
 

 

 

 

 

 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

นายพิชิตชัย   อนนท์ 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3           

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ



 

 

 

 

 

 

 

งานสรรหาและบรรจ ุแต ่งตั้ง 
 
1. ชือ่งาน  :   การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งคร ูผู้ช ่วย 
 
2. ขอบเขตของงาน  

การด าเนินการสอบแข่งข  น เพ่ือบรรจุและแต่งต ้งบุคคลเขา้ร บราชการเป็นข้าราชการครแูละบุคลากร 
ทางการศึกษา ตามหล  กเกณฑ์และวิธ ีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด 

3.  ค าจ ากัดความ  
การสอบแข่งข  น หมายถึง การด าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต ง้เขา้ร บราชการ 

เป็นข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน ่งครูผู ้ช ่วย 
 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ก่อนการด าเนินการสอบ  
1. สาน กงานเขตพ ื้นที่การศึกษา จ ดทาข ้อมูลและรายละเอ ียดเพือ่ส่งให้สาน  กงานศึกษาธ ิการจ งหว  ด 

ขอความเห็นชอบ อกศจ./กศจ. พ ิจารณาต าแหน่งว ่างและสาขาว ิชาเอกทีต้่องการบรรจุต าแหน่งครูผู้ช ่วย 
เพ ื่อที่จะบรรจุและแต่งต ้ง 

2. น าประกาศร บสม ครการสอบแข ่งข นฯ ต าแหน่งครูผู้ชวย ประชาส  มพ  นธ์ทางเว็บไซต ์สาน  กงาน 
เขตพ ื้นทีก่ารศ ึกษาและป้ายประชาส  มพ นธ์ 

ด าเนินการสอบ  
- กศจ. เป็นผู้ดาเน ินการแต่งต ้งคณะกรรมการด าเนินการสอบ โดยเขตพ ื้นที่การศ ึกษาร่วม 

เป็นคณะกรรมการดาเนินการสอบแข ่งข นฯ 
หลังการสอบ  

1. กศจ. เป็นผู้ดาเน ินการแต่งต ้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบผลการประมวลผลคะแนน 
การสอบแข่งข  นฯ โดยเขตพ ื้นที่การศ ึกษาร่วมเปน็คณะกรรมการฯ 

2. นาประกาศผลการสอบแข ่งข น ประชาส  มพ  นธ์ทางเว็บไซต์สาน กงานเขตพ ื้นทีก่ารศึกษาและ 
ป้ายประชาส มพ นธ์ 

3. กศจ. บรรจุและแต่งต ง้ผู้สอบแข ่งข นได้ ตามจานวนต าแหน่งว ่างที่ประกาศฯ แล้วส่งมารายงานต ว 
ที่เขตพ ื้นที่การศึกษาที่เล ือกบรรจ ุฯ 

4. เขตพ ื้นท ี่การศ ึกษาส่งต วผู ้สอบแข ่งข นได ้ไปปฏ ิบ ติหน ้าท ี่ที่สถานศ ึกษาที่เล ือก



 

 

 

 

 

 

 

5. แผนผังขั้นตอนการปฏ ิบัต ิงาน 
ก่อนดำเนินการสอบ  

สพท.จ ดทารายละเอียด
ต าแหน่งวาง ส ่ง ศธจ. 

 
 

ศธจ. เสนอขอความเห็นชอบ/
อนุม ต ิอกศจ./กศจ. 

 
                                                  ประชาสมพ นธ์ ประกาศร บสม ครฯ  
                                                    หน้าเว็ปเขต/ป้ายประชาสมพ นธ์ 
 

ด าเนินการสอบ   
เป็นคณะกรรมการเนินการ  
        สอบแข่งข นฯ

 
หลงัการสอบ   

 
ศธจ. แต่งต ้งคณะ

กรรมการฯ ตรวจสอบ
การประมวลผล คะแนนฯ

 
 

ประชาสมพ นธ ์ประกาศผล   
การสอบแขง่ข นฯ 

 
 
                                                     ร บรายงานต วฯ ผู้สอบแขง่ข นได้  
                                                            ต าแหน่งคร ูผ ู้ช ่วย 
 
 

ส ่งต วครผู ู้ช ่วยไป
ปฏิบ ติ หน้าท ี่ที่

สถานศึกษา ที่เล ือก



 

 

6.  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
6.1 พระราชบ ญญ ติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ ึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 45 

