ขัน้ ตอนปฏิบตั ิงาน งานบุคลากร
ขัน้ ตอนการลาศึกษาต่อ (นางรักษ์คณา กวาวสิบสาม)
ผูร้ บั ผิดชอบ

ขัน้ ตอน/วิธีดาเนินการ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

เอกสารที่

ระยะเวลา

แนวทางการ

เกี่ยวข้อง

ดาเนินการ

ควบคุมขัน้ ตอน

เริม่
-

ทาหนังสือแจ้งเวียนคณะฯ - หนังสือแจ้ง

ตามที่ได้รบั แจ้งจ้างกอง

- จัดส่งหนังสือ
ภายในระยะเวลาที่

เวียน

บริหารงานบุคคล เรือ่ ง การ
งานบุคลากรคณะฯ

ทาหนังสือแจ้งเวียน

กาหนด

จัดสรรทุนและการพัฒนา
บุคลากรโดยการให้ไปศึกษา
เพิ่มเติมในประเทศ พ.ศ.

ภายใน

- ตรวจสอบผูม้ ีสทิ ธิ

1 วัน

ขออนุญาตลา

2551 ให้ขา้ ราชการ และ

แผนพัฒนา

บุคลากร ที่สนใจทราบ โดย

บุคลากรเบือ้ งต้น

ผ่านหน่วยงานสาขา

งานบุคลากรคณะฯ

สารวจรายชื่อ/ส่งรายชื่อ

ศึกษาต่อตาม

- หน่วยงานสาขาแต่ละ

-รายชื่อ

มีแบบฟอร์มให้

หน่วยงานสารวจรายชื่อ

บุคลากรที่

อาจารย์ที่ประสงค์

บุคลากรที่ประสงค์จะศึกษา ประสงค์จะ

ลาศึกษาต่อกรอก

ต่อและขออนุมตั ิสนับสนุน

ศึกษาต่อและ

ภายใน

ภายในระยะเวลาที่

ทุนการศึกษา เสร็จแล้วส่ง

ขออนุมตั ิ

15 วัน

กาหนดเท่านัน้

รายชื่อมายังงานบุคลากร

สนับสนุน

คณะศิลปกรรมและ

ทุนการศึกษา

สถาปั ตยกรรมศาสตร์
- รวบรวมรายชื่อบุคลากรที่
งานบุคลากรคณะฯ

รวบรวมรายชื่อ/ส่งรายชื่อ ประสงค์จะศึกษาต่อและขอ

- รายชื่อ

บุคลากรที่
ประสงค์จะ
ศึกษาต่อและ

ภายใน
3 วัน

รวบรวมรายชื่อ
และตรวจสอบ
คุณสมบัติเบือ้ งต้น
ก่อนเสนอเข้าที่

ผูร้ บั ผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

ขัน้ ตอน/วิธีดาเนินการ
อนุมตั ิสนับสนุน
ทุนการศึกษา
เสร็จแล้วทาหนังสือส่ง

เอกสารที่

ระยะเวลา

แนวทางการ

เกี่ยวข้อง

ดาเนินการ

ควบคุมขัน้ ตอน

ขออนุมตั ิ
สนับสนุน
ทุนการศึกษา
- หนังสือส่ง

ประชุมกรรมการ
คณะฯ

รายชื่อทัง้ หมดเสนอผูบ้ ริหาร รายชื่อ
คณะฯ เพื่อนาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ
- งานบุคลากรคณะฯ นา
รายชื่อเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการคณะ และนา
งานบุคลากรคณะฯ

