
ขัน้ตอนปฏิบตัิงาน งานบคุลากร 

ขัน้ตอนการลาศกึษาตอ่ (นางรกัษ์คณา กวาวสบิสาม)  

ผูร้บัผิดชอบ แผนภมูิสายงาน (Flowchart) ขัน้ตอน/วิธีด  าเนินการ 
เอกสารที่

เก่ียวขอ้ง 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

แนวทางการ

ควบคมุขัน้ตอน 

 

 

   
 

 

งานบคุลากรคณะฯ 

 

-  ท าหนงัสอืแจง้เวียนคณะฯ 

ตามที่ไดร้บัแจง้จา้งกอง

บรหิารงานบคุคล  เรือ่ง  การ

จดัสรรทนุและการพฒันา

บคุลากรโดยการใหไ้ปศกึษา

เพิ่มเติมในประเทศ พ.ศ.

2551 ใหข้า้ราชการ และ

บคุลากร ที่สนใจทราบ  โดย

ผา่นหนว่ยงานสาขา  

- หนงัสอืแจง้

เวียน 

ภายใน 

1 วนั 

- จดัสง่หนงัสอื

ภายในระยะเวลาที่

ก าหนด    

- ตรวจสอบผูม้ีสทิธิ

ขออนญุาตลา

ศกึษาตอ่ตาม

แผนพฒันา

บคุลากรเบือ้งตน้ 

งานบคุลากรคณะฯ 

 

- หนว่ยงานสาขาแตล่ะ

หนว่ยงานส ารวจรายช่ือ

บคุลากรท่ีประสงคจ์ะศกึษา

ตอ่และขออนมุตัิสนบัสนนุ

ทนุการศกึษา  เสรจ็แลว้สง่

รายช่ือมายงังานบคุลากร

คณะศิลปกรรมและ

สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 

-รายช่ือ

บคุลากรท่ี

ประสงคจ์ะ

ศกึษาตอ่และ

ขออนมุตัิ

สนบัสนนุ

ทนุการศกึษา 

ภายใน 

15 วนั 

มีแบบฟอรม์ให้

อาจารยท์ี่ประสงค์

ลาศกึษาตอ่กรอก

ภายในระยะเวลาที่

ก าหนดเทา่นัน้ 

งานบคุลากรคณะฯ 

 - รวบรวมรายช่ือบคุลากรท่ี

ประสงคจ์ะศกึษาตอ่และขอ

- รายช่ือ
บคุลากรท่ี
ประสงคจ์ะ
ศกึษาตอ่และ

ภายใน 

3 วนั 

รวบรวมรายช่ือ 

และตรวจสอบ

คณุสมบตัิเบือ้งตน้

ก่อนเสนอเขา้ที่

เริม่ 

ท าหนงัสอืแจง้เวียน  

ส ารวจรายช่ือ/สง่รายช่ือ  

รวบรวมรายช่ือ/สง่รายช่ือ  



ผูร้บัผิดชอบ แผนภมูิสายงาน (Flowchart) ขัน้ตอน/วิธีด  าเนินการ 
เอกสารที่

เก่ียวขอ้ง 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

แนวทางการ

ควบคมุขัน้ตอน 

อนมุตัิสนบัสนนุ

ทนุการศกึษา  

เสรจ็แลว้ท าหนงัสอืสง่

รายช่ือทัง้หมดเสนอผูบ้รหิาร

คณะฯ เพื่อน าเขา้ที่ประชมุ

คณะกรรมการบรหิารคณะฯ 

ขออนมุตัิ
สนบัสนนุ
ทนุการศกึษา 

- หนงัสอืสง่

รายช่ือ 

ประชมุกรรมการ

คณะฯ  

งานบคุลากรคณะฯ 

 

 

 

 

- งานบคุลากรคณะฯ น า

รายช่ือเขา้ที่ประชมุ

คณะกรรมการคณะ และน า

มติที่ประชมุพรอ้มรายช่ือผู้

ไดร้บัทนุการศกึษา พรอ้ม

แนบหนงัสอืน าสง่กอง

บรหิารงานบคุคล 

 

- มติที่ประชมุ

คณะกรรม 

การคณะฯ 

- หนงัสอืน าสง่

แจง้รายช่ือผู้

ขอรบัทนุ 

ภายใน 

20 วนั 

ประสานงานกบัผู้

ขอรบัทนุการศกึษา

ใหเ้ตรยีมเอกสารให้

พรอ้ม และ

ครบถว้น ตรงตาม

คณุสมบตัิประกาศ

ของทาง

มหาวิทยาลยั  

กองบรหิารงาน

บคุคล 

 

 

แจง้บคุคลากรทราบ  

 

 

 