มาตรา 46 มาตรา 53 และมาตรา 56 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบ บที ่2) พ.ศ. 2551 
6.2 หน งส ือสาน  กงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.6/ว 5  ลงว  นที ่6 เมษายน 2561 เรื่อง หล  กเกณฑ์และ 

ว ิธ ีการสอบแข่งข นเพ ื่อบรรจแุละแตง่ต ้งบ ุคคลเข้าร บราชการเป็นข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศ ึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช ่วย 

6.3 หน งส ือสาน  กงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.3/ว 20 ลงว  นที ่10 พฤศจิกายน 2548                
เรื่อง หล  กเกณฑ์และวิธ ีการเตรียมความพร ้อมและพ  ฒนาอย่างเข้ม 

6.4 หน งส ือสาน  กงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.7/274 ลงว  นที ่30 กรกฎาคม 2556            
เรื่อง เพ ิ่มเติมหล  กเกณฑ์และวิธ ีการเตรยีมความพร ้อมและพ  ฒนาอย่างเข้ม 

6.5 หน งส ือสาน  กงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.3/ว 24 ลงว  นที ่14 ธ  นวาคม 2548                
เรื่อง การปร  บปรุงการกำหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบคุลากรทางการศ ึกษา 

6.6 หน งส ือสาน  กงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.6/ว 16 ลงว  นที ่9 สิงหาคม 2560 เรื่อง แนวปฏ ิบ ติ  
ในการนารายช ื่อผู้สอบแข่งข นได้ในบ ญช ีหนึ่งไปขึ้นบ ญช ีเป็นผู ้สอบแข ่งข นได ้ในบ ญช ีอ ื่น ต าแหน่งครูผู้ช ่วย 
ส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศึกษาข น้พ ื้นฐาน 

6.7 คาส ่งห วหน้าร  กษาความสงบแห่งชาติ ที ่19/2560 ลงว  นที ่3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏ ิรูป 
การศ ึกษาของกระทรวงศึกษาธ ิการ 

6.8 มต ิกศจ., ก.ค.ศ. ที่เก ี่ยวข้อง 
7. แบบฟอร์มท ี่ใช้  

-  ศธจ. เป็นผู้ด าเน ินการ ให้เป็นไปตามหล กเกณฑ์และว ิธ ีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
8. ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ  

8.1 ผู้สม ครสอบแข่งข นต ้องมีค ุณสมบ ต ิตรงตามมาตรฐานต าแหน่งที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
8.2 การตรวจสอบคุณสมบ  ต ิจะต้องรอบคอบและถ ูกต้อง การดาเนินการสอบแข่งข  นจะต้องเปน็ไป 

ตามท ี่กำหนดไว้ในหล กเกณฑ ์และวิธ ีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
8.3 กรณีม ีปัญหาการดาเนินการตามหล  กเกณฑ์ฯ ให้ ก.ค.ศ.พิจารณาวิน ิจฉ ยแนวปฏ ิบ ต ิเป็นรายกรณี 
8.4 การบรรจ ุและแต่งต ง้ไม่ก่อนว  นที่รายงานต วเข้าปฏ ิบ ติหน ้าทีใ่นสถานศึกษาที่บรรจ ุและแตง่ต ง้ 
8.5 หล  กเกณฑ ์และวิธ ีการการสอบแข่งข นฯ เปล ี่ยนแปลง ยกเลิก ซ่ึงทาให้การดาเนินการบางคร ้ง 

ทำใหล้ ่าช ้า มีขอผิดพลาดได้



 

 

 
1. ชือ่งาน   : การน ารายชื่อผู ้สอบแขง่ขันได้ในบัญช ีหนึ่งไปขึ้นบัญช ีเป็นผู ้สอบแข่งข ันได้ในบัญช ีอ ื่น       

ตำแหน่งคร ูผู้ช่วย 
 

2. ขอบเขตของงาน  
- 

3. คำจ ากัดความ  
- 

4. ขั้นตอนการปฏ ิบัติงาน  
4.1 สาน  กงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา สำรวจจานวนต าแหน่งว ่างและว ิชาเอกท ี่จะบรรจุและแต่งต ้งฯ 
4.2 สาน  กงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา ส่งจานวนต าแหน่งว ่างให ้ศธจ. เพ ื่อขอใช ้บ ญช ีอ ื่น โดยระบุคณุว ุฒิ 