แจ้งหนังสือรับรองรายชื่อ

มติที่ประชุมพร้อมรายชื่อผู้
ได้รบั ทุนการศึกษา พร้อม

- มติที่ประชุม

ประสานงานกับผู้

คณะกรรม

ขอรับทุนการศึกษา

การคณะฯ
- หนังสือนาส่ง

แนบหนังสือนาส่งกอง

แจ้งรายชื่อผู้

บริหารงานบุคคล

ขอรับทุน

ให้เตรียมเอกสารให้
ภายใน

พร้อม และ

20 วัน

ครบถ้วน ตรงตาม
คุณสมบัติประกาศ
ของทาง
มหาวิทยาลัย

แจ้งให้คณะฯทราบ
กองบริหารงาน

แจ้งบุคคลากรทราบ

บุคคล

- สาเนาหนังสือรับรอง
รายชื่อแจ้งไปยังหน่วยงาน

รับรอง

ต้นสังกัดแต่ละหน่วยงาน

รายชื่อ

เพื่อแจ้งให้บคุ ลากรใน
หน่วยงานทราบ

- สาเนาหนังสือ แจ้งให้สาขา
งานบุคลากรคณะฯ

- สาเนาหนังสือ

แจ้งให้สาขา และบุคลากร
ทราบ

- สาเนาหนังสือ

และบุคลากร แต่ละราย

รับรอง

ทราบ

รายชื่อ

แจ้งให้ผปู้ ระสงค์
ของรับทุนทราบ
ภายใน

และพร้อมปฏิบตั ิ

3 วัน

ของกรรมการทุน

ภายใน

สรุปส่งมติกรรมการ

2 วัน

ทราบ และ

ตามมติปรับปรุง

ทุนให้ผขู้ อรับทุน

ผูร้ บั ผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

ขัน้ ตอน/วิธีดาเนินการ

เอกสารที่

ระยะเวลา

แนวทางการ

เกี่ยวข้อง

ดาเนินการ

ควบคุมขัน้ ตอน

แจ้งให้หน่วยงานสาขาและ

สอบถามข้อสงสัย

บุคลากรทราบ

กรณีมีคาถาม หรือ
ประสานงานกับ
กองบริหารงาน
บุคคล เพื่อให้
ดาเนินงานใน
ขัน้ ตอนต่อไปได้

จบ

ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน งานบุคลากร
ขัน้ ตอนการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ.)
นางรักษ์คณา กวาวสิบสาม
ผูร้ บั ผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

ขัน้ ตอน/วิธีดาเนินการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา

แนวทางการ

ดาเนินการ

ควบคุมขัน้ ตอน

เริม่
- รับหนังสือการขอกาหนด

1. แบบ กพอ. 03 – 04

ตรวจสอบ

ตาแหน่งจากผูท้ ี่ขอกาหนด

อย่างละ 10 ชุด

เอกสารเบือ้ งต้น

ตาแหน่ง ผศ./รศ. / และ ศ.

ให้ครบถ้วน เพื่อ

2. เอกสารประกอบการ

เตรียมจัดทา

สอนหรือเอกสารคาสอน 5

คาสั่งแต่งตัง้

เล่ม
3. งานวิ จั ย พร้อ มแนบ
บุคคลากร

ห ลั ก ฐ า น ก า ร เ ผ ย แ พ ร่

ยื่นเรือ่ ง

งานวิจัยตามประกาศของ

คณะกรรมการ
ภายใน
2 วัน

กพอ. 5 เล่ม

ตรวจสอบ และ
นาเสนอในที่
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจาคณะฯ

4. หนัง สือ ต าราที่ แ ต่ง ขึน้
เอง 5 เล่ม
5. ผลงานในลั ก ษณะอื่ น

(ถ้ามี) 5 เล่ม

บุคลากร

ตรวจสอบ

จัดทาคาสั่งคณะกรรมการ

คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการ

กลั่นกรองผลการตรวจสอบ

ตรวจสอบผลงาน

เอกสารประกอบการสอน

ภายใน 1

ประสานงานกับ

วัน

หลักสูตรในการ
แต่งตัง้
ผูเ้ ชี่ยวชาญ

ผูร้ บั ผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

ขัน้ ตอน/วิธีดาเนินการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา

แนวทางการ

ดาเนินการ

ควบคุมขัน้ ตอน
เฉพาะด้านใน
การตรวจสอบ
ผลงาน ภายใน
ระยะเวลาที่
กาหนดก่อน
เสนอเข้า
กรรมการคณะฯ