-  ส  าเนาหนงัสอืรบัรอง

รายช่ือแจง้ไปยงัหนว่ยงาน

ตน้สงักดัแตล่ะหนว่ยงาน  

เพื่อแจง้ใหบ้คุลากรใน

หนว่ยงานทราบ 

 

-  ส  าเนาหนงัสอื

รบัรอง

รายช่ือ ภายใน 

3 วนั 

แจง้ใหผู้ป้ระสงค์

ของรบัทนุทราบ 

และพรอ้มปฏิบตัิ

ตามมติปรบัปรุง

ของกรรมการทนุ  

งานบคุลากรคณะฯ 
 

 

- ส  าเนาหนงัสอื แจง้ใหส้าขา 

และบคุลากร แตล่ะราย

ทราบ  

- ส าเนาหนงัสอื

รบัรอง

รายช่ือ 

ภายใน 

2 วนั 

สรุปสง่มติกรรมการ

ทนุใหผู้ข้อรบัทนุ

ทราบ และ 

แจง้หนงัสอืรบัรองรายช่ือ  

แจง้ใหค้ณะฯทราบ  

แจง้ใหส้าขา และบคุลากร

ทราบ 



ผูร้บัผิดชอบ แผนภมูิสายงาน (Flowchart) ขัน้ตอน/วิธีด  าเนินการ 
เอกสารที่

เก่ียวขอ้ง 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

แนวทางการ

ควบคมุขัน้ตอน 

แจง้ใหห้นว่ยงานสาขาและ

บคุลากรทราบ 

 

สอบถามขอ้สงสยั

กรณีมีค าถาม หรอื

ประสานงานกบั

กองบรหิารงาน

บคุคล เพื่อให้

ด าเนินงานใน

ขัน้ตอนตอ่ไปได ้ 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จบ 



 

 

 

 
 

 

 

 



ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน งานบคุลากร 

ขัน้ตอนการขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ (ผศ./รศ.) 

นางรกัษ์คณา กวาวสบิสาม  

ผูร้บัผิดชอบ แผนภมูิสายงาน (Flowchart) ขัน้ตอน/วิธีด  าเนินการ เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

แนวทางการ

ควบคมุขัน้ตอน 

 

 

   

 

 

บคุคลากร 

 

-  รบัหนงัสอืการขอก าหนด

ต าแหนง่จากผูท้ี่ขอก าหนด

ต าแหนง่  ผศ./รศ. / และ ศ. 

 

1.  แบบ กพอ. 03 – 04  

อยา่งละ  10  ชดุ 

2.  เอกสารประกอบการ

สอนหรือเอกสารค าสอน  5  

เลม่ 

3.  งานวิจัย  พร้อมแนบ

หลัก ฐ า นก า ร เ ผ ย แพ ร่

งานวิจัยตามประกาศของ 

กพอ. 5  เลม่ 

4.  หนังสือต าราที่แต่งขึน้

เอง    5  เลม่ 

5. ผลงานในลักษณะอื่น 

(ถา้มี) 5  เลม่  

ภายใน 

2 วนั 

ตรวจสอบ

เอกสารเบือ้งตน้

ใหค้รบถว้น เพื่อ

เตรยีมจดัท า

ค าสั่งแตง่ตัง้

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ 

น าเสนอในที่

ประชมุ

คณะกรรมการ

ประจ าคณะฯ  

บคุลากร 

 

จดัท าค าสั่งคณะกรรมการ

กลั่นกรองผลการตรวจสอบ

เอกสารประกอบการสอน 

ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการ

ตรวจสอบผลงาน  ภายใน 1 

วนั  

 

ประสานงานกบั

หลกัสตูรในการ

แตง่ตัง้

ผูเ้ช่ียวชาญ

เริม่ 

ยื่นเรือ่ง 

ตรวจสอบ 



ถกูตอ้ง 

ผูร้บัผิดชอบ แผนภมูิสายงาน (Flowchart) ขัน้ตอน/วิธีด  าเนินการ เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

แนวทางการ

ควบคมุขัน้ตอน 

เฉพาะดา้นใน

การตรวจสอบ

ผลงาน ภายใน

ระยะเวลาที่

ก าหนดก่อน

เสนอเขา้

กรรมการคณะฯ  

 

งานบคุลากร

คณะ 

 

 

 

 

 

-ตรวจสอบความครบถว้นของ

เอกสาร 

-เอกสารตามขั้นตอนที่ 1 

ภายใน 

1 วนั 

ตรวจสอบความ

ครบถว้นของ

เอกสาร ทกุ

รายการ และให้

ครบถว้นน าเขา้

กรรมการคณะฯ  

งานบคุลากร

คณะ 

น าเขา้ที่ประชมุคณะกรรมการ

คณะฯ พิจารณา 

-ตรวจสอบเอกสารทัง้หมด 

พรอ้มเสนอเขา้ที่ประชมุ

คณะกรรมการคณะฯ 

 

