


คำนำ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ัญญัต ิระเบ ียบบริหารราชการกระทรวงศ ึกษาธ ิการ พ.ศ. 2546  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้กำหนดให้มีการแบ่งเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้

มีสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต และปัจจุบันได้กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่

การศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 กำหนดให้มีสำนักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา จำนวน 62 เขตซึ่ง

มีการแบ ่งส ่วนราชการภายในสำน ักงานเขตพื ้นท ี ่ม ัธยมศ ึกษาออกเป ็น 9 กล ุ ่ม 1 หน ่วย เพ ื ่อให้ 

การปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที ่มัธยมศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี 

อำนาจเจริญเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน

การปฏิบัติงานในการนี้จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น เพื่อสอดคล้องในการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางใน

การดำเนินงานตามขั ้นตอน โดยคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี ้มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่ มือขั ้นตอน 

การปฏิบัติงานในภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังนี้ งานสารบรรณ งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

นางสาวศศิวิมล สุวรรณพันธ์ 

กลุ่มอำนวยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เร่ือง                 หน้า 

งานสารบรรณ          1 

งานการประชุมภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (บุคลากรในสำนักงาน)   10 

งานสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    15 

ภาคผนวก  

- คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ที่ 419/2563  
เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ 
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 
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งานสารบรรณ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ 

 
1. วัตถุประสงค์  

เพ่ือเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีมาตรฐาน  
และถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
2. ขอบเขตของงาน  

ครอบคลุมการดำเนินงานตั้งแต่ การรับ - ส่ง การจัดทำหนังสือ การเก็บรักษา การยืม และ  
การทำลายหนังสือราชการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และกลุ่มอำนวยการ  
3. คำจำกัดความ  

“เจ้าหน้าที”่ หมายถึง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ  
“สำนักงาน” หมายถึง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  
“ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

และผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  
“เอกสารลับ”หมายถึง เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้  
“กลุ่ม” หมายถึง  - กลุ่มอานวยการ  

 - กลุ่มบริหารงานบุคคล  
 - กลุ่มนโยบายและแผน  
 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
 - กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
 - กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  

“หน่วย” หมายถึง หน่วยตรวจสอบภายใน  
“เอกสาร” หมายถึง เอกสาร พัสดุไปรษณีย ์และระบบ e-Filing  
“ผอ.กลุ่ม” หมายถึง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
    4.1 งานรับ - ส่งหนังสือราชการ  

4.1.1 งานรับหนังสือราชการ  
(1) เจ้าหน้าที่รับหนังสือราชการ/เอกสารจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน ส่วนราชการ  

ภายนอก และบุคคลทั่วไป  
(2) ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ/เอกสาร  
     - กรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืนเจ้าของหน่วยงาน 
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     - กรณีถูกต้อง นำเสนอเพ่ือดำเนินการโดยเสนอให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป วิเคราะห์เนื้อหา 
เพ่ือจำแนกประเภทเอกสารให้เจ้าหน้าที่ธุรการทุกคนลงทะเบียนรับด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

     - จัดส่งให้กลุ่ม/หน่วย ต่างๆ   
  - หัวหน้ากลุ่มงาน นำเสนอผู้บริหาร /ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

     - กรณีเป็นหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับลงทะเบียนรับหนังสือแล้วนำเสนอผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

     - เจ้าหน้าที่ธุรการบันทึกคำสั่งการของผู้บริหาร/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
     - ส่งเรื่องให้กลุ่ม / หน่วย และผู้ที่เก่ียวข้อง  
(3) ให้บริการและติดตามเรื่องทะเบียนหนังสือรับ  

4.1.2 การส่งหนังสือราชการ  
(1) เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง ตรวจความถูกต้องของหนังสือที่กลุ่ม/หน่วยต่างๆ ส่งมาเพ่ือออกเลขท่ี

หนังสือ  
(2) กรณีตรวจแล้วไม่ถูกต้อง ส่งคืนเจ้าของเรื่อง กลุ่ม/หน่วย  
(3) กรณีตรวจแล้วถูกต้อง นำหนังสือออกเลขที่ โดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และประทับตรา

ชื่อผู้ลงนาม  
(4) แสกนสำเนาหนังสือลงเครื่องด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เก็บไว้ในแผ่น Disk file  
(5) ส่งสำเนาคืนเจ้าของเรื่อง กลุ่ม/หน่วย  
(6) ส่งหนังสือราชการด้วยทางไปรษณีย์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(7) บริการตอบคำถาม/ค้นหาคำถามทะเบียนหนังสือส่งออก  

4.1.3 งานการจัดทำหนังสือราชการ  
(1) ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ดำเนินการร่างหนังสือและจัดพิมพ์ตามรูปแบบหนังสือรูปแบบหนังสือใน

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยการนำระบบเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดพิมพ์หนังสือ  

(2) จัดพิมพ์หนังสือตามรูปแบบที่ระเบียบกำหนดไว้ จำนวน 3 ฉบับ เพ่ือจัดเก็บสำเนาไว้ที่เจ้าของ
เรื่อง 1 ฉบับ สารบรรณกลาง 1 ฉบับ ต้นฉบับจัดส่งออกไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง  

(3) ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ของเรื่องรับงานที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง  
ถ้าไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแก้ไข ถ้าถูกต้องแล้วให้เสนอ เพ่ือพิจารณาลงนามตามลำดับขั้น  

(4) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงนามหนังสือราชการแล้วสารบรรณกลางทำ 
การออกเลขที่หนังสือส่งโดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/เลขที่คำสั่ง แล้วแต่กรณีและส่งคู่ฉบับคืนเจ้าของเรื่อง 

4.1.4 งานจัดเก็บหนังสือราชการ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
(1) การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบของ

เจ้าของเรื่องโดยให้กำหนดวิธีการเก็บ ให้เหมาะสมตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
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(2) การเก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและไม่มีอะไรที่
จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก  

(3) การเก็บไว้เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่จำเป็น
จะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจำ  

อายุการเก็บหนังสือ  
(1) โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี เว้นแต่ หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนา

ที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากท่ีอ่ืน ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี  
(2) หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งไม่มีความสำคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดข้ึนเป็นประจำให้เก็บไว้ไม่น้อย

กว่า 1 ปี  
(3) หนังสือที่ต้องการสงวนเป็นความลับ หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

หรือระเบียบว่าด้วยการนั้น  
(4) หนังสือที่เก่ียวกับประวัติศาสตร์ หรือเรื่องที่ต้องใช้สำหรับศึกษาค้นคว้าให้เก็บไว้ตลอดไป  

4.1.5 งานการยืมหนังสือราชการ  
        การยืมหนังสือราชการเป็นการยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้  

(1) ผู้ขอยืมยื่นคำขอตามแบบที่กำหนดพร้อมแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะนำไปใช้ในราชการใด 
โดยจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ  

(2) เจ้าหน้าที่รวบรวมคาขอพร้อมเหตุผลการยืมหนังสือเสนอผู้บริหารของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือพิจารณาอนุญาต  

(3) ผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาเหตุผลการขอยืมและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ประกอบ การพิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่อย่างไร  

(4) แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอยืมตามที่ผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสั่งการ  
(5) ดำเนินการตามผลการสั่งการต่อไป  
(6) เจ้าหน้าที่จัดทำทะเบียนคุม/หลักฐานขอยืม  