-ตรวจสอบความครบถ้วนของ -เอกสารตามขั้นตอนที่ 1
งานบุคลากร

ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของ

เอกสาร

ตรวจสอบ

คณะ

ภายใน

เอกสาร ทุก

1 วัน

รายการ และให้
ครบถ้วนนาเข้า

ถูกต้อง

กรรมการคณะฯ
-ตรวจสอบเอกสารทัง้ หมด

- มติที่ประชุม

ประสานงาน

พร้อมเสนอเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการคณะ

ปรับปรุงแก้ไข

คณะกรรมการคณะฯ
งานบุคลากร
คณะ

นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

ตามมติกรรมการ

- เอกสารเสนอชื่อ

ประจาคณะ กับผู้

ผูท้ รงคุณวุฒิ พร้อมประวัติ

คณะฯ พิจารณา

ขอตาแหน่งทาง
วิชาการให้ครบ
ก่อนนาส่งกอง
บริหารงานบุคคล

งานบุคลากร
คณะ

- นามติที่ประชุมกรรมการ
ทาหนังสือส่งเรือ่ งและ
หลักฐาน

คณะ มารวบรวม และทา

-

บันทึกข้อความนาส่ง

ภายใน

ตรวจสอบข้อมูล
อีกครัง้ ให้

ผูร้ บั ผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

ขัน้ ตอน/วิธีดาเนินการ
หนังสือส่งเรื่องและ
เอกสารไปยังกอง
บริหารงานบุคคล

จบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- เอกสารหลักฐาน ทัง้ หมด
ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา

แนวทางการ

ดาเนินการ

ควบคุมขัน้ ตอน

2 วัน

ครบถ้วนสมบูรณ์
ก่อนส่งกอง
บริหารงานบุคคล

มทร.ล้านนา

ผูร้ ับผิดชอบ

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

รหัสเอกสาร

ออกวันที่

การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการและ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

………………………

………………………..

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ควบคุมโดย งานบุคลากร
อนุมตั ิ
คณบดี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เริ่ ม

แผนกทะเบียน
ประวัติและ
บาเหน็จ
ความชอบ

แผนกทะเบียน
ประวัติและ
บาเหน็จ
ความชอบ

แผนกทะเบียน
ประวัติและ
บาเหน็จ
ความชอบ

ผูบ้ ริ หาร

แผนกทะเบียน
ประวัติและ
บาเหน็จ
ความชอบ

แผนกทะเบียน
ประวัติและ
บาเหน็จ
ความชอบ

ดาเนินการแจ้งงานสารสนเทศ เตรี ยมข้อมูลในเวป
ไซด์ สาหรับรองรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
รอบใหม่ พร้อม update ข้อมูล

ทาหนังสื อแจ้งสาขา ดาเนินการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิราชการ ผ่านระบบ ออนไลน์

เสร็ จสิ้ นการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ส่ วนที่ 1

ทาหนังสื อแจ้งสาขา ดาเนินการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิราชการ ของหัวหน้างานผ่านระบบ
ออนไลน์

สรุ ปคะแนนผลการปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
ออนไลน์ ทั้ง 2 ส่ วน

นาเสนอคะแนนให้ผบู ้ ริ หารพิจารณา พร้อม
ส่ งให้ กองบริ หารงานบุคคล

- ลงทะเบียนรับหนังสื อพร้อมรับสาเนา
รายชื่อข้าราชการ
และลูกจ้างประจาที่ได้รับพระราชทาน
เครื่ องราชฯ
พร้อมจานวนเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ที่
ได้รับจัดสรร

- สาเนาราชกิจจานุเบกษา
- บัญชีรายละเอียดจานวน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ที่ได้
จัดสรร
ให้แก่หน่วยงาน

- สรุ ปรายชื่อผูท้ ี่ได้รับพระราชทานเครื่ อง
ราชฯ ของ
มทร.ล.ภพ.ชม. พร้อมสรุ ปจานวนผูท้ ี่
ได้รับพระราชทาน เครื่ องราชฯ
เปรี ยบเทียบกับจานวนเครื่ องราชฯ ที่
ได้รับ จัดสรร

- รายชื่อผูท้ ี่ได้รับพระราชทานฯ
ตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- บัญชีรายละเอียดจานวน
เครื่ องราชฯ ที่ได้จดั สรรให้แก่
หน่วยงาน