- มติที่ประชมุ

คณะกรรมการคณะ 

- เอกสารเสนอช่ือ

ผูท้รงคณุวฒุิ พรอ้มประวตัิ  

ประสานงาน 

ปรบัปรุงแกไ้ข

ตามมติกรรมการ

ประจ าคณะ กบัผู้

ขอต าแหนง่ทาง

วิชาการใหค้รบ 

ก่อนน าสง่กอง

บรหิารงานบคุคล   

งานบคุลากร

คณะ 

 - น ามติที่ประชมุกรรมการ

คณะ มารวบรวม และท า

-  บนัทกึขอ้ความน าสง่ 
ภายใน 

ตรวจสอบขอ้มลู

อีกครัง้ ให้ท าหนงัสอืสง่เรือ่งและ

หลกัฐาน 

ตรวจสอบ 



ผูร้บัผิดชอบ แผนภมูิสายงาน (Flowchart) ขัน้ตอน/วิธีด  าเนินการ เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

แนวทางการ

ควบคมุขัน้ตอน 

หนังสือส่งเร่ืองและ

เอกสารไปยงักอง

บริหารงานบุคคล 

 

-  เอกสารหลกัฐาน ทัง้หมด

ที่เก่ียวขอ้ง  

2 วนั ครบถว้นสมบรูณ ์

ก่อนสง่กอง

บรหิารงานบคุคล  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

จบ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มทร.ลา้นนา 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบติังาน 
 

การประเมินผลการปฏิบติังานของขา้ราชการและ
พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา   

รหสัเอกสาร 
 
……………………… 

ออกวนัท่ี 
 
……………………….. 

ควบคุมโดย  งานบุคลากร 

อนุมติั  คณบดี 

 

ผูรั้บผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วธีิด าเนินการ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แนวทางการ
ควบคุม
ขั้นตอน 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

แผนกทะเบียน 

ประวติัและ 
บ าเหน็จ 
ความชอบ 

 

 -  ลงทะเบียนรับหนงัสือพร้อมรับส าเนา
รายช่ือขา้ราชการ 
  และลูกจา้งประจ าท่ีไดรั้บพระราชทาน
เคร่ืองราชฯ  
  พร้อมจ านวนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ท่ี
ไดรั้บจดัสรร 
 

- ส าเนาราชกิจจานุเบกษา 
- บญัชีรายละเอียดจ านวน 

  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ท่ีได้
จดัสรร 

  ให้แก่หน่วยงาน 

ภายใน 

10 นาที 

 

 

แผนกทะเบียน 

ประวติัและ 
บ าเหน็จ 
ความชอบ 

 

 

 - สรุปรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บพระราชทานเคร่ือง
ราชฯ ของ 
  มทร.ล.ภพ.ชม. พร้อมสรุปจ านวนผูท่ี้
ไดรั้บพระราชทาน  เคร่ืองราชฯ  
เปรียบเทียบกบัจ านวนเคร่ืองราชฯ  ท่ี
ไดรั้บ  จดัสรร 

- รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บพระราชทานฯ 
ตาม 

  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
- บญัชีรายละเอียดจ านวน 

  เคร่ืองราชฯ ท่ีไดจ้ดัสรรให้แก่ 

  หน่วยงาน 

ภายใน 

2  วนั 

 

แผนกทะเบียน 

ประวติัและ 
บ าเหน็จ 
ความชอบ 

 - เสนอเร่ืองพร้อมขอ้มูลประกอบการ
พิจารณาไปยงั 

  ผูบ้ริหาร  กรณีท่ีจ านวนเคร่ืองราชฯ ที่
ไดรั้บจดัสรรมี 

  ไม่เพียงพอกบัจ านวนผูท่ี้ไดรั้บ
พระราชทาน 

 
 

- ขอ้มูลประกอบการพิจารณาผู ้
ไดรั้บ 

  พระราชทานฯ เพิ่มเติม เช่น 
ต าแหน่ง 

  บริหาร ต าแหน่งทางวชิาการ 
- บญัชีสรุปรายช่ือและจ านวน

เคร่ืองราช 

ภายใน 

2  วนั 

 

 

ผูบ้ริหาร 
 

 - พิจารณาจดัสรรเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
ตามจ านวน 

  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ท่ีไดรั้บจดัสรรใน
แต่ละชั้นตรา 
 

 

 

- ขอ้มูลประกอบการพิจารณาผู ้
ไดรั้บ 

  พระราชทานฯ เพิ่มเติม เช่น 
ต าแหน่ง 

  บริหาร ต าแหน่งทางวชิาการ 
- บญัชีสรุปรายช่ือและจ านวน

เคร่ืองราช 

ภายใน 

2  วนั 

 

 

 

แผนกทะเบียน 

ประวติัและ 
บ าเหน็จ 
ความชอบ 

 

