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ขั้นตอนการจัดทำทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 

 ของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาบรรจุและแตงตั้งใหม 

-------------------------------------------- 

1. ชื่องาน 

การจัดทำแฟมประวัติ ก.ค.ศ.16 ของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาของขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 

2. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนแนวปฏิบัติการปฏิบัติงานการจัดทำแฟมประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

3. ขอบเขตของงาน 

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ว28 ลงวันที่ 15 กันยายน 2518 เรื่อง ก.พ.7 แบบใหม

และแฟม ประวัติขาราชการไดกำหนดใหสวนราชการเจาสังกัด ตามแนวปฏิบัติ (2.4) ตองจัดทำแฟมประวัติ

ขาราชการใหแกผู ที่ไดรับการบรรจุเขารับราชการใหม และผูท่ีเปนขาราชการยูแลวทุกคน คนละ 1 แฟม ใหมี

ขอมูลท่ีสมบูรณ และ ทันสมัยอยูเสมอ และเก็บรักษาไวที่สวนราชการเจาสังกัดระดับกรม 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ.2547 มาตรา 9 (17) 

กำหนดให สำนักงาน  ก.ค.ศ.มีอำนาจและหนาที่พิจารณาจัดระบบทะเบียนวัติขาราชการครแูละบุคลากร

ทางการศึกษา ดังนั้น สำนักงาน ก.ค.ศ.จึงออกระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยระบบทะเบียนประวัติขาราชการครูและ

บุคลากรทางการ ศึกษา พ.ศ.2555 โดยกำหนดรูปแบบและรายการเปนเอกสารใชบันทึกประวัติของ

ขาราชการครแูละบุคลากร ทางการศึกษา โดยใชชื่อยอวา “ก.ค.ศ.16” แทนการใช ก.พ.7 

4. คำจำกัดความ 

แฟมประวัติ หมายถึง แฟมประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ.กำหนดและ

รวมถึง ลูกจางประจำ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ผูไดเขารับการบรรจุเขารับราชการใหมตองเตรียมเอกสารในการจัดทำ ก.ค.ศ.16 ไดแก แบบใบ

สมัครคดัเลือกเพื่อบรรจุเขารับราชการหรือแบบใบสมัครสอบแขงข้ันเพื่อบรรจุแตงตั้งขาราชการครูและ   

บุคลากรทางการศึกษาแลวแตกรณีจำนวน1 ชุด 

5.1.1 ใบรายงานตัวเขารับราชการ จำนวน 1 ฉบับ 
5.1.2 คำสั่งบรรจุแตงต้ังใหดำรงตำแหนง 
5.1.3. หนังสือสงตัวผูซึ่งจะบรรจุเขารับราชการไปพิมพลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประพฤติ  

ถึงสถานีตำรวจทองที่ท่ีขาราชการผูนั้นไปบรรจุ 



5.1.4 สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 3 ฉบับ 
5.15 สำเนาทะเบียนบาน  จำนวน 4 ฉบับ 
5.1.6 สำเนาปริญญาบัตร  จำนวน 1 ฉบับ 
5.1.7 สำเนาหนังสือรับรองวุฒิ (กรณีที่ยังไมไดใบปริญญาบัตร)  จำนวน 1 ฉบับ 
5.1.8 สำเนาระเบียนผลการเรียน  จำนวน 1 ฉบับ 
5.1.9 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ 
5.1.10 สำเนาบัตรครุุสภา   จำนวน 1 ฉบับ 
5.1.11 รูปถายขนาด 1 นิ้ว (ความกวาง 2.5 เซนติเมตร ความยาว 3 เซนติเมตร) เปนรูปถาย 

หนาตรง สวมเครื่องแบบปกติขาว ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดำ  จำนวน 4 รูป 
5.1.12 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล  จำนวน 1 ฉบับ (ถามี) 
5.1.13 สำเนาทะเบียนสมรส    จำนวน 1 ฉบับ 
5.1.14 หลักฐานการแสดงการใชชื่อ – สกุลของคูสมรส  