- เสนอเรื่ องพร้อมข้อมูลประกอบการ
พิจารณาไปยัง
ผูบ้ ริ หาร กรณีที่จานวนเครื่ องราชฯ ที่
ได้รับจัดสรรมี
ไม่เพียงพอกับจานวนผูท้ ี่ได้รับ
พระราชทาน

- ข้อมูลประกอบการพิจารณาผู ้
ได้รับ
พระราชทานฯ เพิม่ เติม เช่น
ตาแหน่ง
บริ หาร ตาแหน่ งทางวิชาการ
- บัญชีสรุ ปรายชื่อและจานวน
เครื่ องราช

- พิจารณาจัดสรรเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
ตามจานวน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ที่ได้รับจัดสรรใน
แต่ละชั้นตรา

- ข้อมูลประกอบการพิจารณาผู ้
ได้รับ
พระราชทานฯ เพิ่มเติม เช่น
ตาแหน่ง
บริ หาร ตาแหน่ งทางวิชาการ
- บัญชีสรุ ปรายชื่อและจานวน
เครื่ องราช
- แบบบัญชี ผไู ้ ด้รับการจ่าย
เครื่ องราชฯ

- พิมพ์รายชื่อผูท้ ี่ได้รับพระราชทานเครื่ อง
ราชฯ ในแบบบัญชี ผไู ้ ด้รับการจ่ายเครื่ อง
ราชอิสริ ยาภรณ์
- แจ้งให้ผทู ้ ี่ได้รับพระราชทานเครื่ องราชฯ
ลงชื่อในแบบ บัญชีฯ จานวน 3 ชุด

- พิมพ์หนังสื อนาส่ งพร้อมแนบแบบบัญชี
ผูท้ ี่ได้รับ
การจ่ายเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
- เสนอ รอง อมทร.ล.ภพ.ชม. ลงนาม
- ออกเลขที่หนังสื อพร้อมวันที่
- ส่ งไปยังกองบริ หารงานบุคคล

ภายใน
10 นาที

ภายใน
2 วัน

ภายใน
2 วัน

ภายใน
2 วัน

ภายใน
3 สัปดาห์

- หนังสื อนาส่ ง
- แบบบัญชี ผไู ้ ด้รับการจ่าย
เครื่ องราชฯ

ภายใน
2 วัน

แนวทางการ
ควบคุม
ขั้นตอน

ผูร้ ับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

จบ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

แนวทางการ
ควบคุม
ขั้นตอน

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
มทร.ล.ภาคพายัพ

ผูร้ ับผิดชอบ

การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

รหัสเอกสาร

ออกวันที่

………………………

………………………..

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ควบคุมโดย งานทะเบียนประวัติและ
บาเหน็จความชอบ
อนุมตั ิ
รองอธิการบดี
ภาคพายัพ เชียงใหม่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เริ่ ม

แผนกทะเบียน
ประวัติและบาเหน็จ
ความชอบ

แผนกทะเบียน
ประวัติและบาเหน็จ
ความชอบ

- ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน
ตรวจสอบความ
ถูกต้องของหลักฐาน

ถูกต้อง
แผนกทะเบียน
ประวัติและบาเหน็จ
ความชอบ

- ลงทะเบียนรับหนังสื อขอเพิ่มวุฒิการศึกษา

รับหนังสื อขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
พร้อมหลักฐานจากผูป้ ระสงค์
ขอเพิม่ วุฒิการศึกษา

จัดทาหนังสื อขอเพิ่มวุฒิพร้อม
หลักฐานส่ งไปยังกองบริ หาร
งานบุคคล

ไม่ถูกต้อง

- พิมพ์หนังสื อเพื่อขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
- เสนอรอง อมทร.ล.ภพ.ชม. ลงนาม
- ออกเลขที่หนังสื อพร้อมวันที่
- จัดส่ งหนังสื อไปยังกองบริ หารงานบุคคล

- ลงทะเบียนรับหนังสื ออนุ ญาตให้เพิ่มวุฒิการศึกษา
แผนกทะเบียน
ประวัติและบาเหน็จ
ความชอบ