 - พิมพร์ายช่ือผูท่ี้ไดรั้บพระราชทานเคร่ือง
ราชฯ ในแบบบญัชีผูไ้ดรั้บการจ่ายเคร่ือง
ราชอิสริยาภรณ์ 

- แจง้ให้ผูท่ี้ไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชฯ  
ลงช่ือในแบบ บญัชีฯ  จ านวน  3  ชุด 

- แบบบญัชีผูไ้ดรั้บการจ่าย
เคร่ืองราชฯ 

ภายใน 

3  สัปดาห์ 

 

 

 

แผนกทะเบียน 

ประวติัและ 
บ าเหน็จ 
ความชอบ 

 

 - พิมพห์นงัสือน าส่งพร้อมแนบแบบบญัชี
ผูท่ี้ไดรั้บ 

  การจ่ายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

- เสนอ รอง อมทร.ล.ภพ.ชม. ลงนาม 

- ออกเลขท่ีหนงัสือพร้อมวนัท่ี 

- ส่งไปยงักองบริหารงานบุคคล   

- หนงัสือน าส่ง 
- แบบบญัชีผูไ้ดรั้บการจ่าย

เคร่ืองราชฯ ภายใน 

2  วนั 

 

เร่ิม 

ด าเนินการแจง้งานสารสนเทศ เตรียมขอ้มูลในเวป
ไซด ์ส าหรับรองรับการประเมินผลการปฏิบติังาน

รอบใหม่ พร้อม update ขอ้มูล    

เสร็จส้ินการประเมินผลการปฏิบติังาน 

ส่วนท่ี 1 

ท าหนงัสือแจง้สาขา ด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการ ผา่นระบบ ออนไลน์   

 

สรุปคะแนนผลการปฏิบติังานผา่นระบบ
ออนไลน์ ทั้ง 2 ส่วน  

น าเสนอคะแนนให้ผูบ้ริหารพิจารณา พร้อม
ส่งให้ กองบริหารงานบุคคล    

ท าหนงัสือแจง้สาขา ด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการ ของหัวหนา้งานผา่นระบบ 

ออนไลน์   
 



ผูรั้บผดิชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วธีิด าเนินการ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แนวทางการ
ควบคุม
ขั้นตอน 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จบ 



มทร.ล.ภาคพายพั 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบติังาน 
 
การขอเพ่ิมวฒิุการศึกษาในทะเบียนประวติั 

รหสัเอกสาร 
 
……………………… 

ออกวนัท่ี 
 
……………………….. 

ควบคุมโดย งานทะเบียนประวติัและ   
                   บ  าเหน็จความชอบ 

อนุมติั  รองอธิการบดี    
                     ภาคพายพั เชียงใหม่ 

 

ผูรั้บผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วธีิด าเนินการ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

 

 

   

 

 

 

แผนกทะเบียน 

ประวติัและบ าเหน็จ 
ความชอบ 

 

 -  ลงทะเบียนรับหนงัสือขอเพิ่มวฒิุการศึกษา 
 

- หนงัสือขอเพิ่มวฒิุการศึกษา 
- ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา 
- ส าเนาหนงัสือรับรองวา่จบ 

   การศึกษา  (กรณียงัไม่ไดรั้บ 

   ใบปริญญาบตัร 
- ส าเนาใบปริญญาบตัร 

ภายใน 

10 นาที 

 

แผนกทะเบียน 

ประวติัและบ าเหน็จ 
ความชอบ 

 

 

 - ตรวจสอบความถูกตอ้งของหลกัฐาน - ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา 
- ส าเนาหนงัสือรับรองวา่จบ 

   การศึกษา  (กรณียงัไม่ไดรั้บ 

   ใบปริญญาบตัร 
- ส าเนาใบปริญญาบตัร 

ภายใน 

10 นาที 

แผนกทะเบียน 

ประวติัและบ าเหน็จ 
ความชอบ 

 - พิมพห์นงัสือเพื่อขอเพิ่มวฒิุการศึกษา 
- เสนอรอง อมทร.ล.ภพ.ชม. ลงนาม 
- ออกเลขท่ีหนงัสือพร้อมวนัท่ี 
- จดัส่งหนงัสือไปยงักองบริหารงานบุคคล 
 

- หนงัสือขอเพิ่มวฒิุการศึกษา 
- ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา 
- ส าเนาหนงัสือรับรองวา่จบ 

   การศึกษา  (กรณียงัไม่ไดรั้บ 

   ใบปริญญาบตัร) 
- ส าเนาใบปริญญาบตัร 

ภายใน 

1  วนั 

 

แผนกทะเบียน 

ประวติัและบ าเหน็จ 
ความชอบ 

 - ลงทะเบียนรับหนงัสืออนุญาตให้เพิ่มวุฒิการศึกษา - หนงัสืออนุญาตให้เพิ่มวุฒิ 

   การศึกษา 
ภายใน 

10 นาที 

 