หมายเหตุ  
1) กรณีการยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการ  

ระดับกองขึ้นไป  
2) กรณีการยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการ

ระดับแผนกขึ้นไป 
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4.1.6. งานการทำลายหนังสือราชการ  
(1) ภายใน 60 วัน (สิ้นปีปฏิทิน) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สำรวจหนังสือ และจัดทำ

บัญชีหนังสือขอทำลาย ตามแบบที่ 25 ในระเบียบงานสารบรรณฯ เสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(สำรวจหนังสือเพ่ือทำลายควรทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)  

(2) แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ที ่2367/2546 เรื่อง การมอบอำนาจการทำลายหนังสือ ปกติประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ 2 คน  
ตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าข้ึนไป โดย คณะกรรมการทำลายหนังสือ มีหน้าที่ดังนี้  

    1) พิจารณาหนังสือที่จะขอทำลาย ตามบัญชีหนังสือขอทำลาย  
    2) กรณีท่ีคณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือฉบับใดไม่ควรทำลาย และควรขยายเวลาการเก็บไว้ 

ให้ลงความเห็นว่าจะขยายเวลาการเก็บไว้เมื่อใดในช่องการพิจาณา  
    3) กรณีท่ีคณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรทำลาย ให้กรอกเครื่องหมาย 

กากบาท (X) ลงในช่องการพิจารณา  
    4) เสนอรายงานผลการพิจารณา พร้อมทั้งบันทึกความเห็นขัดแย้งของคณะกรรมการ (ถ้ามี)  

ต่อผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป  
(3) จัดทำบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขอทำลาย เพ่ือเสนอผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

เพ่ือพิจารณาสั่งการ โดยให้พิจารณาสั่งการ ดังนี้  
    1) ถ้าเห็นว่าเรื่องใดยังไม่ควรทำลาย ให้สั่งการให้เก็บหนังสือไว้ก่อน  
    2) ถ้าเห็นว่าเรื่องใดควรทำลายได้ ให้ส่งบัญชีหนังสือขอทำลายให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ  

ให้ความเห็นชอบ  
(4) ส่งบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขออนุญาตทำลายให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ หรือหน่วยงาน

ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาให้ความเห็นชอบ เว้นแต่หนังสือราชการประเภทที่ได้ขอทำความตกลงกับกองจดหมายเหตุ
แห่งชาติไว้แล้ว  

(5) กองจดหมายเหตุแห่งชาติเห็นชอบ หรือ ไม่แจ้งภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สำนักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาได้ส่งเรื่อง ให้ถือว่าให้ความเห็นชอบแล้ว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทำลายหนังสือได้  

(6) ดำเนินการทำลายหนังสือราชการโดยการเผาหรือขายเป็นเศษกระดาษ โดยมิให้หนังสือนั้นอ่านเป็น
ข้อความได้ แล้วนำเงินที่ได้จากการขาย ส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน  

(7) เมื่อทำลายเรียบร้อยแล้ว เสนอรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 

 

 

 

 



5 
 
 

5. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 5.1 งานรับหนังสือราชการ 
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 5.2 งานส่งหนังสือราชการ 

 

 5.3 งานการจัดทำหนังสือราชการ 
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5.4 งานจัดเก็บหนังสือราชการ 
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 5.5 งานการยืมหนังสือราชการ

 

            5.6 งานการทำลายหนังสือราชการ 
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 6. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
  6.1 ทะเบียนสงหนังสือราชการ 
  6.2 ทะเบียนสงเอกสารลับ 
  6.3 ทะเบียนรับหนังสือราชการ 
  6.4 ทะเบียนรับเอกสารลับ 
  6.5 แบบฟอรมหนังสือราชการภายนอก 
  6.6 แบบฟอรมหนังสือราชการภายใน 
  6.7 แบบฟอรมระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 
  6.8 ทะเบียน/บัญชีการจัดเก็บหนังสือราชการ 
  6.9 ทะเบียนรับหนังสือราชการ 
  6.10 ทะเบียนรับหนังสือ/เอกสารลับ 
  6.11 แบบขอยืมหนังสือราชการ 
  6.12 ทะเบียนคุมหนังสือ/หลักฐานขอยืม 
  6.13 ทะเบียนรับหนังสือราชการ 
  6.14 บัญชีรายชื่อหนังสือที่ขอทําลาย 
 
 7. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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งานการประชุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ 

___________________________________________________________________________ 
 1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การประชุมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 2. ขอบเขตของงาน 
  ครอบคลุมการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมวาระการประชุม เชิญประชุม การจัดเตรียม
สถานที ่วัสดุอุปกรณ์ การเงิน การจัดทำมติที่ประชุม รายงานการประชุม การออกคำสั่ง ประกาศ และการจัดเก็บ
วาระการประชุมมติที่ประชุม รายงานการประชุมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 3. คำจำกัดความ 
  “สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี 
อำนาจเจริญ 
  “เจ้าหน้าที่” หมายถึง ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  “การประชุมภายใน” หมายถึง การประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว  
 4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  4.1 เจ้าหน้าที่ประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ให้จัดส่งวาระการประชุมภายในเวลาที่กำหนด 
(ก่อนการประชุม 2 สัปดาห์) 
  4.2 เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลประเด็น และผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่เก่ียวข้อง และตรวจสอบความถูกต้องจัดทำต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม 
  4.3 เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมต้นฉบับระเบียบวาระการประชุมเสนอ 
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพิจารณา และนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 
  4.4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความเห็นชอบระเบียบวาระการประชุม 
และลงนามในหนังสือเชิญประชุม 
  4.5 เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือเชิญประชุมเสนอผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เชิญรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ 
  4.6 เจ้าหน้าที่นำต้นฉบับและระเบียบวาระการประชุมส่งฝ่ายผลิตเอกสารจัดทำสำเนา 
และตรวจสอบความถูกต้อง 
  4.7 เจ้าหน้าที่เตรียมการเกี่ยวกับการประชุมดังนี้ 
   4.7.1 จัดทำ power point เพ่ือนำเสนอระหว่างการประชุม 
   4.7.2 เตรียมป้ายชื่อ 
   4.7.3 เตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องได้แก่กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
   4.7.4 เตรียมใบเซ็นชื่อเข้าประชุม 
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   4.7.5 เตรียมอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  4.8 เจ้าหน้าที่ดำเนินการในวันประชุม 
   4.8.1 จัดห้องประชุม 
   4.8.2 อำนวยความสะดวกระหว่างการประชุม 
   4.8.3 จดบันทึกการประชุม 
  4.9 เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานการประชุม 
            เจ้าหน้าที่จัดทำมติที่ประชุมโดยย่อ (10 วัน) และจัดทำรายงานการประชุม (2 สัปดาห์)  
และคำสั่ง/ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเสนอตามข้ันตอน ดังนี้ 
   4.9.1 นำเสนอผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพิจารณาเสนอรองผู้อำนวยการกลุ่ม 
ในฐานะเลขานุการ 
   4.9.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจมติ / รายงานการประชุม / คำสั่งและ 
ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และให้ความเห็นชอบ 
   4.9.3 เจ้าหน้าที่รับเรื่องคืนแก้ไขเสนอผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการนำเสนอ 
รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 
   4.9.4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาลงนามในมติย่อ /รายงานการประชุม 
   (1) มติที่ประชุมโดยย่อ 
    - แจ้งเวียนมติที่ประชุมโดยย่อให้ผู้เข้าประชุมพิจารณารับรองมติ (ภายใน7 วัน) และ
รวบรวมความเห็นของผู้เข้าประชุมที่ขอให้แก้ไข (ถ้าม)ี โดยเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือแก้ใน
รายงานการประชุม 
    - แจ้งเวียนมติที่ประชุมโดยย่อให้กลุ่มต่างๆในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
   (2) รายงานการประชุม 
    - เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเป็นวาระการประชุมเพ่ือเสนอ 
ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าทีผู่้เข้าประชุมพิจารณาให้การรับรองในการประชุมครั้งต่อไป 
   (3) คำสั่งและประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   - เสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงนามแล้วดำเนินการแจ้งกลุ่มต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องเพ่ือดำเนินการต่อไป 
  5.13 เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บวาระการประชุม เอกสารที่เก่ียวข้อง มติที่ประชุม 
โดยย่อรายงานการประชุม คำสั่ง และประกาศต้นฉบับเข้าแฟ้ม  
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 6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
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7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 

