คู่มือการปฏิบัติงาน
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กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

คานา
กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้จัดทาคู่มือในการจัดทาแฟ้มทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรณีบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการปฏิบัติงาน
การจัดทาแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของานบาเหน็จ
ความชอบและทะเบียนประวัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแฟ้มทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานแทนกัน
ได้ ในกรณีที่เจ้าที่ผู้รับผิดชอบไม่อยู่
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง สาหรับนาไปใช้
ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไป

นางสาวพันวิภา วิเศษโวหาร
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ชื่องาน การจัดทาทะเบียนประวัติก.ค.ศ.16 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
บรรจุและแต่งตั้งใหม่
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการปฏิบัติงานการจัดทาแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ขอบเขตงาน
ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ว28 ลงวันที่ 15 กันยายน 2518 เรื่อง ก.พ.7 แบบใหม่และ
แฟ้มประวัติข้าราชการได้กาหนดให้ส่วนราชการเจ้าสังกัด ตามแนวปฏิบัติ (2.4) ต้องจัดทาแฟ้มประวัติ
ข้าราชการให้แก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ และผู้ที่เป็นข้าราชการยู่แล้วทุกคน คนละ 1 แฟ้ม ให้มี
ข้อมูลที่สมบูรณ์ และทันสมัยอยู่เสมอ และเก็บรักษาไว้ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดระดับกรม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 9 (17)
กาหนดให้ สานักงาน ก.ค.ศ.มีอานาจและหน้าที่พิจารณาจัดระบบทะเบียนวัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ดังนั้น สานักงาน ก.ค.ศ.จึงออกระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2555 โดยกาหนดรูปแบบและรายการเป็นเอกสารใช้บันทึกประวัติของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ชื่อย่อว่า “ก.ค.ศ.16” แทนการใช้ ก.พ.7
3. คาจากัดความ
แฟ้มประวัติ หมายถึง แฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ.กาหนดและ
รวมถึงลูกจ้างประจา
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 ได้เข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ต้องเตรียมเอกสารในการจัดทา ก.ค.ศ.16 ได้แก่
แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการหรือแบบใบสมัครสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาแล้วแต่กรณี จานวน 1 ชุด
4.1.1 ใบรายงานตัวเข้ารับราชการ จานวน 1 ฉบับ
4.1.2 คาสั่งบรรจุแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
4.1.3 หนังสือส่งตัวผู้ซึ่งจะบรรจุเข้ารับราชการไปพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประพฤติ
ถึงสถานีตารวจท้องที่ที่ข้าราชการผู้นั้นไปบรรจุ
4.1.4 สาเนาบัตรประชาชน จานวน 3 ฉบับ
4.1.5 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 4 ฉบับ
4.1.6 สาเนาปริญญาบัตร จานวน 1 ฉบับ
4.1.7 สาเนาหนังสือรับรองวุฒิ (กรณีที่ยังไม่ได้ใบปริญญาบัตร) จานวน 1 ฉบับ
4.1.8 สาเนาระเบียนผลการเรียน จานวน 1 ฉบับ
4.1.9 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จานวน 1 ฉบับ
4.1.10 สาเนาบัตรคุรุสภา จานวน 1 ฉบับ

-24.1.11 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ความกว้าง 2.5 เซนติเมตร ความยาว 3 เซนติเมตร) เป็นรูปถ่าย
หน้าตรงสวมเครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า จานวน 4 รูป
4.1.12 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
4.1.13 สาเนาทะเบียนสมรส จานวน 1 ฉบับ
4.1.14 หลักฐานการแสดงการใช้ชื่อ– สกุลของคู่สมรส (กรณีต่างฝ่ายใช้สกุลของตนเอง)
จานวน 1 ฉบับ
4.1.15 สาเนาบัตรประชาชนคู่สมรส จานวน 1 ฉบับ
4.1.16 หลักฐานกรุ๊ปเลือด จานวน 1 ฉบับ
4.1.17 สาเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส จานวน 1 ฉบับ
4.1.18สาเนาบัตรประชาชนบิดามารดา จานวน 1 ฉบับ
4.1.19 สาเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา จานวน 1 ฉบับ
4.1.20 สาเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา จานวน 1 ฉบับ
4.1.21 สาเนาทะเบียนหย่าบิดามารดา (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
4.1.22 สาเนาใบมรณบัตรบิดามารดา (กรณีเสียชีวิต) จานวน 1 ฉบับ
4.1.23 สูติบัตรบุตร จานวน 1 ฉบับ
4.1.24 ทะเบียนบ้านบุตร จานวน 1 ฉบับ
4.2 เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้สาหรับจัดทา ก.ค.ศ.16 ผู้บรรจุใหม่
4.2.1 แฟ้มประวัติข้าราชการ จานวน 1 แฟ้ม
4.2.2 ก.ค.ศ.16 จานวน 1 ชุด
4.2.3 หนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับบาเหน็จตกทอด จานวน 2 ฉบับ
4.2.4 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
จานวน 1 ฉบับ
4.2.5 แบบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญ (กบข.)
4.2.6 แบบขอมีบัตรประจาตัวข้าราชการ
4.3 เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ อธิบายการกรอกข้อมูลใน ก.ค.ศ.16 โดยให้ผู้บรรจุเข้ารับราชการ
ต้องเป็นผู้บันทึกด้วยตนเอง ได้แก่ ชื่อตัว-ชื่อสกุล วัน เดือน ปีเกิด, ชื่อคู่สมรส(ถ้ามี),ชื่อบิดา-มารดา, ประวัติ
การศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน และบันทึกชื่อตัว-ชื่อสกุล ระดับที่บรรจุ
4.4 เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ และตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกข้อมูลในส่วนเจ้าหน้าที่และ
เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องในแฟ้มประวัติข้าราชการ เสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนามใน ก.ค.ศ.16

-35. Flow Chart การปฏิบัติงาน

6. แบบฟอร์มที่ใช้
- ก.ค.ศ.16
- แฟ้มประวัติข้าราชการ
- ตัวอย่างตามภาคผนวก
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2. ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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