(กรณีตางฝายใชสกุลของตนเอง)   จำนวน 1 ฉบับ 
5.1.15 สำเนาบัตรประชาชนคูสมรส จำนวน 1 ฉบับ 
5.1.16 หลักฐานกรุปเลือด  จำนวน 1 ฉบับ 
5.1.17 สำเนาทะเบียนบานคูสมรส จำนวน 1 ฉบับ 
5.1.18 สำเนาบัตรประชาชนบิดามารดา  จำนวน 1 ฉบับ 
5.1.19  สำเนาทะเบียนบานบิดา-มารดา  จำนวน 1 ฉบับ 
5.1.20 สำเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา  จำนวน 1 ฉบับ 
5.1.21 สำเนาทะเบียนหยาบิดามารดา (ถามี)  จำนวน 1 ฉบับ 
5.1.22 สำเนาใบมรณบัตรบิดามารดา (กรณีเสียชีวิต)  จำนวน 1 ฉบับ 
5.1.23 สูติบัตรบุตร     จำนวน 1 ฉบับ 
5.1.24 ทะเบียนบานบุตร    จำนวน 1 ฉบับ 
5.1.25 สำเนาสมุดเงนิฝากประเภทออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย  

สาขาจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 ฉบับ 
5.2 เจาหนาที่ทะเบียนประวัติ จัดเตรียมเอกสารที่ตองใชสำหรับจัดทำ ก.ค.ศ.16 ผูบรรจุใหม 

5.2.1 แฟมประวัติขาราชการ จำนวน 1 แฟม 
5.2.2 ก.ค.ศ.16 จำนวน 1 ชุด 
5.2.3 หนังสือแสดงเจตนาระบุผูรับบำเหน็จตกทอด จำนวน 2 ฉบับ 
5.2.4 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการถึงแกความตาย  

จำนวน 1 ฉบับ 
5.2.5 แบบสมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.) จำนวน 2 ฉบับ 
5.2.6 แบบขอมีบัตรประจำตัวขาราชการ จำนวน 1 ฉบับ 

5.3 เจาหนาที่ทะเบียนประวัติ อธิบายการกรอกขอมูลใน ก.ค.ศ.16 โดยใหผูบรรจุเขารับราชการตอง

เปนผูบันทึกดวยตนเอง ไดแก ชื่อตัว-ช่ือสกุล วัน เดือน ปเกิด, ชื่อคูสมรส(ถามี),ชื่อบิดา-มารดา, ประวัติ

การศึกษา ฝกอบรม และดูงาน และบันทึกชื่อตัว-ชื่อสกุล ระดับที่บรรจุ 



5.4 เจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ และตรวจสอบความถูกตอง และบันทึกขอมูลในสวนเจาหนาที่และ

เก็บ เอกสารท่ีเกี่ยวของในแฟมประวัติขาราชการ เสนอหัวหนาสวนราชการลงนามใน ก.ค.ศ.16 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

7. แบบฟอรมที่ใช 

- ก.ค.ศ.16 
-แฟมประวัติขาราชการ 

ตัวอยางตามภาคผนวก 
8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลการทางการศึกษา พ.ศ.2547 
2.ระเบยีบ ก.ค.ศ.วาดวยระบบทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2555 
3. หนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี สร 0203/ว 6 ลงวนัที่ 13 มกราคม 2518 เรื่องการ

พิจารณา ปรับปรุงสมุดประวัติขาราชการ 
4. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ว28 ลงวันที่ 15 กันยายน 2518 เร่ือง ก.พ.7 แบบใหม

และแฟม ประวัติขาราชการ 
5. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ว40 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2518 เรื่อง คูมือการจดัทำ 

ก.พ.7 แบบใหม 
6. ระเบียบวาดวยการเก็บรักษา ก.พ.7 พ.ศ.2522 
7. หนังสือ สำนักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1502/38067 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2526 



ขั้นตอนการจัดทำขอมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรายการ  

เปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา และลูกจางประจำ 

1. ชื่องาน 

งานจัดทำขอมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติ 

ก.ค.ศ.16 ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

2. วัตถุประสงค 

เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทำขอมูลทะเบียนประวัติ เมื่อมีคำสั่งขอมูลที่เปลี่ยนแปลงเก่ียวของกับ

เจาของ ประวัติจะตองนำไปบันทึกการเปลี่ยนแปลงขอมูลาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. ขอบเขตของงาน 

เปนการจัดทำขอมูลทะเบียนประวัติ เมื่อมีคำสั่งขอมูลที่เปลี่ยนแปลงเก่ียวของกับเจาของประวัติ

