
แผนผังขั้นตอนการท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุบลราชธานี เขต 2 

(ผู้รับผิดชอบ น.ส.เกศสุดา  ขจัดมลทิน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าแนะน าประกอบค าขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 
 กรอกค าขอมีบัตรให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
 แนบรูปถ่ายสีหรือขาวด า ขนาด 2.5x3 ซ.ม. (1 นิ้ว) หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่

เกิน 6 เดือน ก่อนวันที่ยื่นค าขอ โดยแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ เครื่องแบบพิธีการ เครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ตนสังกัด ชุดสากล หรือชุดไทยพระราชทาน (กรณีแต่งเครื่องแบบต้องประดับ
เครื่องหมาย ยศ ชั้น ให้ถูกต้องตามระเบียบ) จ านวน 2 รูป 

 ข้าราชการนอกประจ าการ ให้ใช้เครื่องแบบเหมือนข้าราชการประจ าการ เว้นแต่เครื่องหมายสังกัดให้
ติดปกคอเสื้อด้านหน้า ข้างซ้าย และเครื่องหมายอักษร นก ติดที่ปกคอเสื้อด้านหน้า ข้างขวา 

 การขอมีบัตรใหม่ เนื่องจากบัตรเก่าสูญหาย ให้แนบใบแจ้งความเป็นหลักฐาน กรณีบัตรเก่า
หมดอายุ/เลื่อนระดับ/เปลี่ยนต าแหน่ง/ย้าย ให้ส่งบัตรเก่าคืนพร้อมค าขอมีบัตรฯใหม่ด้วยทุกครั้ง 

 ค าขอมีบัตรประจ าตัวใช้ 1 ฉบับ โดยเก็บรักษาไว้ที่หน่วยงานต้นสังกัดที่ออกบัตร และไม่ต้องส่งไป
ยังเขต/อ าเภอ ในท้องที่ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
 
 

1. บุคลากรติดตอ่ขอรบับริการท าบัตรประจ าตัว  
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

2. ผู้ขอมีบัตร  ยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัว 

3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร จัดท าบัตรประจ าตวั 

4. จัดท าทะเบียนควบคมุการออกบัตร 

5. ส่งมอบบัตรให้ผู้ขอ 

3-5 นาที 

ภายใน 5 นาที 

1 นาท ี



แผนผังขั้นตอนการขอหนังสือรับรองบุคคล 
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุบลราชธานี เขต 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ผู้รับผิดชอบ น.ส.วรินยุพา  มังตะการ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
     

 

1. บุคลากรติดตอ่ขอรบับริการขอหนังสือรับรองบุคคล 
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

2. ผู้ขอหนังสือรับรองบุคคล  ยื่นค าขอ 

3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร จัดท าหนังสือรับรองบุคคล 

4. จัดท าทะเบียนควบคมุหนังสือรับรองบุคคล 

3-5 นาที 

ภายใน  
5 นาที 

1 นาที 

5. ส่งมอบหนงัสือรับรองบุคคลให้ผู้ขอ 



 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
สวัสดิการเงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 

 
 
 

นายมิถุนา  พิมพ์ทอง 
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มอํานวยการ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

 
 
 



คํานํา 
 
 งานสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  งานสวัสดิการเงินกู้ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ (ธอส.)  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสิทธิประโยชน์
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี เกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างหน่วยงานกับผู้ปฏิบัติงานและระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน 
 กลุ่มอํานวยการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน งานสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  งานสวัสดิการเงินกู้
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)  เพ่ือให้ทราบข้ันตอนการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือให้บุคลากรในหน่วยงาน
สามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานแทนกันได้ ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่นนี้จะเป็นประโยชน์และ
แนวทางในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานท่ีนําไปใช้ 
 