  7.1 หนังสือเชิญประชุม 
  7.2 ต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม 
  7.3 แบบฟอร์มเซ็นชื่อเข้าประชุม 
  7.4 รายงานการประชุม 
 
 8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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งานสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ 

 

 
 1. ชื่องาน : งานการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการที่ดีเกิดขวัญและกำลังใจ  ในการ
ปฏิบัติงานยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงานเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานกับผู้ปฏิบัติงานและ
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกันมีหลักประกันได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือในด้านต่างๆตามกรณีที่สมควรอย่างทั่วถึง 
และมีประสิทธิภาพ 
 3. ขอบเขตของงาน 
  ครอบคลุมถึงการดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง  ๆ 
ตามกรณีในเบื้องต้นที่ไม่ขัดต่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 
 4. คำจำกัดความ 
  สวัสดิการและสวัสดิภาพ หมายถึง กิจกรรมหรือกิจการใด ๆ ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องจัดให้มีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการดำรงชีวิต ทั้งที่ส่วนราชการจัดให้และนอกเหนือจากสวัสดิการที่  
ทางราชการจัดให้เป็นกรณีปกติหรือเพ่ือประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามที่ส่วนราชการเห็นสมควรจัด
ให้มีเพ่ิมขึ้นและไม่ขัดต่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ  พ.ศ. 2547 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหมายถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  5.1 ศึกษาระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพประเภทต่าง ๆ 
ทีเ่หมาะสมรวมถึงที่ได้ทำข้อตกลง 
  5.2 วางแผน และกำหนดรูปแบบการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ในการจัดสวัสดิการ 
และสวัสดิภาพให้สถานศึกษา และบุคลากรได้ทราบและข้าใจในเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุน 
  5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในแต่ละโครงการ 
  5.4 ประสานการดำเนินการกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
  5.5 ดำเนินการให้บริการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพตามแนวทางและเงื่อนไขของแต่ละโครงการ 

5.6 ติดตามตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของข้าราชการที่เข้าร่วม 
โครงการในแต่ละโครงการที่ไม่ขัดต่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ  
พ.ศ. 2547 
  5.7 สรุปผลและรายงานผลการดำเนินการตามรายละเอียดที่กำหนด 
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 6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
  แบบคำขอรับการบริการตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ 
 
 8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
  8.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 
  8.2 ระเบียบหรือแนวทางการดำเนินการด้านการจัดสวัสดิการในแต่ละเรื่อง 
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ชื่องาน : โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อท่ีอยู่อาศัย (สวัสดิการไม่มีเงินฝาก) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ข้อตกลงระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ฉบับลงวันที่ 30 ธันวาคม 2534 (รหัสสวัสดิการ 001 W 350248) 

ขั้นตอนการทำข้อตกลง 

• หน่วยงานทำหนังสือแจ้งความประสงค์ในการขอเข้าร่วมโครงการเงินกู้สวัสดิการเพ่ือที่อยู่อาศัยถึงธนาคาร 

• ธนาคารจะพิจารณาและแจ้งผลการอนุมัติให้ทราบพร้อมทั้งจัดส่งข้อตกลงให้เพ่ือดำเนินการต่อไป 

หน้าที่ของหน่วยงานราชการ 

• หน่วยงานเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการให้ใช้สิทธิในการกู้เงิน 

• เป็นผู้หักเงินเดือนข้าราชการเพ่ือส่งชำระหนี้เงินกู้ให้แก่ธนาคาร 

• แจ้งให้ธนาคารทราบ เมื่อข้าราชการพ้นสภาพจากการเป็นข้าราชการ 

ระยะเวลาให้กู้ 

• ระยะเวลากู้ไม่เกิน 10 ปี 

• อายุผู้กู้ เมื่อรวมกับจำนวนปีที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี  

แนวทางและคุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นกู้เงินสินเชื่อสวัสดิการตามโครงการนี้ 

• คุณสมบัติของผู้กู้เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและ
ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิขอกู้เงินตามข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝาก ผู้
ประสงค์ขอหนังสือผ่านสิทธิต้องดำเนินการดังนี้ 
1. โรงเรียนจัดทำหนังสือนำส่งมาพร้อมเอกสาร ดังนี้ 
 1.1 สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
 1.2 หนังสือขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการแบบไม่มีเงินฝาก แสดงรายละเอียดการกู้
จากธนาคาร (ระบุชื่อ-สกุลผู้กู้ สังกัดโรงเรียน วงเงินกู้ และงวดผ่อนชำระ) 
 1.3 บันทึกข้อความ เรื่อง การกู้เงิน ของสพม.อบอจ  
2. ตรวจสอบเอกสารครบ ตามหลักเกณฑ์แล้ว จัดทำบันทึกเสนอและหนังสือนำส่งธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้ผู้
มีอำนาจลงนาม เก็บหลักฐานไว้ที่ สพม.อบอจ 1 ฉบับ 
3. ให้ผู้ยื่นกู้เซ็นรับหนังสือไปดำเนินการที่ธนาคารด้วยตนเอง 
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ชื่องาน : โครงการสินเชื่อสวัสดิการ อเนกประสงค์ ธนวัฎ แก่บุคลากรของรัฐ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ธนาคารกรุงไทย) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ศึกษาระเบียบ/แนวปฏิบัติ เงื่อนไข และข้อตกลงระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กับ ธนาคารกรุงไทย 
2. วางแผนรูปแบบการดำเนินงาน/ประชาสัมพันธ์โครงการทางเว็บไซต์ สพม.อบอจ 
3. ดำเนินการจัดสวัสดิการตามโครงการตามข้อตกลงที่กำหนดโดยเคร่งครัด 
4. เสนอผู้บังคับบัญชา ตามลำดับขั้น จนถึงผู้มีอำนาจพิจารณาลงนาม (ผอ.เขต หรือรองผอ.เขต) 
 

แนวทางและคุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นกู้เงินสินเชื่อสวัสดิการตามโครงการนี้ 

1. ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
2. แนบสำเนาสลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลัง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
3. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (ตามแบบฟอร์มของธนาคาร) จำนวน 2 ฉบับ 
4. มีเงินเดือนคงเหลือสุทธิ ไม่น้อยกว่า 30 % ของเงินเดือน (รวมวิทยฐานะและค่าตอบแทน)  
5. ตรวจสอบเอกสารครบ ตามหลักเกณฑ์แล้ว จัดทำบันทึกเสนอและหนังสือนำส่งธนาคารกรุงไทย ให้ผู้มีอำนาจ
ลงนาม เก็บหลักฐานไว้ที่ สพม.อบอจ 1 ฉบับ 
6. ให้ผู้ยื่นกู้เซ็นรับหนังสือไปดำเนินการที่ธนาคารด้วยตนเอง 
7. ธนาคารกรุงไทยตรวจสอบเอกสาร จัดทำสัญญากู้เงิน 
8. ธนาคารส่งยอดหักเงินชำระหนี้ ณ ที่จ่ายทุกเดือน ให้ สพม.อบอจ (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 
 