กลุ่มวิชา หรือทาง หร ือสาขาวิชาเอกท ี่ต ้องการเท่าก บจานวนต าแหน่งว ่างที่จะบรรจุและแต่งต ้งฯ พ ิจารณา 
ดาเนินการ 

4.3 ศธจ. ส ่งต วมารายงานต วและจ ดทาทะเบียนประว  ติในการบรรจ ุและแต่งต ้งฯ ที่เขตพ ื้นที่ 
การศ ึกษา 

4.4 ส่งต วไปปฏ ิบ ติหน ้าทีใ่นสถานศึกษาทีบ่รรจุและแต่งต ้ง 
 

5. แผนภ ูมขั้นตอนการปฏ ิบ ัติงาน 
ส ารวจต าแหน่งว ่างและ 

วิชาเอกท ี่จะขอใช ้บ ญชีฯ 
 
 
 

ส่งจ านวนต าแหน่งว ่าง 
ให้ ศธจ.ดำเนินการ 

 
 
 

ศธจ. ส่งต วมารายงานต วและ 
จ ดทาทะเบียนประว ต ิฯ ที่เขต

พ ื้นที่ การศึกษา 
 
 

ส ่งต วไปปฏิบ ต ิหน้าท ี่ใน
สถานศึกษา ที่ได ้ร บการบรรจุ

และแต ่งต ง้



 

 

6. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
6.1 พระราชบ ญญ ติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ ึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 50 

และท ี่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบ บที่ 2) พ.ศ. 2551 
6.2 หน งส ือสาน กงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.6/ว 16 ลงว  นที ่9 มิถ ุนายน 2560 เรื่อง หล  กเกณฑ ์และ 

ว ิธ ีการนารายช ื่อผู้สอบแข ่งข นได้ในบ ญช ีหนึ่งไปขึ้นบ ญช ีเป็นผู้สอบแข่งข นได ้ในบ ญช ีอ ื่น ตำแหน่งครูผู้ช ่วย 
6.3  หน งส ือสาน  กงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.2/ว 20 ลงว  นที ่10 พฤศจิกายน 2548                    

เรื่อง หล  กเกณฑ์และวิธ ีการเตรียมความพร ้อมและพ  ฒนาอย่างเข้ม 
6.4  หน งส ือสาน  กงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.7/274 ลงว  นที ่30 กรกฎาคม 2556                      

เรื่อง เพ่ิมเติมหล  กเกณฑ์และวิธ ีการเตรยีมความพร ้อมและพ  ฒนาอย่างเข้ม 
6.5  หน งส ือสาน  กงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.3/ว 24 ลงว  นที ่14 ธ  นวาคม 2548                       

เรื่อง การปร บปรุงการกำหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบคุลากรทางการศ ึกษา 
6.7 คาส ่งห วหน้าร  กษาความสงบแห่งชาติ ที ่19/2560 ลงว  นที ่3 เมษายน 2560                     

เรื่อง การปฏ ิรูปการศ ึกษาของกระทรวงศึกษาธ ิการ 
6.8 มต ิกศจ., ก.ค.ศ. ที่เก ี่ยวข้อง 

7. แบบฟอร์มท ี่ใช้  
-  ศธจ. เป็นผู้ดาเน ินการ ให้เป็นไปตามหล กเกณฑ์และว ิธ ีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

8. ข้อสังเกต  
8.1 เจ้าของบ ญชีพ ิจารณาอนุม ติให้ใช้บ ญช ีช ้าไม ่เป็นไปตามหล กเกณฑ ์และว ิธ ีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
8.2  ผู้สอบแขง่ข นได้ สอบขึ้นบ ญช ีไว ้หลายที่และได้ร บการบรรจุไปแล้ว ทาให ้การดาเน ินการล่าช ้า 

ไม่เปน็ไปตามก าหนด



 

 

 
1. ชือ่งาน  : การค ัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั ้งเข้าร ับราชการเป็นข้าราชการครู และ   

บุคลากรทางการศ ึกษา ตำแหน่งคร ูผู้ช่วย กรณ ีท ี่ม ีความจ าเป็นหรือม ีเหตุพิเศษ 
 
2. ขอบเขตของงาน  

การด าเนินการสอบค ดเลือกบ ุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต ้งบ ุคคลเข้าร บราชการเป็นข้าราชการ 
ครูและบคุลากรทางการศ ึกษา ต าแหน ่งครูผู้ช ่วย กรณีที่ม ีความจาเป็นหรือมเหตุพิเศษ ตามหล กเกณฑ์และ 
ว ิธ ีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด จากบุคลากรที่ปฏิบ ติงานในสถานศึกษา ส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข ้นพ ื้นฐาน เป ็นเวลาไม่น ้อยกว ่า 3 ป ี ด งนี้ 