 
        กลุ่มอํานวยการ 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
           หน้า 
งานสวัสดิการเงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์        1 
วัตถุประสงค์            1 
ขอบเขตงาน            1 
เอกสารประกอบคําขอหนังสือรับรองเงินเดือน (สินเชื่อ ธอส)       1 
วิธีดําเนินงานสวัสดิการเงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)       2 
แผนผังข้ันตอนการดําเนินงานสวัสดิการเงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์      3 
แบบคําร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน (สินเชื่อ ธอส.)       4 
คณะทํางาน            5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการเงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศีกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

 
ช่ืองาน  สวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 งานสวัสดิการเงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 

วัตถุประสงค์  
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสิทธิประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี เกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างหน่วยงานกับผู้ปฏิบัติงานและระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน และมีหลักประกันได้รับ
การช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตามกรณีท่ีสมควรอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 
ขอบเขตของงาน 
 ครอบคลุมถึงการดําเนินงานด้านจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ        
ตามกรณีในเบ้ืองต้นท่ีไม่ขัดต่อระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ      
พ.ศ. 2547 
 
โครงการเงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
 1.  โครงการสวัสดิการเงินกู้เพ่ือท่ีอยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝาก “โครงการบ้าน ธอส. เพ่ือข้าราชการ”     
             (ข้อตกลงระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     ฉบบัลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2534 (รหัสสวัสดิการ 001 W 350248) 

 2. “โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพ่ือท่ีอยู่อาศัยข้าราชการ”  
             (ข้อตกลงระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     ฉบบัลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2547 (รหัสสวัสดิการ 001 W 603888) 
 
 

เอกสารประกอบคําขอหนังสือรับรองเพ่ือขอกู้ยืมเงินธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส) มีดังนี้ 
      ผู้มาย่ืนเป็นข้าราชการ 
          1) แบบคําขอหนังสือรับรอง จํานวน 1 ฉบับ 
 2) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือบัตรประจําตัวประชาชน 
จํานวน 1 ฉบับ 
 3) สําเนา ก.พ.7 รับรองสําเนาโดยเจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล จํานวน 1 ชุด 
 4) หลักฐานการรับเงินเดือนเดือนสุดท้ายก่อนวันยื่นคําขอนี้ รับรองโดยเจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ จํานวน 1 ฉบับ 
      ผู้มาย่ืนเป็นพนักงานราชการ 
  1) แบบคําขอหนังสือรับรอง จํานวน 1 ฉบับ 
 2) บัตรประจําตัวพนักงานราชการของรัฐ หรือบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
 3) สําเนาสัญญาจ้างพนักงานราชการ รับรองโดยผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน 1 ชุด 
 4) หลักฐานการรับเงินเดือนเดือนสุดท้ายก่อนวันยื่นคําขอนี้ รับรองโดยเจ้าหน้าท่ี                     
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จํานวน 1 ฉบับ 



 
วิธีดําเนินงานสวัสดิการเงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
 1) แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการเงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
 2) ตรวจสอบและพิจารณาผู้ขอกู้ในโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
 3) เสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลงนามในหนังสือรับรอง หรือ
พิจารณามอบสถานศึกษาท่ีมีความพร้อม ออกหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเ งินเดือนโครงการฯ                          
(ตามแบบฟอร์มธนาคาร) ให้กับข้าราชการในสังกัดใช้เป็นหลักฐานยื่นกู้กับธนาคาร หากมอบสถานศึกษาออก
หนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน ให้แจ้งรายชื่อผู้ กู้ส่งให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเก็บไว้                           
เป็นหลักฐานด้วย 
 4) ให้ผู้ประสงค์กู้เงินทําหนังสือยินยอมหักเงินเดือนแนบไว้ท่ีหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือน 
 5) ดําเนินการหักเงินเดือนนําส่งธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาท่ีใช้บริการเป็นประจําทุกเดือน
จนกว่าจะชําระหนี้เสร็จสิ้น เม่ือธนาคารแจ้งรายชื่อผู้กู้เงินและให้นําเงินเดือนส่งชําระหนี้ 
 6) กรณีผู้กู้พ้นสภาพการเป็นข้าราชการ เสียชีวิต หรือโอนไปสังกัดหน่วยงานอ่ืน ให้แจ้งธนาคาร 
อาคารสงเคราะห์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยส่งคําสั่งเอกสารท่ีเก่ียวข้องให้ธนาคารเพ่ือดําเนินการต่อไป 
 