ชื่องาน : โครงการการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  

กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

• พระราชบัญญัติการบริหารเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2548 

• ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2548 

• ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2563 

 ตามที่ คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ได้อนุมัติจัดสรรวงเงินให้
กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ ทุกปีงบประมาณ เพ่ือให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ใช้สิทธิกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ การให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนของ
ข้าราชการครูที่มีความประสงค์กู้ยืมและมีคุณสมบัติครบถ้วนให้กู้ยืมเงินรายละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท
ถ้วน) กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔ ต่อปี โดยไม่จำกัดผู้กู้ เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน นั้น 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

 1. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูทราบ ผู้ประสงค์กู้ยืมเงิน ยื่นคำร้องขอกู้ยืมตามประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการให้กู้ยืม พ.ศ. 2563 

 2. รวบรวมคำขอกู้ยืมเงิน ตรวจสอบคุณสมบัติให้แล้วเสร็จส่งสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด เพ่ือวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน 

  3. จัดส่งคำขอกู้ยืมเงิน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1  
 4. มอบหมายผู้แทนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน

จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯที่มีความประสงค์กู้ยืมตามวันและเวลาที่ประธาน
กำหนด 
 5. จัดส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัด แบบ สป.-สท. และเอกสารที่
เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับอนุมัติการกู้ยืม ให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติเงินกู้ต่อไป 
 6. ให้ข้าราชการครูผู้ประสงค์กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ กรอกแบบคำขอตามที่กำหนด พร้อมเอกสารประกอบ
จำนวน 2 ชุด รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบ 













หน้า 1 จาก 4  
 

คำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

ยื่นวันที่ .........  เดือน ................................  พ.ศ. ................ 

 1.  ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว........................................ นามสกุล......................................................  
เลขประจำตัวประชาชน.................................................................  อายุ.................ปี  เกิดวันที่....................... 
เดือน........................ พ.ศ. ......... ตำแหน่ง.................................................... วิทยฐานะ ................................  
รับเงินเดือนอันดับ  คศ. ........  เงินเดือน......................... บาท  สถานศึกษา.......................................................
อำเภอ/เขต.............................................. จังหวัด.............................................. โทรศัพท์....................................  
โทรศัพท์มือถือ............................................  สังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา..................................................
หรือ  สำนักงาน........................................................................  รับราชการมาแล้ว ............... ปี  และมีอายุราชการ
คงเหลือ............ปี ...........เดือน  (นับแต่วันที่ยื่นคำขอกู้ยืม) 

 2.  ปัจจุบันข้าพเจ้าอยู่บ้านเลขที่............. หมู่ที่............ ถนน............................ ซอย............................ 
ตำบล/แขวง....................................... อำเภอ/เขต....................................... จังหวัด.................... ....................... 
สถานภาพ  (โสด/สมรส/หม้าย/หย่าร้าง) ................. มีบุตร .............. คน   

 3.  สามี/ภรรยาของข้าพเจ้าชื่อ  นาย/นาง/นางสาว............................. นามสกุล................................. 
เลขประจำตัวประชาชน.................................................................  อาชีพ...........................................................
ตำแหน่ง.................................................... ระดับ/อันดับ.....................  มีรายได้เดือนละ........................... บาท 
โทรศัพท์มือถือ............................................ ........................................   

 4.  บุคคลที่สามารถติดต่อได้  นาย/นาง/นางสาว.................................................................................  
มีความสัมพันธ์เป็น.................................................  โทรศัพท์มือถือ..... ...............................................................   

 5.  ข้าพเจ้ามีเงินเดือนและเงินได้รายเดือน  จำนวน  .................................  บาท   

 6.  ข้าพเจ้ามีหนี้สินที่ปรากฏหลักฐานการเป็นหนี้ชัดเจน  และเป็นหนี้ซึ่งก่อไว้ก่อนวันที่ขอกู้ยืม
รวมทั้งสิ้น...................................... บาท  (.............................................................................)  อันได้แก่   หนี้สิน 
ดังต่อไปนี้  (ยกเว้น  สินเชื่อเช่าซื้อ) 
  6.1  หนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ ..................................................................................................... 
     จำนวน................................บาท  ชำระเดือนละ....................บาท  
  6.2  หนี้ธนาคาร จำนวน................................บาท  ชำระเดือนละ....................บาท 
  6.3 หนี้สถาบันการเงิน จำนวน................................บาท  ชำระเดือนละ....................บาท 
  6.4 หนี้บัตรเครดิต จำนวน................................บาท  ชำระเดือนละ....................บาท  
  6.5 หนี้บัตรสินเชื่อเงินสด จำนวน................................บาท  ชำระเดือนละ....................บาท 
  6.6 หนี้ตามคำพิพากษา  จำนวน................................บาท  ชำระเดือนละ....................บาท 
   ในฐานะผู้ค้ำประกัน   

/7. ข้าพเจ้า ... 
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 7.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีหนี้สินตามข้อ  6  และมีหลักฐานแห่งมูลหนี้ตามข้อ  8.4  จริง  อันเกิดขึ้นจาก
ความจำเป็นและเดือดร้อนในการดำรงชีพ  จึงขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู     
เป็นเงินจำนวน ............................................... บาท  (........................................................................................) 
เพ่ือชำระหนี้  ดังนี้ 
  7.1  ..............................................  สัญญาเลขที่.......................  จำนวนที่ชำระ.....................  บาท 
  7.2  ..............................................  สัญญาเลขที่.......................  จำนวนท่ีชำระ.....................  บาท 
  7.3  ..............................................  สัญญาเลขที่.......................  จำนวนที่ชำระ.....................  บาท 
  7.4  ..............................................  สัญญาเลขที่.......................  จำนวนท่ีชำระ.....................  บาท 
  7.5  ..............................................  สัญญาเลขที่.......................  จำนวนที่ชำระ.....................  บาท 
  7.6  หนี้ตามคำพิพากษาในฐานะผู้ค้ำประกัน  จำนวนที่ชำระ.............................................  บาท 
 ข้าพเจ้าตกลงจะชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยคืนให้แก่ เงินทุนหมุนเวียนฯ  เป็นรายเดือน  และ 
จะชำระให้เสร็จภายใน......................... งวด  และภายหลังหักเงินเดือนชำระหนี้แก่ เงินทุนหมุนเวียนฯ  แล้ว  
ข้าพเจ้าจะเหลือเงินเดือนสุทธิเดือนละ.............................. บาท  ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ  30  ของเงินเดือนและ
เงินได้รายเดือน 