 

แผนกทะเบียน 

ประวติัและบ าเหน็จ 
ความชอบ 

 

 - ส าเนาหนงัสืออนุญาตให้เพิ่มวฒิุการศึกษา 
   แจง้ให้กบัผูป้ระสงคข์อเพิ่มวุฒิการศึกษาทราบ 

- หนงัสือแจง้อนุญาตให้เพิ่มวฒิุ 

   การศึกษา 
ภายใน 

1  วนั 

 

 

แผนกทะเบียน 

ประวติัและบ าเหน็จ 
ความชอบ 

 - บนัทึกเพิ่มวฒิุการศึกษาในทะเบียนประวติั 

   ของผูป้ระสงคข์อเพิ่มวุฒิการศึกษา 
- หนงัสือแจง้อนุญาตให้เพิ่มวฒิุ 

   การศึกษา 
- ทะเบียนประวติัของผูป้ระสงค์ 
   ขอเพิ่มวฒิุการศึกษา 

ภายใน 

10 นาที 

 

 

แผนกทะเบียน 

ประวติัและบ าเหน็จ 
ความชอบ 

 

 - จดัเก็บหนงัสือแจง้อนุญาตให้เพิ่มวุฒิการศึกษาพร้อม 

  หลกัฐานไวใ้นแฟ้มประวติัของผูป้ระสงคข์อเพิ่มวฒิุ 

  การศึกษา 
 

 

- หนงัสือแจง้อนุญาตให้เพิ่มวฒิุ 

   การศึกษา 
- ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา 
- ส าเนาหนงัสือรับรองวา่จบ 

   การศึกษา  (กรณียงัไม่ไดรั้บ 

   ใบปริญญาบตัร) 
- ส าเนาใบปริญญาบตัร 
- แฟ้มประวติั 

ภายใน 

10 นาที 

 
   

 

เร่ิม 

รับหนังสือขอเพิ่มวฒิุการศึกษา
พร้อมหลกัฐานจากผูป้ระสงค์ 

ขอเพิ่มวฒิุการศึกษา  

ตรวจสอบความ 
ถูกตอ้งของหลกัฐาน 

จดัท าหนังสือขอเพิ่มวฒิุพร้อม
หลกัฐานส่งไปยงักองบริหาร 

งานบุคคล 

รับหนังสือแจง้อนุญาตให้เพิ่มวฒิุ 

การศึกษาจากกองบริหารงานบุคคล 

ส าเนาหนงัสืออนุญาตแจง้ให้กบั 

ผูป้ระสงคข์อเพิ่มวฒิุการศึกษาทราบ 

 

บนัทึกการเพิ่มวฒิุในทะเบียนประวติั 

จดัเก็บหนงัสือแจง้อนุญาตฯ พร้อม
หลกัฐานไวใ้นแฟ้มประวติั 

จบ 

ไม่ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 



 

มทร.ล.ภาคพายพั 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบติังาน 
การด าเนินการตามมาตรการปรับปรุงอตัราก าลงั

ของส่วนราชการ   
(โครงการเกษียณอายกุ่อนก าหนด) 

รหสัเอกสาร 
 
……………………… 

ออกวนัท่ี 
 
……………………….. 

ควบคุมโดย งานทะเบียนประวติัและ 
                   บ  าเหน็จความชอบ 

อนุมติั          รองอธิการบดี 
                    ภาคพายพั  เชียงใหม่ 

 

ผูรั้บผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วธีิด าเนินการ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

แผนกทะเบียน 

ประวติัและบ าเหน็จ 
ความชอบ 

 

 - พิมพห์นงัสือแจง้เวียนประกาศหลกัเกณฑแ์ละเล่ือนไข 
  การเขา้ร่วมโครงการฯ 
- เสนอ ผอ.กบ.ภ. ลงนาม 
- ออกเลขท่ีหนงัสือพร้อมวนัท่ี 
- แจง้เวยีนหนงัสือพร้อมประกาศฯ ให้ขา้ราชการท่ีสนใจ 
  ทราบ 
 

- หนงัสือแจง้เวยีน 

- ประกาศหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

  การเขา้ร่วมโครงการ 
ภายใน 

3  สัปดาห์ 

 

แผนกทะเบียน 

ประวติัและบ าเหน็จ 
ความชอบ 

 

 

 - รับแบบหนงัสือขอลาออกจากราชการตามมาตรการ 
  ปรับปรุงอตัราก าลงัของส่วนราชการฯ จากผูป้ระสงค ์

  ขอลาออกจากราชการ  พร้อมท่ีอยูท่ี่ติดต่อได ้

- แบบหนงัสือขอลาออกจากราชการ 
  ตามมาตรการปรับปรุงอตัราก าลงั 
  ของส่วนราชการ (โครงการเกษียณ 