แผนกทะเบียน
ประวัติและบาเหน็จ
ความชอบ

แผนกทะเบียน
ประวัติและบาเหน็จ
ความชอบ

แผนกทะเบียน
ประวัติและบาเหน็จ
ความชอบ

รับหนังสื อแจ้งอนุ ญาตให้เพิ่มวุฒิ
การศึกษาจากกองบริ หารงานบุคคล

สาเนาหนังสื ออนุญาตแจ้งให้กบั
ผูป้ ระสงค์ขอเพิ่มวุฒิการศึกษาทราบ

บันทึกการเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ

จัดเก็บหนังสื อแจ้งอนุญาตฯ พร้อม
หลักฐานไว้ในแฟ้มประวัติ

จบ

- หนังสื อขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
- สาเนาใบแสดงผลการศึกษา
- สาเนาหนังสื อรับรองว่าจบ
การศึกษา (กรณียงั ไม่ได้รับ
ใบปริ ญญาบัตร
- สาเนาใบปริ ญญาบัตร
- สาเนาใบแสดงผลการศึกษา
- สาเนาหนังสื อรับรองว่าจบ
การศึกษา (กรณียงั ไม่ได้รับ
ใบปริ ญญาบัตร
- สาเนาใบปริ ญญาบัตร
- หนังสื อขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
- สาเนาใบแสดงผลการศึกษา
- สาเนาหนังสื อรับรองว่าจบ
การศึกษา (กรณียงั ไม่ได้รับ
ใบปริ ญญาบัตร)
- สาเนาใบปริ ญญาบัตร
- หนังสื ออนุญาตให้เพิ่มวุฒิ
การศึกษา

ภายใน
10 นาที

ภายใน
10 นาที

ภายใน
1 วัน

ภายใน
10 นาที

- สาเนาหนังสื ออนุญาตให้เพิ่มวุฒิการศึกษา
แจ้งให้กบั ผูป้ ระสงค์ขอเพิ่มวุฒิการศึกษาทราบ

- หนังสื อแจ้งอนุ ญาตให้เพิ่มวุฒิ
การศึกษา

- บันทึกเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ
ของผูป้ ระสงค์ขอเพิ่มวุฒิการศึกษา

- หนังสื อแจ้งอนุ ญาตให้เพิ่มวุฒิ
การศึกษา
- ทะเบียนประวัติของผูป้ ระสงค์
ขอเพิ่มวุฒิการศึกษา

ภายใน
10 นาที

- จัดเก็บหนังสื อแจ้งอนุญาตให้เพิ่มวุฒิการศึกษาพร้อม
หลักฐานไว้ในแฟ้มประวัติของผูป้ ระสงค์ขอเพิ่มวุฒิ
การศึกษา

- หนังสื อแจ้งอนุ ญาตให้เพิ่มวุฒิ
การศึกษา
- สาเนาใบแสดงผลการศึกษา
- สาเนาหนังสื อรับรองว่าจบ
การศึกษา (กรณียงั ไม่ได้รับ
ใบปริ ญญาบัตร)
- สาเนาใบปริ ญญาบัตร
- แฟ้มประวัติ

ภายใน
10 นาที

ภายใน
1 วัน

มทร.ล.ภาคพายัพ

ผูร้ ับผิดชอบ

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
รหัสเอกสาร
การดาเนินการตามมาตรการปรับปรุ งอัตรากาลัง
ของส่วนราชการ
………………………
(โครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด)
แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

ออกวันที่

ควบคุมโดย งานทะเบียนประวัติและ
บาเหน็จความชอบ
……………………….. อนุมตั ิ
รองอธิการบดี
ภาคพายัพ เชี ยงใหม่

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เริ่ ม

แผนกทะเบียน
ประวัติและบาเหน็จ
ความชอบ

แผนกทะเบียน
ประวัติและบาเหน็จ
ความชอบ

แผนกทะเบียน
ประวัติและบาเหน็จ
ความชอบ

แจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการเข้าร่ วมโครงการฯ

รับหนังสื อขอลาออกจากราชการ
ตามโครงการฯ ของผูป้ ระสงค์
ขอลาออกจากราชการ

ตรวจสอบความ
ถูกต้องของหลักฐาน

ถูกต้อง
แผนกทะเบียน
ประวัติและบาเหน็จ
ความชอบ

แผนกทะเบียน
ประวัติและบาเหน็จ
ความชอบ

แผนกทะเบียน
ประวัติและบาเหน็จ
ความชอบ

จัดทาหนังสื อนาส่ งพร้อมเอกสารแนบ
ส่ งไปยังกองบริ หารงานบุคคล

รับหนังสื อพร้อมคาสัง่ อนุญาตให้
ข้าราชการลาออกจากราชการ
จากกองบริ หารงานบุคคล

สาเนาหนังสื อและคาสั่งอนุญาตฯ
แจ้งให้ผทู ้ ี่ได้รับอนุญาตฯ ทราบ
โดยผ่านหน่ วยงานต้นสังกัด