 8.  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานประกอบการพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินมาด้วยแล้ว  ดังนี้ 
  8.1  สำเนาบัตรข้าราชการและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน                          
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน  2  ชุด 
  8.2  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน  2  ชุด 
   8.3  หลักฐานแสดงการรับจ่ายเงินเดือนย้อนหลังอย่างน้อย  6  เดือน  ก่อนวันยื่นคำขอนี้  
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน  2  ชุด   
  8.4  หลักฐานการกู้ยืมจากสหกรณ์ออมทรัพย์  ธนาคาร  สถาบันการเงินอ่ืนตามกฎหมาย  และ
หรือหลักฐานหนี้ตามคำพิพากษาในฐานะผู้ค้ำประกัน  หรือหลักฐานแสดงการเป็นหนี้กับบัตรเครดิตหรือ
บัตรสินเชื่อเงินสดที่เป็นหนี้อยู่ก่อนวันที่  17  มกราคม  2563  (หนี้ที่จะชำระตามข้อ 7)  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
  8.5  หลักฐานแสดงการรับจ่ายเงินเดือนของผู้ค้ำประกันเดือนล่าสุด  จำนวน 2 ชุด 

 9.  ในการกู้ครั้งนี้  ข้าพเจ้ามีหลักประกันซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด   
ดังต่อไปนี้ 
  (   ) กรณีค้ำประกันด้วยบุคคล  (กู้ไม่เกิน  300,000  บาท  ผู้ค้ำประกัน  จำนวน  2  คน  กู้เกินกว่า  
300,000  บาท  ผู้ค้ำประกัน  จำนวน  3  คน)  ดังนี้   
    1.  นาย/นาง/นางสาว................................. นามสกุล......................................  อายุ........ปี
เลขประจำตัวประชาชน...................................................................  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง...................................................วิทยฐานะ.......................................... รับเงินเดือนอันดั บ คศ. ............  
เงนิเดือน.......................บาท  สถานท่ีทำงาน...................................................อำเภอ/เขต.................................. 
จังหวัด......................................  โทรศัพท์มือถือ........................................  สังกัดสำนักง านเขตพ้ืนที่การศึกษา
.............................................................. หรือสำนักงาน..............................................................                   
มีอายุราชการคงเหลือ..............ปี .............. เดือน 
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    2.  นาย/นาง/นางสาว................................ นามสกุล....................................  อายุ...........ปี
เลขประจำตัวประชาชน...................................................................  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง...................................................วิทยฐานะ.......................................... รับเงินเดือนอันดับ คศ. ............  
เงินเดือน..............................บาท  สถานที่ทำงาน...........................................อำเภอ/เขต................. ................. 
จังหวัด......................................  โทรศัพท์มือถือ........................................  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
.............................................................. หรือสำนกังาน.....................................................................................  
มีอายุราชการคงเหลือ............ปี ........... เดือน 
    3.  นาย/นาง/นางสาว................................ นามสกุล....................................  อายุ...........ปี
เลขประจำตัวประชาชน...................................................................  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง...................................................วิทยฐานะ.......................................... รับเงินเดือนอันดั บ คศ. ............  
เงินเดือน..............................บาท  สถานท่ีทำงาน...........................................อำเภอ/เขต.................................. 
จังหวัด......................................  โทรศัพท์มือถือ........................................  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
.............................................................. หรือสำนกังาน.....................................................................................  
มีอายุราชการคงเหลือ............ปี ........... เดือน 

  (   )   กรณีประกันด้วยหลักทรัพย์ 
    (   )  สำเนาโฉนดที่ดิน/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  หรือ น.ส. 3 ก. หรืออาคารชุดที่มีหนังสือ
กรรมสิทธิ์ห้องชุด  จำนวน  2  ชุด  พร้อมเอกสารการประเมินราคาทรัพย์สินของทางราชการที่เป็นปัจจุบัน                
ไม่น้อยกว่าวงเงินที่ขอกู้ยืม  จำนวน 2 ชุด   
   (   )  สำเนาพันธบัตรรัฐบาล  จำนวน  2  ชุด 

 10. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน 
ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  ไม่เป็นผู้ถูกดำเนินการทางวินัย  ไม่เคยกู้ยืม
เงินทุนหมุนเวียนมาก่อน  และไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลายหรือมีคำสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์   ข้อความ
ทั้งหมดนี้เป็นความจริง  และเป็นเอกสารหลักฐานแห่งมูลหนี้ที่ถูกต้อง  มิได้กระทำหรือมีส่วนรู้เห็นในการกระทำ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน  หรือทำเอกสารหลักฐานดังกล่าวเป็นเท็จแต่อย่างใด  และหากข้าพเจ้าได้รับ
อนุมัติให้กู้ยืม  ข้าพเจ้าตกลงจะไปทำสัญญากู้ยืมเงินตามระยะเวลาที่กำหนด 

ในการนี้  ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินเดือน  เงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้า 
มีสิทธิได้รับโดยชอบด้วยกฎหมายจากทางราชการ  เพื่อชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงินทุกประการด้วย  
และขอรับรองว่าจะไม่ก่อหนี้เพิ่มหรือขอวงเงินเพิ่มจากสถาบันการเงินที่ได้รับชำระหนี้แล้ว  ตามข้อ 7   
 
    (ลงชื่อ)........................................................ผู้ขอกู้ยมื 
    (.................................................................) 
     
    (ลงชื่อ).............................................................สามี/ภรรยาผู้ใหค้วามยนิยอม 

คำรับรอง ... 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  ไม่เป็นผู้ถูก
ดำเนินการทางวินัย  และไม่เป็นผู้ที ่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลาย  หรือมีคำสั ่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์  ข้อความ
ทั้งหมดนี้ เป็นความจริง  และเป็นเอกสารหลักฐานแห่งมูลหนี้ที่ถูกต้อง  มิได้กระทำหรือมีส่วนรู้เห็นในการกระทำ  
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน  หรือทำเอกสารหลักฐานดังกล่าวเป็นเท็จแต่อย่างใด  และหากข้าพเจ้าได้รับอนุมัติ
ให้กู้ยืม  ข้าพเจ้าตกลงจะไปทำสัญญากู้ยืมเงินตามระยะเวลาที่กำหนด 

ในการนี้  ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินเดือน  เงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิ
ได้รับโดยชอบด้วยกฎหมายจากทางราชการเพ่ือชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงินทุกประการด้วย  และขอรับรองว่า   
จะไม่ก่อหนี้เพิ่มหรือขอวงเงินเพ่ิมจากสถาบันการเงินที่ได้รับชำระหนี้แล้ว  ตามข้อ 7   

    (ลงชื่อ)........................................................ผู้ขอกู้ยมื 
    (.................................................................)  
     
    (ลงชื่อ)................................................ .........สามี/ภรรยาผู้ให้ความยินยอม 
    (.................................................................) 
 

ทป. 1 (ฉบับ พ.ศ. 2564) 

/คำรับรอง... 
 



หน้า 4 จาก 4  
 

คำรับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  (เก่ียวกับคุณสมบัติและการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้ยื่นคำขอกู้ยืม) 

 ข้าพเจ้าในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นาย / นาง / นางสาว............................................................. ..... 
ขอรับรองว่า  ผู้ขอกู้ยืมมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่  (   )  พอใช้  (   )  ดี  (   )  ดีมาก  และพิจารณา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้ยืมแล้วเห็นว่า  ข้อมูลที่ระบุไว้ในคำขอกู้ยืมและเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
กู้ยืมเป็นความจริง   
 ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานศึกษาเป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะกำกับ  ติดตามการหักเงินเดือน  
เงินได้รายเดือน  และเงินอ่ืนใดของผู้กู้ยืมชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนฯ  ทุกเดือน  จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น  
เพ่ือไม่ให้เกิดหนี้ค้างชำระในอนาคต 
 
    (ลงชื่อ)..............................................................  
    (...................................... ............................) 
    ตำแหน่ง............................................. ............... 
    วันที่ ................................................................. 