จะตอง นำไปบันทึกการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 ขาราชการครแูละ

บุคลากรทางการ ศึกษาและลูกจางประจำใหถูกตองและเปนปจจุบัน 

4. คำจำกัดความ 

“ทะเบียนประวัติ ” หมายถึง บันทึกประวัติยอ และแฟมประวัติของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการ ศึกษาเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตั้งแตวันที่ เริ่มปฏิบัติราชการจนถึงวันพื้นจากราชการ ท้ังใน

ระบบเอกสารและ ระบบอิเล็กทรอนิกส“บันทึกประวัติยอ” หมายถึง บันทึกประวัติสำคัญและจำเปนของ

ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแตวันเริ่มปฏิบัติราชการจนถึงวันพนจากราชการ เรียกโดยยอวา 

“ก.ค.ศ.16” และใชแทน ก.พ.7 เดิม 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เมื่อมีคำสั่งขอมูลที่เปลี่ยนแปลงเก่ียวของกับเจาของประวัติ เจาหนาที่ดำเนินการดังนี้ 
1.  เจาหนาที่ตรวจสอบรายละเอียดความถูกตองและบันทึกขอมูลใน ก.ค.ศ.16/แฟมประวัติ 
2. เก็บคำสั่งไวในแฟมประวัติ 
3. เก็บรักษาทะเบียนประวัติไวเปนความลัยในที่ปลอดภัย 
4. นำขอมูลไปใชในการบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

 

7. แบบฟอรมที่ใช 

- 

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลการทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แกไขเพิ่มเติม 

2. ระเบียบวาดวยการเก็บรักษา ก.พ.7 พ.ศ.2522 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้ันตอนงานเปลี่ยนแปลงช่ือ – สกุลในทะเบียนประวัติ 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

……………………………………………………….. 

1. ชื่องาน 

งานเปลี่ยนแปลงช่ือ -สกุลในทะเบียนประวัติ 

2. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนแนวปฏิบัติการดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล ในทะเบียนประวัติ 

3. ขอบเขตของงาน 

เปนการเปลี่ยนแปลงขอมูลชื่อ-สกุลในทะเบียนประวัติของงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ใหถูกตองตามหลักฐานของทางราชการ 

4. คำจำกัดความ 

- 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ผูท่ีตองการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติเสนอคำรองตามลำดับชั้น 

5.2 ผูบังคับบัญชาชั้นตนเสนอผูมีอำนาจเหนือขึ้นไป 

5.3 เจาหนาที่ทะเบียนประวัติ สพท. ตรวจเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

5.3.1 ทะเบียนสมรส (คร.3) 

5.3.2 ทะเบียนหยา (คร.7) 

5.3.3 เอกสารการขอเปลี่ยนชื่อตัว (ทร.3) 

5.3.4 เอกสารการขอเปลี่ยนชื่อสกุล (ทร.4) 

5.3.5 ทะเบียนบาน (ทร.14) 

5.4 เสนอผูอำนวยการสำนักงานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอนุมัติ 

5.5 เปลี่ยนแปลง บันทึกขอมูลลงใน ก.ค.ศ.16/แฟมประวัติ 

5.6 ดำเนินการแกไขในทะเบียนประวัติ ถาไดรับอนุญาต 

5.7 แจงสวนที่เก่ียวของ 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

7. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 

2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ท่ี ศธ 1502/37067 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2526 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้ันตอนการแกไขวัน เดือน ปเกิด ของขาราชการครูและ บุคลากรทางการศกึษา 

…………………………………………………. 

1. ชื่องาน 

งานแกไข วัน เดอืน ปเกิด ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนแนวทางในการแกไข วัน เดือน ปเกิด ของขอมูลาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

3. ขอบเขตของงาน 

เปนการดำเนินการแกไขปรับปรุงขอมูลวัน เดือน ปเกิด ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให ถูกตองตามหลักฐานของทางราชการ 

4. คำจำกัดความ 

- 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ผูมีความประสงคขอแกไขวัน เดือน ปเกิด ยื่นหนังสือและเอกสารประกอบการขอแกไข ตอ

ผูบังคับบัญชาตามลำดับตรวจสอบ ประกอบดวย สูติบัตร หรือทะเบียนการเกิดและเอกสารดังน้ี 

5.1.1 ทะเบียนบาน (ทร.14) 