  อายกุ่อนก าหนด) ปีงบประมาณ  
  พ.ศ..... 
- ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้

ภายใน 

1  วนั 

แผนกทะเบียน 

ประวติัและบ าเหน็จ 
ความชอบ 

 - ตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบหนงัสือขอลาออกจาก 
  ราชการตามมาตรการปรับปรุงอตัราก าลงัของส่วน 
  ราชการฯ 
 

- แบบหนงัสือขอลาออกจากราชการ 
  ตามมาตรการปรับปรุงอตัราก าลงั 
  ของส่วนราชการ (โครงการเกษียณ 

  อายกุ่อนก าหนด) ปีงบประมาณ  
  พ.ศ..... 
- ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้

ภายใน 

1  วนั 

 

 

แผนกทะเบียน 

ประวติัและบ าเหน็จ 
ความชอบ 

 

 - พิมพห์นงัสือน าส่งพร้อมแนบแบบหนังสือขอลาออก 
   จากราชการฯ 
- เสนอ รอง อมทร.ล.ภพ.ชม. ลงนาม 

- ออกเลขท่ีหนงัสือพร้อมวนัท่ี 

- ส่งไปยงักองบริหารงานบุคคล 

- หนงัสือน าส่ง 
- แบบขอลาออกจากราชการตาม 

  มาตรการปรับปรุงอตัราก าลงัของ 
  ส่วนราชการ (โครงการเกษียณอาย ุ
  ก่อนก าหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ..... 
- ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้

ภายใน 

2  วนั 

 

 

แผนกทะเบียน 

ประวติัและบ าเหน็จ 
ความชอบ 

 

 - ลงทะเบียนรับหนงัสือพร้อมค าสั่งอนุญาตให้ขา้ราชการ 
  ลาออกจากราชการ 

- หนงัสือพร้อมค าสั่งอนุญาตให้ 
  ขา้ราชการลากออกจากราชการ 

ภายใน 

10  นาที 

 

 

แผนกทะเบียน 

ประวติัและบ าเหน็จ 
ความชอบ 
 

 - พิมพห์นงัสือน าส่งพร้อมแนบส าเนาค าสั่งอนุญาตฯ 

- เสนอ ผอ.กบภ. ลงนาม 

- ออกเลขท่ีหนงัสือพร้อมวนัท่ี 

- ส่งหนงัสือไปยงัผูป้ระสงคข์อลาออกจากราชการโดย 
  ผา่นหน่วยงานตน้สังกดั 

  

- หนงัสือน าส่งพร้อมค าสั่งอนุญาต 

  ให้ขา้ราชการลากออกจากราชการ 
ภายใน 

2  วนั 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

เร่ิม 

 

แจง้เวยีนประกาศหลกัเกณฑแ์ละ 
เง่ือนไขการเขา้ร่วมโครงการฯ   

รับหนังสือขอลาออกจากราชการ 
ตามโครงการฯ ของผูป้ระสงค์ 

ขอลาออกจากราชการ 

ตรวจสอบความ 
ถูกตอ้งของหลกัฐาน 

จดัท าหนังสือน าส่งพร้อมเอกสารแนบ 

ส่งไปยงักองบริหารงานบุคคล 

รับหนังสือพร้อมค าสั่งอนุญาตให้ 
ขา้ราชการลาออกจากราชการ 
จากกองบริหารงานบุคคล 

 

ส าเนาหนงัสือและค าสั่งอนุญาตฯ 

แจง้ให้ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตฯ ทราบ 

โดยผา่นหน่วยงานตน้สังกดั 

     E 

ไม่ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 



ผูรั้บผดิชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วธีิด าเนินการ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
   

 

 

 

แผนกทะเบียน 

ประวติัและบ าเหน็จ 
ความชอบ 

 

 

 

 - จดัเก็บค าสั่งอนุญาตให้ขา้ราชการลาออกจากราชการ 
  ไวใ้นแฟ้มประวติัของผูป้ระสงคข์อลาออกจาก 

   ราชการ 
 

 

- ค  าสั่งอนุญาตให้ขา้ราชการลาออก 
  จากราชการ 
- แฟ้มประวติัของผูป้ระสงคข์อ 

  ลาออกจากราชการ ภายใน 

10 นาที 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จบ 

จดัเก็บค าสั่งอนุญาตฯ ไวใ้นแฟ้ม
ประวติัของผูป้ระสงคข์อลาออกจาก

ราชการ 

     E 



มทร.ล.ภาคพายพั 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบติังาน 
 
การขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าน าหนา้นาม  ช่ือ  

ช่ือสกุลในทะเบียนประวติั 

รหสัเอกสาร 
 
……………………… 

ออกวนัท่ี 
 
……………………….. 