หมายเหตุ  :  กรณีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ยื่นกู้ให้ลงชื่อรับรองตนเอง 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป 

 (   )  ควรอนุมัติ 

 (   )  ไม่ควรอนุมัติ 

    (ลงชื่อ)..............................................................  
    (................................................... ..............) 
    ตำแหน่ง............................................................  
    วันที่ ................................................................. 
 
มติของคณะอนุกรรมการระดับส่วนราชการ/จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 

 (   )  อนุมัติในวงเงิน ....................................บาท  (....................................... ............................) 

 (   )  ไม่อนุมัติ 

    (ลงชื่อ)..............................................................  
    (.................................................................) 
    ประธานอนุกรรมการ 
    วันที่ ...................................... ...........................  
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หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเพื่อชำระหนี้ให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สำหรับผู้กู้) 

 
เขียนที่  ............................................................ 

วันที่...........  เดือน....................................  พ.ศ. ............ 
 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว......................................................................................  อายุ...................ป ี  

เลขประจำตัวประชาชน             ปัจจุบันอยู่บ้าน 
เลขที่.......................  หมู่ที่..................  ตรอก/ซอย......................................  ถนน.......... ..................................  
ตำบล/แขวง...................................  อำเภอ/เขต...........................................  จังหวัด.........................................  
สังกัดส่วนราชการ/สพท. ...................................... ตำแหน่ง..............................วิทยฐานะ.................................. 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. .............  ขั้น...................................  บาท  โทรศัพท์มือถือ...........................................
เป็นลูกหนี้ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามสัญญากู้ยืมเลขที่..........................  ลงวันที่...........................................  
มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงิน เดือน  เงินได้รายเดือน  และเงินอื่นใด  
และนำเงินส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ไว้กับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ทั้งปัจจุบันและอนาคต  ดังนี้ 
 ข้อ  1.  ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน  หักเงินเดือน  ค่าจ้าง  เงินบำเหน็จ  เงินบำนาญ  เงินบำเหน็จดำรงชีพ  
หรือเงินได้อื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่  ทั้งปัจจุบันและอนาคต  
ตามจำนวนที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งให้หักในแต่ละเดือนส่งชำระหนี้ให้สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการแทนข้าพเจ้าทุกเดือน 
 ข้อ  2.  กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และได้รับเงินบำเหน็จ                   
เงินบำนาญ  เงินบำเหน็จดำรงชีพ  หรือเงินอ่ืนใด  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่  หักเงินจากเงินบำเหน็จ  เงินบำนาญ  เงินบำเหน็จดำรงชีพ  หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้า 
พึงได้รับจากทางราชการตามข้อ  1  ตามจำนวนที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้ง  และให้ส่งเงินจำนวน
ดังกล่าวนั้นให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแทนข้าพเจ้าทุกครั้ง 
 ข้อ  3.  การหักเงินเดือน  ค่าจ้าง  เงินบำเหน็จ  เงินบำนาญ  เงินบำเหน็จดำรงชีพ  หรือเงินอ่ืนใด  
ไม่ว่ากรณีใดตามข้อ 2  เมื่อได้หักชำระหนี้แก่ทางราชการแล้ว  (ถ้ามี)  ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าว
ส่งชำระหนี้ให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก่อนเป็นอันดับแรก 
 ข้อ  4.  หนังสือยินยอมให้หักเงินตามข้อ  3  นี้  ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และข้าพเจ้าสัญญาว่า  
จะไม่ถอนการให้คำยินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เว้นแต่จะได้รับคำยินยอมเป็นหนังสือจากสำนั กงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการก่อน 
 

         /ข้อ 5.  ในกรณี... 
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 ข้อ  5.  ในกรณีที่ข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด  โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอ่ืนหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอำนาจหักเงินเดือน  
ค่าจ้าง  เงินบำเหน็จ  เงินบำนาญ  เงินบำเหน็จดำรงชีพ  หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิ
จะได้รับจากทางราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  เพ่ือส่งชำระหนี้
ให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน  และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตามคำยินยอม
ในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ  เพียงแต่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการหรือ
ให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่  เพ่ือดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้า
ก็เป็นการเพียงพอแล้ว 
 หนังสือยินยอมฉบับนี้  ทำขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง  ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคำ
ในหนังสือทั้งหมดแล้ว  ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 
 หนังสือฉบับนี้ทำข้ึน  2  ฉบับ  มีข้อความตรงกัน  ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่ ธ.ก.ส. สาขาท่ีจัดทำสัญญากู้ยืม  
และฉบับที่สองเก็บไว้ทีส่่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่   
 
 
 ลงชื่อ  ................................................................  ผู้ให้คำยินยอม 
                                                               (...............................................................) 
 
 ลงชื่อ  ..................................................................  พยาน 
  (................................................................) 
 
 ลงชื่อ  ...................................................................  พยาน 
                                                               (..................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ฉบับ  พ.ศ. 2564) 
 



 
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเพื่อชำระหนี้ให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(สำหรับผู้ค้ำประกัน) 
 

เขียนที่  .......................................................... 
วันที่..........  เดือน...................................  พ.ศ. ............. 

 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว......................................................................................  อายุ.......... .........ป ี  

เลขประจำตัวประชาชน             ปัจจุบันอยู่บ้าน 
เลขที่.......................  หมู่ที่..................  ตรอก/ซอย......................................  ถนน................ ............................  
ตำบล/แขวง...................................  อำเภอ/เขต...........................................  จังหวัด.........................................  
สังกัดส่วนราชการ/สพท. ....................................................  ตำแหน่ง.......................  วิทยฐานะ....................... 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. .............  ขั้น...................................  บาท  โทรศัพท์มือถือ...........................................
เป็นผู้ค้ำประกันของนาย/นาง/นางสาว............................................................................  ลูกหนี้ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามสัญญากู้ยืมเลขที่..................................  ลงวันที่...................................................  
มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงินเดือน  เงินได้รายเดือน  และเงินอ่ืนใด  
เพ่ือนำเงินส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในกรณีที่ผู้กู้ยืมผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญา  จึงมีหนังสือ
ให้ความยินยอมฉบับนี้ไว้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ทั้งปัจจุบันและอนาคต  ดังนี้ 
 ข้อ  1.  ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน  หักเงินเดือน  ค่าจ้าง  เงินบำเหน็จ  เงินบำนาญ  เงินบำเหน็จดำรงชีพ  
หรือเงินได้อื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่  ทั้งปัจจุบันและอนาคต  
ตามจำนวนที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งให้หักในแต่ละเดือนส่งชำระหนี้ให้สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการแทนข้าพเจ้าทุกเดือน 
 ข้อ  2.  กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และได้รับเงินบำเหน็จ  เงินบำนาญ  
เงินบำเหน็จดำรงชีพ  หรือเงินอ่ืนใด  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงาน                 
ที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่  หักเงินจากเงินบำเหน็จ  เงินบำนาญ  เงินบำเหน็จดำรงชีพ  หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับ
จากทางราชการตามข้อ  1  ตามจำนวนที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้ง  และให้ส่งเงินจำนวนดังกล่าว
นั้นให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแทนข้าพเจ้าทุกครั้ง 
 ข้อ  3.  การหักเงินเดือน  ค่าจ้าง  เงินบำเหน็จ  เงินบำนาญ  เงินบำเหน็จดำรงชีพ  หรือเงินอ่ืนใด  
ไม่ว่ากรณีใดตามข้อ 2  เมื่อได้หักชำระหนี้แก่ทางราชการแล้ว  (ถ้ามี)  ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าว
ส่งชำระหนี้ให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก่อนเป็นอันดับแรก 
 ข้อ  4.  หนังสือยินยอมให้หักเงินตามข้อ  3  นี้  ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และข้าพเจ้าสัญญาว่า      
จะไม่ถอนการให้คำยินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เว้นแต่จะได้รับคำยินยอมเป็นหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการก่อน 