5.1.2 หลักฐานทางการ 

5.1.3 หลักฐานทางการทหาร 

5.1.4 หลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ปเกิด 

5.1.5 หลักฐานอ่ืน ๆ ของทางราชการที่ระบุวัน เดือน ปเกิดโดยชัดเจน 

5.1.6 หลักฐานพ่ีนองรวมมารดา 

5.2 เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง 

5.3 นำเสนอผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้นถึงผูมีอำนาจ 

5.4  ดำเนินการแกไขในทะเบียนประวัติ ถาไดรับอนุญาต 

5.5 แจงหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือดำเนินการแกไข 

 

 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

7. แบบฟอรมที่ใช 

แบบคำขอแกไข วัน เดือน ปเกิด ตัวอยางตามภาคผนวก 

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการแกไข วัน เดือน ปเกดิในทะเบียนประวัติขาราชการ พ.ศ.

2548 

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 4486/2503 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2503 
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ขั้นตอนการเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัต ิ

………………………………………… 

1. ชื่องาน 

การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ 

2. วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนแนวปฏบิัติการดำเนินการเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ 

3. ขอบเขตของงาน 

เปนการดำเนินการปรับปรุงขอมูลวุฒิการศึกษาของขาราชากรครูและบคุลากรทางการศึกษา  

ใหเปนปจจุบัน 

4. คำจำกดัความ 

วฒิุการศึกษา คอื วุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองเปนคุณวุฒิทางการศึกษา 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1  ขาราชการที่ไดรับวุฒิเพิ่มขึ้น  เสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือขอเพิ่มวุฒในทะเบียนประวัติ 

5.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาดำเนินการตรวจสอบคุณวุฒิ และดำเนินการเพ่ิมวุฒิ ใน ก.ค.ศ.16 

5.3 เก็บคุณวุฒไิวในแฟมประวัต ิ

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 



7. แบบฟอรมที่ใช 

แบบขอเพิ่มวุฒิการศกึษาในทะเบียนประวัติ 

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

8.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 

8.2 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว25 ลงวันที ่28 ธันวาคม 2559 

8.3 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว10 ลงวันที ่31 สิงหาคม 2559 

8.4 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว3256 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 

8.5 หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว6 ลงวันที่ 13 มกราคม 2518 เรื่อง 

พิจารณาปรับปรุงสมุดประวัติขาราชการ 

8.6 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ว 28 ลงวันที่ 15 กันยายน 2518 เรื่อง ก.พ.7 เรื่อง  

ก.พ.7 แบบใหมและแฟมประวัติขาราชการ 

8.7 ระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยระบบทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

พ.ศ.2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนการบันทึกวันลาประจำปในแฟมประวัติขาราชการ 

และลูกจางประจำ 

………………………………………… 

1. ชื่องาน 

งานบันทึกวันลาประจำปในแฟมประวัติของขาราชการและลูกจางประจำ 

2. วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนแนวปฏบิัติการการบันทึกวนัลาในแฟมประวัติขาราชการและลูกจาง 

3. ขอบเขตของงาน 

เปนการตรวจสอบควบคุมและบันทึกขอมูลการลาของขาราชการและลกูจางประจำลงในปกแฟม

ประวัติ ขาราชการและใน ก.ค.ศ.16 

4. คำจำกดัความ 

- 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 สถานศึกษาและหนวยงานในสังกัดจัดทำสรุปวันลาประเภทตาง ๆ ประจำปของขาราชการครู

และ บุคลากรทางการศกึษาและลูกจางประจำ โดยนับตามปงบประมาณ (1 ตุลาคา-30กนัยายน ) 

5.2 สถานศึกษาและหนวยงานการลาสงบัญชีรายงานสรุปวันลาประจำปของขาราชการครูและ

บุคลากร ทางการศึกษาและลูกจางประจำตามลำดับชั้น โดยรายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร ทราบ ทุกวันที่ 5 ตุลาคม ของทุกป 

5.3 เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองและรายงานผูบังคับบัญชา 

5.4 เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลการลาของขาราชการและลูกจางประจำในปกแฟมประวัติขาราชการและ 

ก.ค.ศ.16 ของแตละคน 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

7. แบบฟอรมที่ใช 
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- 

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 

2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.2555 

3. ระเบียบวาดวยการเก็บรักษา ก.พ.7 พ.ศ.2522 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้ันตอนการดำเนินการเกี่ยวกับแฟมประวัติขาราชการครู  

และบุคลากรทางการศกึษาที่ออกจากราชการทุกกรณี 

............................................. 