ควบคุมโดย งานทะเบียนประวติัและ   
                   บ  าเหน็จความชอบ 

อนุมติั  รองอธิการบดี    
                     ภาคพายพั เชียงใหม่ 

 

ผูรั้บผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วธีิด าเนินการ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

 

 

   

 

แผนกทะเบียน 

ประวติัและบ าเหน็จ
ความชอบ 

 - ลงทะเบียนรับหนงัสือขอแกไ้ขเปล่ียนแปลง 
 
 
 

-หนงัสือขอแกไ้ขเปล่ียนแปลง 
- เอกสารแสดงการ

เปล่ียนแปลงฯ 
ภายใน 

10  นาที 

 

แผนกทะเบียน 

ประวติัและบ าเหน็จ
ความชอบ 

 

 

 
-  แผนกทะเบียนประวติัและบ าเหน็จความชอบ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของหลกัฐาน 

 

 

 

 

-หนงัสือขอแกไ้ขเปล่ียนแปลง 
- เอกสารแสดงการ

เปล่ียนแปลงฯ ภายใน 

10  นาที 

แผนกทะเบียน 

ประวติัและบ าเหน็จ
ความชอบ 

 

 -  จดัท าหนงัสือขออนุญาตแกไ้ขเปล่ียนแปลงฯ 
พร้อมหลกัฐานส่ง ไปยงักองบริหารงานบุคคล 

 

-หนงัสือขอแกไ้ขเปล่ียนแปลง 
- เอกสารแสดงการ

เปล่ียนแปลงฯ 
ภายใน 

1  วนั 

แผนกทะเบียน 

ประวติัและบ าเหน็จ
ความชอบ 

 -  ลงทะเบียนรับหนงัสือแจง้อนุญาตให้แกไ้ข
เปล่ียนแปลงฯจากกองบริหารงานบุคคล 

-  หนงัสือแจง้อนุญาต 

ภายใน 

10  นาที 

แผนกทะเบียน 

ประวติัและบ าเหน็จ
ความชอบ 

 

 -  ส าเนาหนงัสืออนุญาตให้แกไ้ขเปล่ียนแปลงฯ
แจง้ให้กบัผูท่ี้ขอแกไ้ข เปล่ียนแปลงฯ  และงาน
คลงัทราบ 
 

-  ส าเนาหนงัสืออนุญาต 

ภายใน 

1  วนั 

แผนกทะเบียน 

ประวติัและบ าเหน็จ
ความชอบ 

 

 -  บนัทึกแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าน าหนา้นาม  ช่ือ  
ช่ือสกุลในทะเบียนประวติั 
 

- หนงัสือแจง้อนุญาตฯ 
- ทะเบียนประวติั ภายใน 

10  นาที 

แผนกทะเบียน 

ประวติัและบ าเหน็จ
ความชอบ 

 

 -  จดัเก็บหนงัสือแจง้อนุญาต พร้อมหลกัฐาน 
ไวใ้นแฟ้มประวติั 
 

- หนงัสือแจง้อนุญาต พร้อม
หลกัฐาน 

- แฟ้มประวติั 
ภายใน 

10  นาที 

 
   

 

 

 

 

 

 

เร่ิม 

หนงัสือขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงฯ ใน
ทะเบียนประวติั พร้อมหลกัฐานจากผู ้
ประสงคข์อแกไ้ขเปล่ียนแปลงฯ 

 

ตรวจสอบความ 
ถูกตอ้งหลกัฐาน 

จดัท าหนงัสือขออนุญาตแกไ้ข
เปล่ียนแปลงฯ 

 

รับหนงัสือแจง้อนุญาต 

ส าเนาหนงัสืออนุญาต 
 

บนัทึกการแกไ้ขในทะเบียนประวติั 

จดัเก็บหนงัสือแจง้อนุญาตฯ  

จบ 

ไม่ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 



มทร.ล.ภาคพายพั 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบติังาน 
การด าเนินการพิจารณาเสนอขอเล่ือนขั้น

เงินเดือน 

รหสัเอกสาร 
 
……………………… 

ออกวนัท่ี 
 
……………………….. 