         /ข้อ  5.  ในกรณี... 
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 ข้อ  5.  ในกรณีที่ข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด  โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอ่ืนหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอำนาจหักเงินเดือน  
ค่าจ้าง  เงินบำเหน็จ  เงินบำนาญ  เงินบำเหน็จดำรงชีพ  หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิ
จะได้รับจากทางราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  เพ่ือส่งชำระหนี้
ให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน  และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตามคำยินยอม
ในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ  เพียงแต่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ
หรือให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่  เพ่ือดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแทน
ข้าพเจ้าก็เป็นการเพียงพอแล้ว 
 หนังสือยินยอมฉบับนี้  ทำขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง  ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคำ
ในหนังสือทั้งหมดแล้ว  ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 
 หนังสือฉบับนี้ทำข้ึน  2  ฉบับ  มีข้อความตรงกัน  ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่ ธ.ก.ส. สาขาท่ีจัดทำสัญญากู้ยืม  
และฉบับที่สองเก็บไว้ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่   
 
 
 ลงชื่อ  ................................................................  ผู้ให้คำยินยอม 
  (..............................................................) 
 
 ลงชื่อ  .................................................................  พยาน 
  (...............................................................) 
 
 ลงชื่อ  ..................................................................  พยาน 
  (.................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 

(ฉบับ  พ.ศ. 2564) 
 



คำรับรองของหน่วยงานต้นสังกัดในการหักเงินเดือน  เงินได้รายเดือน  และเงินอ่ืนใด   
เพื่อชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

วันที่..........  เดือน..............................  พ.ศ. ............. 

ส่วนราชการ/หน่วยงานต้นสังกัด/.............................................................................  ขอรับรองว่า 
จะดำเนินการหักเงินเดือน  ค่าจ้าง  เงินบำเหน็จ  เงินบำนาญ   เงินบำเหน็จดำรงชีพ  หรือเงินอ่ืนใดของผู้กู้ยืม
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  รายนาย/นาง/นางสาว............................................................   
เลขประจำตัวประชาชน..................................................  และหรือผู้ค้ำประกัน  (ถ้ามี)  รายนาย/นาง/นางสาว
...........................................................................เลขประจำตัวประชาชน.................................................. .............
รายนาย/นาง/นางสาว.................................................................เลขประจำตัวประชาชน.........................................และ   
รายนาย/นาง/นางสาว.................................................................เลขประจำตัวประชาชน................................................   
เพ่ือชำระหนี้คืนตามสัญญากู้ยืมเลขที่...................................  ลงวันที่.........................................................ให้กับ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นอันดับแรกตลอดไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น  ทั้งนี้  ตามบันทึกข้อตกลง
การดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  และหนังสือมอบอำนาจระหว่างสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.) 
 

 ลายมือชื่อ  ..........................................................  หวัหน้าการเงิน 
         (.........................................................) 
 
 ลายมือชื่อ  .........................................................  หัวหน้าหน่วยงานที่จ่ายเงิน 
         (........................................................) 
 
 ลายมือชื่อ  ..........................................................  พยาน 
                                                          (.........................................................) 
 
 ลายมือชื่อ  .........................................................  พยาน 
                                                          (........................................................) 
 

หมายเหตุ   1.  หนังสือนี้ทำขึ้น  2  ฉบับ  มีข้อความตรงกัน  ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่ ธ.ก.ส. สาขาที่จัดทำสัญญากู้ยืม   
                  (แนบท้ายสัญญากู้ยืม)  ฉบับที่สองเก็บไว้ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำหน้าที่ 
                  หักเงินส่งชำระหนี้   
              2.  เงินทุนหมุนเวียนเป็นเงินงบประมาณของแผ่นดินที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง   
                  ผู้รับผิดชอบต้องดำเนินการตามคำรับรองอย่างเคร่งครัด  เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย 
                  ต่อเงินทุนหมุนเวียนฯ 
              3.  กรณีผู้กู้ยืมเงินและหรือผู้ค้ำประกัน  ย้าย/โอนเปลี่ยนสังกัด  หน่วยงานต้นสังกัดเดิม 
                  ต้องแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดใหม่ทราบ  และจัดทำคำรับรองฉบับใหม่ทุกครั้ง 

(ฉบับ  พ.ศ. 2564) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 



J .-* J i
HO{ tLU'ty"].iufl lJrlnlluu$0{fl 0fl [.]!a?aon1l9l1lJta5 rnlt0uln']l

L:UU hO',tU?Un15 [:{t5UU tUA{nO

:i, ) v-
A{va{}.J1O1U o. ![1]lJUUvnt0n'l'l].1[50nn15nt{Ufr1Aon15[Utn:{n151

b. sr-r odr{ ttltl n'rut ru:r 016'or tv6o 6noo/o

6n.:1UAv!0UOt0nA1l

- !)
'tufl{11.JL1]0V,lUvn1l flnB1,.J0U flnU,t

0!a:1t0'ru o'tu1a t05fu o1!afl oalo

0'ltrl0Ul..l0.l-l {nY?oq!A:1t51U mdooo

n5nl1Frl.r bdbd

O.lU?1] 61 lJO

0'lU2U 6) {O

t1U1U 6 tn

d ao oarar/a cr,'06'lg

nat.]0'tu1un15

Iv: o<a-<bb.au
Iy:ar: occ-<tobo<d

d

6rt

l)q?B nalJo'tu?un1: alun{lutl]nv,ruynltF1nul!6uLlF1nB10uai1t011.1 01u1ot0ltu
! '6 - lnr uaslFlalnrvlinlrfinui Inul#ri nr:oo nyu-{f;o:-u:or rnJa? fl!Lnnl tuu{lua2ao n1: a'taof]'t' ! ,

i du a,
n1t1J0:! a?afin1: nul.t [.iu tl,io [t L!uya n 61!iljto{ n15 zuluall5 L14unu 151{n1: lua{ nn nlL Lni.inll

- , j i , u s - d w -axaqnl:t{!nt ovr0u01r8 50a. , LF:'1fl15du[lJ04160al:0tufl1]lvaiq 5uxl unuFa1n5fl0{5g
r-J

n1rlvu , f,urfioloi { n1:ou1e'ri!ivr'riJu ooLal,l fu
J 

'9 
J rJ V. J

L1'! 0 [vn15o'r Luun15 tl]u uu1111.r1lllJ0rto u1n! t.ilj0114u15'rtn'r:oiv!:ua.ieuunaurra
-tuavm0{n1: L140rL01u10a 1u1r.r (tJ0.[trl Mi0l0{t]0.t1a) tluuiaouuuo}r Lyyn[{u[9touo'tluunl: n.iu

.. frlodrmiurrana1: ieno!n1:dud (, rr..rvr'rurnrrrilliuo) vr iol uur-rronar:vr!yrl
t , rJ

5U',tF',]:00nL :vlJ?i[.rufl 01u1u t{urJ0ulj1:uslo toau 5vb v L2a1v],.t0u1t't:v [!a vaFl 0!:ya ipy]0vl10fl
v gq, s -. a p ri, ,r50 f iLf 5ulelici'ru?nr:luLriniLudoua=.ru-nnr:v fravn- (:ruk{ortydo16olltlmrnir snoo/o)