1. พน กงานราชการ ที่ปฏิบ  ติหน้าที่สอนในสถานศึกษา 
2. ล ูกจ้างช ่วคราว ที่ปฏิบ  ติหน้าที่สอนในสถานศึกษา 

3. ค าจ ากัดความ  
- 

 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

1. ส าน  กงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ้นพ ื้นฐาน สำรวจจ านวนต าแหน่งว ่างและว ิชาเอกที่จะเปิด 
สอบค ดเลือก 

2. สำน  กงานคณะกรรมการการศึกษาข ้นพ ื้นฐาน แจงอน ุม  ติให้ด าเนินการค ดเลือกตามหล กเกณฑ์ 
และวิธ ีการที ่ก.ค.ศ. 

3. สาน  กงานเขตพ ื้นทีก่ารศึกษา แจ้งต าแหน่งว ่างที่ได้ร บการอนุม ติจากสำน  กงานคณะกรรมการ 
การศ ึกษาข  ้นพ ื้นฐาน ให้ ศธจ. พ ิจารณาด าเนินการ 

4. น าประกาศร บสม ครสอบค  ดเลือกฯ ประชาส  มพ  นธ ์หน้าเว ็บไซต์เขตพ ื้นท ี่การศึกษา 
5. น าประกาศผลการสอบคดเลือกฯ ประชาส มพ  นธ์ทางเว็บไซต์เขตพ ื้นที ่การศึกษา 
6.  ร บรายงานต วผู้สอบค ดเลือกได้ ที่เลือกสถานศึกษาในส  งก  ด โดยบรรจุและแต ่งต ้งตามจ านวน 

ต าแหน่งว ่างที่ประกาศฯ 
7. ส่งต วไปปฏ ิบ ติหน ้าทีใ่นสถานศกึษาที่บรรจุและแต่งต ้ง



 

 

 
5. แผนภูม ิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน   

 
 
สำรวจต าแหน่งว ่าง    
รายงาน สพฐ.

 
 

สพฐ. แจ้งอน ุม ต ิให้ใช ้ต าแหน่งว ่าง 
เพ่ือสอบค ดเล ือก กรณ ีพิเศษ 

 
 

       แจ้งต าแหน่งว ่างฯ 
ให้ ศธจ. พ ิจารณาดาเนินการ 

 
 

ประชาสมพ นธ ์ประกาศร บสม ครฯ 
หน้าเว็บไซต์เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 

 
 

ประชาสมพ นธ ์ประกาศผลสอบ
ค ดเล ือกฯ หน้าเว็บไซต์เขตพ้ืนที่

การศึกษา 
 
 

ร บรายงานต วผู้ผ ่านการ
ค  ดเล ือกฯ บรรจุและแต ่งต ้งฯ 
ตามต าแหน่งที่ ประกาศฯ 

 
 

ส ่งต วไปปฏิบ ต ิหน้าท ี่ใน
สถานศึกษา ที่บรรจุและแต ่งต ้ง



 

 

6. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
6.1 พระราชบ ญญ ติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ ึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 50 

และท ี่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบ บที่ 2) พ.ศ. 2551 
6.2  หน งส ือสาน  กงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206./ว 16 ลงว  นที ่26 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง หล  กเกณฑ์ 

และวิธ ีการค  ดเล ือกบ ุคคลเพื ่อบรรจุและแต่งต  ้งเขา้ร  บราชการเป็นข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศ ึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช ่วย กรณีที่ม ีความจาเป็นหร ือม ีเหตุพิเศษ(ให ้ปฏ ิบ ติตามหน งส ือ ก.ค.ศ.แจ้งในแต่ละปี) 

6.3 หน งส ือสาน  กงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.2/ว 20 ลงว  นที ่10 พฤศจิกายน 2548           
เรื่อง หล  กเกณฑ์และวิธ ีการเตรียมความพร ้อมและพ  ฒนาอย่างเข้ม 

