่ือขอแก้ไขวันเดือนปีเกิดตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการแก้ไข วัน เดือน ปี เกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ.2548 
 3.3 รายงานข้อมูลที่ถูกต้องให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3.4 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ 
 3.5 สพท.ส่งประกาศให้สถานศึกษาและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ขออนุญาตด าเนินการขออนุญาตและส่ง
เอกสารประกอบ 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและบันทึกเสนอ
ผอ.สพท.อนุญาต 

 

ผอ.สพท.อนุญาตตามหนังสือมอบอ านาจของ 
สพฐ. 

 

แจ้งผู้ขออนุญาตทราบ และรายงาน สพฐ. 
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แผนภูมิแสดงข้ันตอน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 1.  พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 15)         
               พ.ศ.2530 
 2.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 3.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
                (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
 4.  พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 
 
หมายเหตุ    การเกษียณอายุราชการของลูกจ้างประจ าท าควบคู่ไปกับการเกษียณอายุราชการของ 
                ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 
 

ส ารวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ภายในเดือนพฤศจิกายน) 

 

แจ้งสถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้อง 

(ภายในเดือนธันวาคม) 

 

รายงานข้อมูลให้ สพฐ. 

 

กระทรวงศึกษาธิการประกาศรายชื่อผู้เกษียณอายุ 

 

สพท.ส่งประกาศเกษียณอายุ ให้สถานศึกษา            
และกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 
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1.  งาน   การขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร 
2.  ขอบเขตของงาน   พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497  ข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
     การศึกษา ที่มีสิทธิยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
 2.1  เป็นครูประจ าการท าการสอนนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าคนเป็นปกติ และ  
ในจ านวนไม่น้อยกว่าสิบห้าคนยกเว้นครูได้ 1 คน  
 2.2 มีเวลาสอนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่าสิบแปดชั่วโมง ส าหรับครูซึ่งท าการสอนในสถานศึกษาตั้งแต่
ระดับมัธยมศึกษาลงมา หรือไม่น้อยกว่าสิบห้าชั่วโมง ส าหรับครูประจ าการสอนในสถานศึกษาระดับสูงกว่า
มัธยมศึกษา 
3. ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ 
 3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารยื่นหลักฐานประกอบการขอ
ยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร (ยื่นก่อนการตรวจเลือกทหาร 60 วัน) จ านวน 2 ชุด 
  - ส าเนาค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
  - ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  - ส าเนาแบบ สด.9 (ใบส าคัญ) 
  - ส าเนาแบบ สด.35 (หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร) 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ 
 3.2  โรงเรียนต้นสังกัดจัดท าเอกสารส่ง สพท. ดังนี้ 
  - บัญชีรายชื่อข้าราชการครูที่ขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหารตามแบบที่ก าหนด 
  - หนังสือรับรองการท าการสอนในโรงเรียน 
 3.3  สพท.ตรวจสอบเอกสารและด าเนินการเสนอขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหารไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัด (สัสดีจังหวัด) 
 3.4  เมื่อได้รับการยกเว้นเข้ารับราชการทหารแล้ว แจ้งโรงเรียนเพ่ือแจ้งเจ้าตัวทราบต่อไป 
 

           แผนภูมิแสดงข้ันตอน 
 
 

 

 

 

 

 

 

ครูรวบรวมหลักฐานเสนอโรงเรียนต้นสังกัด  โรงเรียนจัดท า
เอกสารประกอบส่ง สพท. 

 

 สพท.ตรวจเอกสารถูกต้องครบถ้วน เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด 

 

สัสดีจังหวัดตรวจเอกสารและออกใบส าคัญยกเว้นครู 

 

สพท.ส่งใบส าคัญยกเว้นครูให้โรงเรียนเพ่ือมอบให้ข้าราชการ
ครูที่ขอยกเว้น 
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 
2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม 