).ud- " - rJ"
[110 Ll4tUU L!r]11.lUAn tnfUfl vnlvufi

tE. oirorin:on:ruav16oo'[uriuv'ndoelrrl (a'ifi6i{r'rriru 
") 

l#n:rfrru d'raaral'o
e Yqer v dau[0i y,{5 a}Jyr{ L14t]o'tu't u n1: [: { [: uua {u'11] 51J:0 { a1!']i0frlluLyaoUuynt0n'11! 150{ n1:R[iu
'eSa?-a6n1: kifi nttp:,tZwww.secondaryb6i.go.th rirrio 011{I anronal:rirl 1 avu.ouoo

,. I:r riuuo-ovrtryrir6odrritrrlriorronal: uavduronffl: ndrldruranr: ivEry!2a'r

tunr:o"rrfiunr:uo'i ronal: rj:srlrru ua urfi
J4

0 ! t: u u 1.r 1l1'! 011:'r lJ tta3001]fl!aa0 tu

flo ua a { Frl't1.ru1J 0 0

ra?arJ:var:)
: o.: rjdru rtrnr: air rinr r u nor dufi n r: fi n ur frrjh:rrnr:Lruu

rliirurunr:drtnnunnrlufi nr:finuriour6nulqu;11s01fi iiruro miry



 
                                 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มอำนวยการ งานสวัสดิการฯ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ 
ที ่ ศธ 04๓๕๑/.....................                              วันที่................................................................................... 
เรื่อง การกู้เงิน   (   )  สวัสดกิารสินเชื่อไม่มีเงินฝาก  (   )  บ้าน ธอส. กบข. ครั้งที่ ............  (   ) กรุงไทยธนวัฎ   
      (   ) สวัสดิการเอนกประสงค์   (   ) ชพค. ,ชพส.   (   ) อ่ืนๆ............................................. 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ 
              ด้วยข้าพเจ้า...............................................................ตำแหน่ง .................................... .............สังกัด 
(สพม.อบอจ/โรงเรียน) ..................................... อำเภอ............................................จังหวัด .......................... 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ......................................................................................... ....................................................  
(     )   ผู้กู ้    (     )   ผู้ค้ำประกัน ให้แก่.............................................................................................................  
(     )   เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เลขท่ี ................................................................... 
(     )   ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  
รับราชการเมื่อวันที่..............เดือน............................พ.ศ. ..............ขณะนี้ได้รับเงินเดือนเดือนๆละ.........................บาท 
รวมรายรับ.........................บาท(รวมวิทยฐานะ/ค่าครองชีพ)  รายจ่ายเดือนละ.........................บาท  
หักค่าใช้จ่ายหลังชำระหนี้แล้วคงเหลือสุทธิ.........................บาท ซึ่ง  มากกว่า 30%  น้อยกว่า 30% ของรายได้  
มีความประสงคข์อรับหนังสือรับรองเรื่องการหักเงินเดือนเพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการกู้เงิน  
โครงการ  (    ) สวัสดิการสินเชื่อไม่มีเงินฝาก (    ) บ้าน ธอส. กบข. ครั้งที่........... (   ) กรุงไทยธนวัฎ    
(    ) ชพค. ,ชพส.  (    ) สวัสดิการเอนกประสงค์  (    ) อื่นๆ ............................................................. 
จำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้.............................บาท และส่งชำระต่องวด..............................บาท  
การกู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการกู้เงินคือ………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริง  
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและขอรับรองว่าเอกสารถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน 
 
                                                               ลงชื่อ......................................................ผู้ขอ 
                      (....................................................) 
       ลงชื่อ.....................................................ผู้บังคับบัญชา/ผอ.ร.ร. 
            (.....................................................) 
 
 
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา            ความเห็นผอ.กลุ่มการเงิน/เจ้าหน้าที่การเงิน 
       อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 
          ตรวจสอบเอกสารแล้วครบถ้วนตามเสนอ                     ตรวจสอบเอกสารแล้วถูกต้องครบถ้วน 
                                                                                    เห็นควรลงนามรับรอง 
ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที ่                ลงชื่อ.................................................. 
    วันที่............./.................../...........                                           (.........................................................)              
ลงชื่อ.................................................ผู้อำนวยการกลุ่ม                         วันที.่.........../................../.............                                                
    วันที่............/................../............. 
 

                                   ความเห็นผอ.สพม.อบอจ / รองผอ.สพม.อบอจ 
     ชอบ 

      ลงนามแล้ว ....................................................................... ......................... 
ลงชื่อ...................................................................  

(.........................................................)               

………. /………… 
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รายละเอียดเอกสารทีต่อ้งเตรียมมายื่นที่สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

ธนาคารกรุงไทย 

1. สลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลัง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
2. แบบฟอร์มหนังสือรับรองสิทธิการกู้ จากธนาคาร 
3. แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน จากธนาคาร 

4. ตารางคำนวณรายได้คงเหลือ 30% 

5. บันทึกข้อความ เรื่อง การกู้เงิน ของสพม.อบอจ (ดาวน์โหลดได้หน้าเว็บไซต์ http://www.secondary29.go.th 
หัวข้อ ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ สพม.อบอจ) 
 

ธนาคารออมสิน 

1. สลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลัง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

2. แบบฟอร์มกู้สินเชื่อของธนาคารออมสิน จากธนาคาร 
3. บันทึกข้อความ เรื่อง การกู้เงิน ของสพม.อบอจ (ดาวน์โหลดได้หน้าเว็บไซต์ http://www.secondary29.go.th 

หัวข้อ ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ สพม.อบอจ) 
 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
1. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด 1 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

2. หนังสือขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือผ่านสิทธิ์สวัสดิการแบบไม่มีเงินฝาก แสดงรายละเอียดการกู้จากธนาคารธอส. 
(ระบุชื่อ-สกุลผู้กู้ สังกัดโรงเรียน วงเงินกู้ และงวดผ่อนชำระ)  
3. บันทึกข้อความ เรื่อง การกู้เงิน ของสพม.อบอจ (ดาวน์โหลดได้หน้าเว็บไซต์ http://www.secondary29.go.th 

หัวข้อ ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ สพม.อบอจ) 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด (ออมบน) 
1. สลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลัง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

2. แบบฟอร์มกู้เงินจากสหกรณ์  
3. บันทึกข้อความ เรื่อง รายละเอียดการขอกู้เงิน กู้สามัญ / กู้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (จากสหกรณ์)  
4. บันทึกข้อความ เรื่อง การกู้เงิน ของสพม.อบอจ (ดาวน์โหลดได้หน้าเว็บไซต์ http://www.secondary29.go.th 

หัวข้อ ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ สพม.อบอจ) 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด (ออมล่าง) 
1.สลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลัง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

2. แบบฟอร์มกู้เงินจากสหกรณ์ 
3. บันทึกข้อความ เรื่อง การกู้เงิน ของสพม.อบอจ (ดาวน์โหลดได้หน้าเว็บไซต์ http://www.secondary29.go.th 

หัวข้อ ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ สพม.อบอจ) 
 

หมายเหตุ บันทึกข้อความ ต้องให้ผู้อำนวยการโรงเรียน เซ็นมาให้เรียบร้อย 
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ภาคผนวก 
- คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ท่ี 419/2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 เขต 29 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 

 

 

 




