E

ไม่ถูกต้อง

- พิมพ์หนังสื อแจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์และเลื่อนไข
การเข้าร่ วมโครงการฯ
- เสนอ ผอ.กบ.ภ. ลงนาม
- ออกเลขที่หนังสื อพร้อมวันที่
- แจ้งเวียนหนังสื อพร้อมประกาศฯ ให้ขา้ ราชการที่สนใจ
ทราบ

- หนังสื อแจ้งเวียน
- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การเข้าร่ วมโครงการ

- รับแบบหนังสื อขอลาออกจากราชการตามมาตรการ
ปรับปรุ งอัตรากาลังของส่ วนราชการฯ จากผูป้ ระสงค์
ขอลาออกจากราชการ พร้อมที่อยูท่ ี่ติดต่อได้

- แบบหนังสื อขอลาออกจากราชการ
ตามมาตรการปรับปรุ งอัตรากาลัง
ของส่ วนราชการ (โครงการเกษียณ
อายุก่อนกาหนด) ปี งบประมาณ
พ.ศ.....
- ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้
- แบบหนังสื อขอลาออกจากราชการ
ตามมาตรการปรับปรุ งอัตรากาลัง
ของส่ วนราชการ (โครงการเกษียณ
อายุก่อนกาหนด) ปี งบประมาณ
พ.ศ.....
- ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้
- หนังสื อนาส่ ง
- แบบขอลาออกจากราชการตาม
มาตรการปรับปรุ งอัตรากาลังของ
ส่ วนราชการ (โครงการเกษียณอายุ
ก่อนกาหนด) ปี งบประมาณ พ.ศ.....
- ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้
- หนังสื อพร้อมคาสั่งอนุญาตให้
ข้าราชการลากออกจากราชการ

- ตรวจสอบความถูกต้องของแบบหนังสื อขอลาออกจาก
ราชการตามมาตรการปรับปรุ งอัตรากาลังของส่ วน
ราชการฯ

- พิมพ์หนังสื อนาส่ งพร้อมแนบแบบหนังสื อขอลาออก
จากราชการฯ
- เสนอ รอง อมทร.ล.ภพ.ชม. ลงนาม
- ออกเลขที่หนังสื อพร้อมวันที่
- ส่ งไปยังกองบริ หารงานบุคคล
- ลงทะเบียนรับหนังสื อพร้อมคาสั่งอนุ ญาตให้ขา้ ราชการ
ลาออกจากราชการ

- พิมพ์หนังสื อนาส่ งพร้อมแนบสาเนาคาสั่งอนุญาตฯ
- เสนอ ผอ.กบภ. ลงนาม
- ออกเลขที่หนังสื อพร้อมวันที่
- ส่ งหนังสื อไปยังผูป้ ระสงค์ขอลาออกจากราชการโดย
ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด

ภายใน
3 สัปดาห์

ภายใน
1 วัน

ภายใน
1 วัน

ภายใน
2 วัน

ภายใน
10 นาที

- หนังสื อนาส่ งพร้อมคาสั่งอนุญาต
ให้ขา้ ราชการลากออกจากราชการ
ภายใน
2 วัน

ผูร้ ับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

E

แผนกทะเบียน
ประวัติและบาเหน็จ
ความชอบ

จัดเก็บคาสั่งอนุญาตฯ ไว้ในแฟ้ม
ประวัติของผูป้ ระสงค์ขอลาออกจาก
ราชการ

จบ

- จัดเก็บคาสั่งอนุญาตให้ขา้ ราชการลาออกจากราชการ
ไว้ในแฟ้มประวัติของผูป้ ระสงค์ขอลาออกจาก
ราชการ

- คาสั่งอนุญาตให้ขา้ ราชการลาออก
จากราชการ
- แฟ้มประวัติของผูป้ ระสงค์ขอ
ลาออกจากราชการ

ภายใน
10 นาที

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
มทร.ล.ภาคพายัพ

ผูร้ ับผิดชอบ

การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคานาหน้านาม ชื่ อ
ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ
แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

รหัสเอกสาร

ออกวันที่

………………………

………………………..