หมายเหตุ  :  ข้อ 4-6 แจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ดําเนินการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบประกอบคําขอหนังสือรับรองเงินเดือน (สินเช่ือ ธอส.) 
 
 

  1. สําเนาบัตรข้าราชการ (เจ้าตัว เซ็นรับรองสาํเนาถูกต้อง)      จํานวน  1  ฉบับ 
  2. สําเนา ก.พ.7 (เจ้าหน้าที่บุคคล เซ็นรับรอง)       จํานวน  1  ชุด 
  3. สลิปเงินเดือน เดือนปัจจุบัน (เจ้าหน้าที่การเงิน เซ็นรับรอง)  จํานวน  1  ฉบับ 



แผนผังข้ันตอนการดําเนินงานสวัสดิการเงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาย่ืนคําขอ
หนังสือรับรองการกู้เงิน ธ.อ.ส. ท่ีกลุ่มอํานวยการ 

 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคําขอหนังสือรับรอง 
และเอกสารหลักฐาน (ภายในเวลา 5 นาที) 

 

เจ้าหน้าท่ีออกหนังสือรับรอง 
การเป็นข้าราชการในสังกัด 

(ภายในเวลา 10 นาที) 

 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 
ลงนามในหนังสือรับรอง 

 

เสนอผู้บังคับบัญชา 
ตามลําดับชั้น 

(ภายในเวลา 15 นาที) 

แนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
1) แบบคําขอหนังสือรับรอง 
2) บัตรประจําตัวข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา หรือ
บัตรประจําตัวประชาชน 
ของผู้ยื่นคําขอกู้ยืม และผู้คํ้า
ประกัน ซ่ึงรับรองถูกต้อง 1 ชุด 
3) สําเนา ก.พ.7 รับรองสําเนา
โดยเจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริหาร 
งานบุคคล จํานวน 1 ชุด 
4) หลักฐานการรับเงินเดือนเดือน
สุดท้ายก่อนวันยื่นคําขอนี้ รับรอง
โดยเจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ จํานวน  
1 ชุด 
 

เอกสารสมบูรณ์ 
ครบถ้วน 

 

เอกสารไม่สมบูรณ์ 
ครบถ้วน 

 

 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นําหนังสือรับรองพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
คําขอกู้ยื่นท่ีธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธ.อ.ส.) 

 

 

เก็บรวบรวมหนังสือรับรองคู่ฉบับ
และเอกสารหลักฐาน 

เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ 
จํานวน 1 ชุด 

 

เจ้าหน้าท่ี 
ออกเลขท่ีหนังสือส่ง 
(ภายในเวลา 5 นาที) 



แบบคําร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือนประกอบหลักฐานขอสินเช่ือ 
 
        วันท่ี..............เดือน................................พ.ศ.................. 
 
เรื่อง   ขอหนังสือรับรองเงินเดือนประกอบหลักฐานขอสินเชื่อ 
 

เรียน   ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
 
 

 ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................... 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง................................วิทยฐานะ............................................. 
โรงเรียน..............................................อําเภอ..............................................สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 บรรจุเข้ารับราชการวันท่ี............................................................................... 
ปัจจุบันรับเงินเดือน อันดับ คศ.........................ข้ัน.................................บาท มีความประสงค์ท่ีจะให้สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ออกหนังสือรับรองให้ข้าพเจ้าเพ่ือใช้ประกอบหลักฐานใน
การขอสินเชื่อ................................................................................................................................................. 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