ควบคุมโดย งานทะเบียนประวติัและ   
                   บ  าเหน็จความชอบ 

อนุมติั  รองอธิการบดี    
                     ภาคพายพั เชียงใหม่ 

 

ผูรั้บผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วธีิด าเนินการ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

 

 

   

 

แผนกทะเบียน 

ประวติัและบ าเหน็จ
ความชอบ 

 - สรุปขอ้มูลการหยดุราชการ ขอ้มูลการ
เล่ือนขั้นเงินเดือนยอ้นหลงั ฯลฯ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 

-  เตรียมแบบประเมินการเล่ือนขั้นเงินเดือน 

-  ขอ้มูลประกอบการพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือน 

-  แบบประเมินการเล่ือนขั้น
เงินเดือน 

ภายใน 

2 สปัดาห์ 

 

บุคลากร 

 - ส่งแบบประเมินการเล่ือนขั้นเงินเดือนและ
เอกสารประกอบการพิจารณาไปยงัหน่วยงาน
ในสงักดั 

-แบบประเมินการเล่ือนขั้น
เงินเดือน 

- เอกสารประกอบการพิจารณา 

ภายใน 

3 สปัดาห์ 

แผนกทะเบียน 

ประวติัและบ าเหน็จ
ความชอบ 

 -  รวบรวมสรุปผลคะแนนการประเมินเล่ือน
ขั้นเงินเดือนและเอกสารประกอบการ
พิจารณาเสนอผูบ้ริหารเพ่ือพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือน   

-  สรุปผลคะแนนการประเมิน
เล่ือนขั้นเงินเดือน ภายใน 

1 สปัดาห์ 

ผูบ้ริหาร 
 -  พิจารณา  เล่ือนขั้นเงินเดือนของบุคลากร 

 
 

- สรุปผลคะแนนการประเมิน
เล่ือนขั้นเงินเดือน 

- เอกสารประกอบการพิจารณา 

ภายใน 

1 วนั 

 

แผนกทะเบียน 

ประวติัและบ าเหน็จ
ความชอบ 

 

 

 
-  น าผลการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนสรุป
ในแบบฟอร์มการเสนอขอเล่ือนขั้นเงินเดือน 

-  แบบฟอร์มการเสนอขอเล่ือน
ขั้นเงินเดือน ภายใน 

1 สปัดาห์ 

แผนกทะเบียน 

ประวติัและบ าเหน็จ
ความชอบ 

 

 -  จดัท าหนงัสือพร้อมส่งแบบฟอร์มการ
เสนอ 
ขอเล่ือนขั้นเงินเดือนส่งไปยงักองบริหารงาน
บุคคล 
 

-  แบบฟอร์มการเสนอขอเล่ือน
ขั้นเงินเดือน 

ภายใน 

1 วนั 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิม 

ส่งแบบประเมินการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
 

สรุปผลการเล่ือนเงินเดือน 

 

เตรียมขอ้มูลประกอบการพิจารณาพร้อม
แบบประเมินการเล่ือนขั้นเงินเดือน 

 

รวบรวมผลคะแนนประเมินและเตรียม
เอกสารประกอบการพิจารณา 

จดัท าหนงัสือ/ส่งแบบฟอร์ม 

จบ 

พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 



มทร.ล.ภาคพายพั 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบติังาน 
 

การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และ
เหรียญจกัรพรรดิมาลา 

รหสัเอกสาร 
 
……………………… 

ออกวนัท่ี 
 
……………………….. 

ควบคุมโดย งานทะเบียนประวติัและ   
                   บ  าเหน็จความชอบ 

อนุมติั  รองอธิการบดี    
                     ภาคพายพั เชียงใหม่ 

 

ผูรั้บผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วธีิด าเนินการ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

 

 

   

 

 

ผูเ้สนอขอ 

 -ส ารวจรายช่ือพร้อมตรวจสอบคุณสมบติัของผูท่ี้จะเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจกัรพรรดิมาลา 

-  รายช่ือผูท่ี้จะเสนอขอ ภายใน 

1 สปัดาห์ 

แผนกทะเบียน 

ประวติัและ
บ าเหน็จ
ความชอบ 

 - จดัท าเอกสารเพ่ือประกอบการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญจกัรพรรดิมาลาให้ผูท่ี้จะเสนอขอพระราชทานฯ  ลงนามใน
เอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา 

-  เอกสารเพ่ือ
ประกอบการเสนอขอ ภายใน 

2 สปัดาห์ 

ผูเ้สนอขอ 
 - ลงนามในเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา  

การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
และเหรียญจกัรพรรดิมาลา  

-  เอกสารเพ่ือ
ประกอบการเสนอขอ 

ภายใน 

1 สปัดาห์ 

 

แผนกทะเบียน 

ประวติัและ
บ าเหน็จ
ความชอบ 

 

 

 
- จดัส่งหนงัสือพร้อมเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาไปยงักองบริหารงาน
บุคคล 
 

-หนงัสือเร่ืองขอ
พระราชทานฯ 
- เอกสารเพ่ือ
ประกอบการเสนอขอ 

ภายใน 

1 วนั 

 
   

 

 

เร่ิม 

ส ารวจรายช่ือพร้อมตรวจสอบคุณสมบติั 
 

จดัท าเอกสารเพ่ือประกอบการเสนอ 
 

จดัส่งหนงัสือพร้อมเอกสาร 

ลงนามในเอกสาร 

จบ 