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ควบคุมโดย งานทะเบียนประวัติและ
บาเหน็จความชอบ
อนุมตั ิ
รองอธิการบดี
ภาคพายัพ เชี ยงใหม่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เริ่ ม

แผนกทะเบียน
ประวัติและบาเหน็จ
ความชอบ

แผนกทะเบียน
ประวัติและบาเหน็จ
ความชอบ
แผนกทะเบียน
ประวัติและบาเหน็จ
ความชอบ
แผนกทะเบียน
ประวัติและบาเหน็จ
ความชอบ
แผนกทะเบียน
ประวัติและบาเหน็จ
ความชอบ
แผนกทะเบียน
ประวัติและบาเหน็จ
ความชอบ
แผนกทะเบียน
ประวัติและบาเหน็จ
ความชอบ

หนังสื อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ ใน
ทะเบียนประวัติ พร้อมหลักฐานจากผู้
ประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ

ตรวจสอบความ
ถูกต้องหลักฐาน

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

จัดทาหนังสื อขออนุญาตแก้ไข
เปลี่ยนแปลงฯ

รับหนังสื อแจ้งอนุญาต

สาเนาหนังสื ออนุญาต

บันทึกการแก้ไขในทะเบียนประวัติ

จัดเก็บหนังสื อแจ้งอนุญาตฯ

จบ

- ลงทะเบียนรับหนังสื อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

- แผนกทะเบียนประวัติและบาเหน็จความชอบ
ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน

-หนังสื อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
- เอกสารแสดงการ
เปลี่ยนแปลงฯ
-หนังสื อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
- เอกสารแสดงการ
เปลี่ยนแปลงฯ

- จัดทาหนังสื อขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ
พร้อมหลักฐานส่ ง ไปยังกองบริ หารงานบุคคล

-หนังสื อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
- เอกสารแสดงการ
เปลี่ยนแปลงฯ

- ลงทะเบียนรับหนังสื อแจ้งอนุญาตให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงฯจากกองบริ หารงานบุคคล

- หนังสื อแจ้งอนุญาต

- สาเนาหนังสื ออนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ
แจ้งให้กบั ผูท้ ี่ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงฯ และงาน
คลังทราบ

- สาเนาหนังสื ออนุญาต

- บันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงคานาหน้านาม ชื่ อ
ชื่อสกุลในทะเบียนประวัติ

- หนังสื อแจ้งอนุญาตฯ
- ทะเบียนประวัติ

- จัดเก็บหนังสื อแจ้งอนุญาต พร้อมหลักฐาน
ไว้ในแฟ้มประวัติ

- หนังสื อแจ้งอนุญาต พร้อม
หลักฐาน
- แฟ้มประวัติ

ภายใน
10 นาที

ภายใน
10 นาที

ภายใน
1 วัน

ภายใน
10 นาที

ภายใน
1 วัน

ภายใน
10 นาที

ภายใน
10 นาที

มทร.ล.ภาคพายัพ

ผูร้ ับผิดชอบ

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
การดาเนินการพิจารณาเสนอขอเลื่อนขั้น
เงินเดือน

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

รหัสเอกสาร

ออกวันที่

………………………

………………………..