               (.........................................................) 
    ตําแหน่ง...................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบประกอบคําขอหนังสือรับรองเงินเดือน (สินเชื่อ ธอส.) 
  1. สําเนาบตัรข้าราชการ (เจ้าตัว เซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง)      จํานวน  1  ฉบับ 
  2. สําเนา ก.พ.7 (เจ้าหน้าทีบ่คุคล เซ็นรับรอง)      จํานวน  1  ชุด 
  3. สลปิเงินเดือน เดือนปัจจุบนั (เจ้าหนา้ที่การเงิน เซ็นรับรอง)  จํานวน  1  ฉบับ 



คณะทํางาน 

กลุ่มอาํนวยการ 

สพป. อุบลราชธานี  เขต 2 

 
นายจรัญ  หวานคํา    รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 
นางตรัยรัตน์  ขยันกิจ     ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 
นายอนุชิต สายเสมา    นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
นางอรอุมา ผลพันธิน    นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
นายมิถุนา พิมพ์ทอง    นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
นางสาวขนิษฐา อังคุระษี    นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
นายวินัย เจริญรอย    นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ 
นางสาวพนิดา  มหาโยธิน              เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 



ขั้นตอนการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สถานศึกษา 

จัดท าข้อมูลพื้นฐาน 

จัดท าแผนการรวมสถานศึกษา 

การประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น 

เสนอแผนการรวมต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เสนอเร่ืองการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมายัง สพป.อุบลราชธานี 

เขต 2 

กรณี มีมติเห็นชอบ สพป.อุบลราชธานี เขต 2   
จัดท าประกาศรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
แจ้งให้สถานศึกษาด าเนินการรวมสถานศึกษา 
(โดยให้มีผลก่อนวันเริ่มต้นปีการศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 180 วัน) 

กรณี มีมติไม่เห็นชอบ เนื่องจากแผนการรวม
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์แต่ กศจ. และ สพท. 
พิจารณาเห็นความจ าเป็น โดยมีเหตุผล 
ตามข้อ 13 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการจัดต้ัง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2550 ให้น าเสนอขออนุมัติต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สพป.อุบลราชธานี เขต 2 จัดระบบติดตามดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

สพป.อุบลราชธานี เขต 2 รายงานการรวม
สถานศึกษาพร้อมส่งประกาศให้ สพฐ.ทราบ 
ภายในเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากประกาศ 

สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นและเสนอแผนการรวมฯ ต่อ ศธจ. อุบลราชธานี  
(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มนโยบายและแผน , ระยะเวลาด าเนินการ 1-2 สัปดาห์) 

ศธจ. อุบลราชธานี พิจารณาข้อมูลเบื้องต้น  

น าเสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (อกศจ.) 

และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (กศจ.)  เพื่อพิจารณาตามล าดับ 

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มพัฒนาการศึกษา ,ระยะเวลา ด าเนินการ 1-2 เดือน  อกศจ./กศจ. ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง) 



 

ขั้นตอนการขอเปลี่ยนชื่อหรือก าหนดชื่อสถานศึกษากรณีทั่วไป 
 

สถานศึกษาที่มีความต้องการเปลี่ยนชื่อ ต้องด ำเนินกำร ดังนี ้
1.1  กรอกแบบค ำขอ (แบบ ปช.1) 
1.2  ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและขอควำมเห็นจำกบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง (แบบ ปช.2) 
1.3.  รวบรวมแบบขอควำมเห็นชอบ (แบบ ปช.3) 
1.4  ประกำศแจ้งผลกำรเปล่ียนหรือก ำหนดช่ือสถำนศึกษำภำยใน 30 วัน 
1.5  รำยงำน สพท. (ท ำหนังสือเสนอเรื่องมำยัง สพป.อุบลรำชธำนี เขต 2) 

 

 
 

 
 