1. ชื่องาน 

งานดำเนินการเก่ียวกับแฟมประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ออกจากราชการทุก

กรณี 

2. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนแนวปฏิบัติการดำเนินการเก่ียวกับแฟมประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณี

ลาออก จากราชการหรือถึงแกกรรม 

3. ขอบเขตของงาน 

ทะเบียนประวัติขาราชการ หมายถึง เอกสารท่ีใชบันทึกและรวบรวมรายละเอียดขอมูลตาง ๆ ของ ขาราชการ 

เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคลตั้งแตปจจุบันจนพนจากราชการทุกกรณี 

4. คำจำกัดความ 

- 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1กรณีมีขาราชการลาออกจากราชการหรือถึงแกกรรม  ดำเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

กรณีลาออกจากราชการ 

1. เมื่อไดรับคำสั่งลาออกจากราชการตรวจสอบความถูกตอง 
2. ประสานขอทราบวันลาหยุดราชการท้ังป ในปที่ลาออกจากราชการแลวนำมากรอกวันลา  

ในแฟมประวัติ 
3. กรอกรายละเอียดใน ก.ค.ศ.16 รายการขอ 12 ตำแหนงและอัตราเงินเดือนตอจากรายการ 

สุดทาย โดยเริ่มกรอก วัน เดือน ป ที่ลาออกจากราชการ ในชองตำแหนงและอัตราเงินเดือน  
กรอกตำแหนงปจจุบัน(ลาออก จากราชการ) แลวกรอกชองเอกสารอางอิงจะกรอกขอมูลตามคำสั่งลาออก 

4. โอนฐานขอมูลบุคลากรภาครฐัใหนายทะเบียนบำเหน็จบำนาญ โดยระบุวันท่ีลาออกจาก 
ราชการ ชองสาเหตุท่ีออก เลือก “ลาออก” 

5. มอบเอกสารทะเบียนประวัติใหกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยไปดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 
 
 
 

 



กรณีถึงแกกรรม 
1. เมื่อไดรับใบมรณบัตร 

2. ประสานขอทราบวันลาหยุดราชการทั้งป ในปท่ีลาออกจากราชการแลวนำมากรอกวันลาในแฟม

ประวัติ 

3. กรอกรายละเอียดใน ก.พ.7 ในชองตำแหนงและอัตราเงินเดอืนตอจากรายการสุดทาย โดยเร่ิม 

กรอกวันวันที่ เดือน ป ที่ถึงแกกรรม ชองตำแหนงและอัตราเงนิเดือน กรอกตำแหนงปจจุบัน(ถงึแกกรรม) 

สำหรับ ชองเอกสารอางองิ  กรอกใบมรณบัตรเลขที่.........................  สำนักทะเบียน......................................... 

4. โอนฐานขอมลูบุคลากรภาครัฐใหนายทะเบียนบำเหน็จบำนาญ กลุมบริหารงานการเงินและ 

สนิทรัพย ดวยการแกไขฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐสวสัดิการจายตรงคารักษาพยาบาล โดยเปลี่ยนสถานภาพ

จาก “มีชวีิต” เปน “เสยีชีวิต” ระบุวันที่เสยีชีวิต 

5. มอบเอกสารทะเบียนประวัติใหกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยไปดำเนินการในสวนที่

เก่ียวของ 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

7. แบบฟอรมที่ใช 

- 

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

8.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบคุลกรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 

8.2 ระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยระบบทะเบยีนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.

2555 
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8.3 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 6 ลงวันท่ี 13 มกราคม 2518 เรื่อง 

การพิจารณาปรับปรุงสมุดประวัติขาราชการ 

8.4 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ว 28 ลงวันที่ 15 กันยายน 2518 เรื่อง ก.พ.7 แบบใหม 

และแฟมประวัติขาราชการ 

8.5 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ว40 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2518 เรื่อง คูมือการ

จัดทำ ก.พ.7 แบบใหม 

8.6 ระเบียบวาดวยการเก็บรักษา ก.พ.7 พ.ศ.2522 

 

 