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ควบคุมโดย งานทะเบียนประวัติและ
บาเหน็จความชอบ
อนุมตั ิ
รองอธิการบดี
ภาคพายัพ เชียงใหม่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เริ่ ม

แผนกทะเบียน
ประวัติและบาเหน็จ
ความชอบ

บุคลากร
แผนกทะเบียน
ประวัติและบาเหน็จ
ความชอบ
ผูบ้ ริ หาร

แผนกทะเบียน
ประวัติและบาเหน็จ
ความชอบ
แผนกทะเบียน
ประวัติและบาเหน็จ
ความชอบ

เตรี ยมข้อมูลประกอบการพิจารณาพร้อม
แบบประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน

ส่งแบบประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน

รวบรวมผลคะแนนประเมินและเตรี ยม
เอกสารประกอบการพิจารณา

- สรุ ปข้อมูลการหยุดราชการ ข้อมูลการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลัง ฯลฯ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
- เตรี ยมแบบประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน
- ส่งแบบประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนและ
เอกสารประกอบการพิจารณาไปยังหน่วยงาน
ในสังกัด
- รวบรวมสรุ ปผลคะแนนการประเมินเลื่อน
ขั้นเงินเดือนและเอกสารประกอบการ
พิจารณาเสนอผูบ้ ริ หารเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน
- พิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร

พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
- นาผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสรุ ป
ในแบบฟอร์ มการเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน

- ข้อมูลประกอบการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน
- แบบประเมินการเลื่อนขั้น
เงินเดือน
-แบบประเมินการเลื่อนขั้น
เงินเดือน
- เอกสารประกอบการพิจารณา
- สรุ ปผลคะแนนการประเมิน
เลื่อนขั้นเงินเดือน

- สรุ ปผลคะแนนการประเมิน
เลื่อนขั้นเงินเดือน
- เอกสารประกอบการพิจารณา
- แบบฟอร์มการเสนอขอเลื่อน
ขั้นเงินเดือน

สรุ ปผลการเลื่อนเงินเดือน

จัดทาหนังสื อ/ส่ งแบบฟอร์ม

จบ

- จัดทาหนังสื อพร้ อมส่ งแบบฟอร์ มการ
เสนอ
ขอเลื่อนขั้นเงินเดือนส่ งไปยังกองบริ หารงาน
บุคคล

- แบบฟอร์มการเสนอขอเลื่อน
ขั้นเงินเดือน

ภายใน
2 สัปดาห์
ภายใน
3 สัปดาห์
ภายใน
1 สัปดาห์
ภายใน
1 วัน

ภายใน
1 สัปดาห์

ภายใน
1 วัน

มทร.ล.ภาคพายัพ

ผูร้ ับผิดชอบ

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

รหัสเอกสาร

ออกวันที่

การขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์และ
เหรี ยญจักรพรรดิมาลา

………………………

………………………..

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

ควบคุมโดย งานทะเบียนประวัติและ
บาเหน็จความชอบ
อนุมตั ิ
รองอธิการบดี
ภาคพายัพ เชียงใหม่

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เริ่ ม

ผูเ้ สนอขอ
แผนกทะเบียน
ประวัติและ
บาเหน็จ
ความชอบ
ผูเ้ สนอขอ

แผนกทะเบียน
ประวัติและ
บาเหน็จ
ความชอบ

-สารวจรายชื่อพร้อมตรวจสอบคุณสมบัติของผูท้ ี่จะเสนอขอพระราชทาน
สารวจรายชื่อพร้อมตรวจสอบคุณสมบั
ิ สริ ยาภรณ์และเหรี ยญจักรพรรดิมาลา
เครื่ อตงราชอิ

- รายชื่อผูท้ ี่จะเสนอขอ

- จัดทาเอกสารเพื่อประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
และเหรี ยญจักรพรรดิมาลาให้ผทู้ ี่จะเสนอขอพระราชทานฯ ลงนามใน
จัดทาเอกสารเพื่อประกอบการเสนอ
เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา

- เอกสารเพื่อ
ประกอบการเสนอขอ

- ลงนามในเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา
การเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
และเหรี ยญจักรพรรดิมาลา
- จัดส่ งหนังสื อพร้อมเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาไปยังกองบริ หารงาน
บุคคล

- เอกสารเพื่อ
ประกอบการเสนอขอ

ลงนามในเอกสาร

จัดส่งหนังสื อพร้ อมเอกสาร

จบ

-หนังสื อเรื่ องขอ
พระราชทานฯ
- เอกสารเพื่อ
ประกอบการเสนอขอ

ภายใน
1 สัปดาห์
ภายใน
2 สัปดาห์
ภายใน
1 สัปดาห์

ภายใน
1 วัน