 
 

สพท. (กลุ่มนโยบายและแผน) 
2.1  รับเรื่อง ตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูล  
      กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วนประสำนให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ถูกต้อง 
2.2  ท ำหนังสือ/เอกสำรประกอบกำรกำรประชุมฯ ส่งให้ ศธจ. อุบลรำชธำนี  
      (ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 - 3 สัปดำห์) 

ศธจ. (กลุ่มพัฒนาการศึกษา) 
3.1  รับเรื่อง ตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูล 
3.2  ประชุมคณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี (อกศจ.) กล่ันกรองและพิจำรณำเบ้ืองต้น 
3.3  ประชุมคณะกำรศึกษำธิกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี (กศจ.) เพื่อพิจำรณำ 
3.4  ส่งสรุปรำยงำนกำรประชุมให้ สพท. 
      (ระยะเวลำด ำเนินกำร 1-2 เดือน : ประชุม กศจ. เดือนละ 1 ครั้ง) 

สพท. (กลุ่มนโยบายและแผน) 
4.1  จัดท ำประกำศเปล่ียนช่ือ 
4.2  รำยงำน สพฐ. 
      (ระยะเวลำด ำเนินกำร 1-2 สัปดำห์) 

5 สพฐ. (สนผ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) 
5.1 ตรวจสอบควำมถูกต้อง 
5.2 แจ้งหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องทรำบ 

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 3 

ขั้นตอนที่ 4 

ขั้นตอนที่ 5 



 
 

หลักเกณฑ ์
           สถำนศึกษำท่ีมีควำมประสงค์จะขอเปล่ียนหรือก ำหนดช่ือสถำนศึกษำต้องมี เหตุผลความจ าเป็น 
ตำมข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 1. กำรขอเปล่ียนและก ำหนดช่ือสถำนศึกษำช่ือเดิมมีควำมหมำยไม่ดี ไม่สุภำพ หรือไม่เป็นมงคล 
 2. กำรขอเปล่ียนช่ือเพื่อแสดงถึงควำมเป็นมำทำงภูมิศำสตร์ประวัติศำสตร์ด้ังเดิม สำมำรถพิสูจน์ได้
จำกเอกสำร บุคคล หรือสถำนท่ี 
 3. กำรขอเปล่ียนช่ือเพื่อไม่ให้ต้องไม่ขัดต่อวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีของประชำชน และเป็นกำร
เปล่ียนแปลงไปในทำงท่ีดี 
 4. กำรขอเปล่ียนช่ือเป็นกรณีพิเศษ โดยได้รับพระรำชทำนช่ือใหม่จำกพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ 
และพระบรมวงศำนุวงศ์ หรือสมเด็จพระสังฆรำชฯ ประทำนให้ 
 5. กำรขอเปล่ียนช่ือเนื่องจำกช่ือเดิมไปตรงกัน พ้องกันกับช่ือสถำนศึกษำอื่น ท ำให้มีผู้เข้ำใจผิดเสมอว่ำ
เป็นสถำนศึกษำเดียวกัน 

1. หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนหรือก าหนดชื่อสถานศึกษา 
      สถำนศึกษำท่ีมีควำมประสงค์จะขอเปล่ียนหรือก ำหนดช่ือสถำนศึกษำต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรต้ังช่ือสถำนศึกษำ พ.ศ. 2547 ท่ีก ำหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
 1. กำรก ำหนดช่ือสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน ให้ใช้ค ำว่ำ “โรงเรียน” เป็นค ำขึ้นต้นและต่อท้ำยด้วยชื่อ
จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน วัด ช่ือบุคคลผู้ได้รับกำรจำรึกในประวัติศำสตร์ หรือสถำนท่ีอื่นใด แล้วแต่กรณี 
 2. กำรก ำหนดช่ือสถำนศึกษำ ต้องไม่ขัดกับกฎหมำย หรือระเบียบของทำงรำชกำร 
 3. ไม่เป็นช่ือพระนำมของพระมหำกษัตริย์หรือพระรำชินี หรือพระบรมวงศำนุวงศ์ เว้นแต่ได้รับ
พระรำชทำน หรือสมเด็จพระสังฆรำชประทำนให้ และไม่เป็นช่ือพ้อง หรือ มุ่งหมำยให้คล้ำยกับรำชทินนำม 
เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของรำชทินนำมหรือทำยำท 
 4. ช่ือสถำนศึกษำต้องใช้ภำษำไทย 
 5. ช่ือสถำนศึกษำท่ีก ำหนด ต้องไม่ซ้ ำกับช่ือสถำนศึกษำอื่น 
 6. ช่ือสถำนศึกษำไม่ควรมีควำมยำวเกินควำมจ ำเป็น 
 7. หำกสถำนศึกษำใด มีควำมประสงค์ท่ีจะก ำหนดช่ือสถำนศึกษำโดยใช้ช่ือผู้บริจำคเป็นช่ือสถำนศึกษำ
หรือกรณีอื่น ๆ ต่อท้ำยนอกเหนือที่ก ำหนดไว้ใน ข้อ 1 ต้องเสนอขอควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำนเป็นรำยกรณี 

2. ลักษณะการขอเปลี่ยนหรือก าหนดชื่อสถานศกึษา 
 1. กำรขอเปล่ียนช่ือสถำนศึกษำท่ัวไป 
 2. กำรขอเปล่ียนช่ือโดยใช้ช่ือสถำนศึกษำท่ีได้รับควำมนิยมสูง 
 3. กำรขอเปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 
 4. กำรขอเปล่ียนช่ือและระบบกำรจัดกำรศึกษำสงเครำะห์ 
 5. กำรขอเปล่ียนช่ือโรงเรียนศึกษำพิเศษ 
 6. กำรขอพระรำชทำนนำม 
 7. กำรขอใช้ช่ือผู้บริจำคเป็นช่ือสถำนศึกษำหรือกรณีอื่น ๆ ต่อท้ำยช่ือสถำนศึกษำ 



กลุ่มบริหารงานการเงนิและสินทรัพย ์
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

ผู้ขอรับบ าเหน็จด ารงชีพยื่นแบบ สรจ.3 
พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบ 

( 3 นาที/ผู้รับบริการ ) 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแบบขอรับเงินเพิ่ม 
( 5 นาที/ผู้รับบริการ ) 

บันทึกขออนุมัติพร้อมออกเลขหนังสอืส่งจากระบบสารบรรณกลาง 
( 5 นาที/ผู้รับบริการ ) 

 

บันทึกข้อมูลเขา้ระบบ e-pension 
              1.ลงทะเบยีนรับ 

2.บันทึกแบบขอรับ 
( 3 นาที/ผู้รับบริการ ) 

 

จัดเอกสารไปยังส านักงานคลัง เขต 3 
( 1 วัน ) 

 

ผู้รับผิกชอบ นางนิตยา   วงศ์จันทร์  (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส) 



กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

 
 

ยื่นแบบค าร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบ าเหน็จ 
ตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน 

( 3 นาที/ผู้รับบริการ ) 

จัดส่งเอกสารประกอบค าขอให้นายทะเบียน 
เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงประวัติและบันทึกขอ 
หนังสือในระบบและส่งข้อมูลไปกรมบัญชีกลาง 

( 10 นาที/ผู้รับบริการ ) 

เจ้าหน้าที่บันทึกเสนอผูบ้ังคับบัญชา 
 ( 30 นาที/ผู้รับบิการ ) 

 

แจ้งผู้ขอใช้สิทธิรับหนงัสือรับรอง 
 ( 1 นาที/ผู้รับบริการ ) 

 

ผู้รับผิดชอบ นางนิตยา   วงศ์จันทร์    (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส) 