6.4 หน งส ือสาน  กงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.7/274 ลงว  นที ่30 กรกฎาคม 2556 เรื่อง เพ ิ่มเติม 
หล  กเกณฑ์และวิธ ีการเตรียมความพร ้อมและพ  ฒนาอย่างเข้ม 

6.5 หน งส ือสาน  กงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.3/ว 24 ลงว  นที ่14 ธ  นวาคม 2548 เรื่อง การปร  บปรุง 
การกำหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบคุลากรทางการศ ึกษา 

6.6 คาส ่งห วหน้าร  กษาความสงบแห่งชาติ ที ่19/2560 ลงว  นที ่3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏ ิรูป 
การศ ึกษาของกระทรวงศึกษาธ ิการ 

6.7 มต ิกศจ., ก.ค.ศ. ที่เก ี่ยวข้อง 
7. แบบฟอร์มท ี่ใช้  

-  ศธจ. เป็นผู้ดาเนินการ ให้เป ็นไปตามหล  กเกณฑ์และว ิธ ีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
8.  ข้อสังเกต  

8.1 ผู้สม ครสอบค ดเล ือกฯ ต ้องม ีคุณสมบ ติตรงตามมาตรฐานต าแหน่งที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
8.2 การตรวจสอบคณุสมบ  ต ิจะต้องรอบคอบและถ ูกต้อง การดาเนินการสอบแข่งข  นจะต้องเปน็ไป 

ตามท ี่กำหนดไว้ในหล กเกณฑ ์และวิธ ีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
8.3 กรณีม ีปัญหาการดาเนินการตามหล  กเกณฑ์ฯ ให้ ก.ค.ศ.พิจารณาวิน ิจฉ ยแนวปฏ ิบ ต ิเป็นรายกรณี 
8.4 การบรรจ ุและแต่งต ง้ไม่กอนว  นที่รายงานต วเขา้ปฏ ิบ ติหน ้าทีใ่นสถานศกษาที่บรรจ ุและแตง่ต ง้



 

 

 
1. ชื่องาน   :  การบรรจ ุและแต่งตั้งน ักเร ียนท ุนรัฐบาลเข ้าร ับราชการเป็นข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศ ึกษา 
 
2. ขอบเขตของงาน  

การด าเนินการค ดเลือกน กเรียนทุนเพ ื่อบรรจ ุและแต่งต ้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ ึกษา 
ตามหล กเกณฑ์และวิธ ีการที ่ก.ค.ศ.ก าหนด 
3. คำจ ากัดความ  

น ักเร ียนทุน หมายถึง ผู้มีส  ญญาผูกพ  นตามโครงการพิเศษหรือโครงการน  กเรียนทุนร ฐบาล 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

4.1 ส าน  กงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา จ  ดทารายละเอ ียดการได ้ร บจ  ดสรรหร ือการกำหนดต าแหน่งว ิชาเอก 
จ านวนน กศึกษาทุนที่จะบรรจ ุและแต่งต ้ง แจ้ง ศธจ. เพ ื่อดาเนินการส ่วนที่เกี่ยวข ้อง 

4.2 ศธจ. เสนอ อกศจ./กศจ. พิจารณาอนุม ต ิการด าเนินการค ดเลือกตามท ี่สานกงานเขตพ ื้นที่ 
การศ ึกษาเสนอเพ ื่อขอความเห็นชอบในการคดเลือก โดย ศธจ. ขออนุม ต ิให้ส าน  กงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา 
ด าเนินการฯ 

4.3 สาน  กงานเขตพ ื้นที ่การศ ึกษาด าเนินการค  ดเลือก ตามหล  กเกณฑ์และวิธ ีการที ่ก.ค.ศ.ก าหนด และ 
กศจ.อนุม ต ิด  งนี้ ประกาศร บสม คร ร  บสม คร ด าเนินการค  ดเลือก ประกาศผลการค  ดเล ือกและเรียกรายงานต ว 
เพ ื่อบรรจุและแตง่ต ง้ 

4.4 ร บรายงานต วและเลือกสถานศ ึกษา ส่งต วไปปฏ ิบ ติหนาทีใ่นสถานศึกษาเลือก 
4.4 แจ้งรายช ื่อผู้มารายงานต  ว พร้อมประกาศผลการค ดเล ือก ให้ ศธจ. ด าเนินการเพ ื่ออนุม ตบิรรจุ 

และแต่งต ง้ต่อ กศจ. พร ้อมจ  ดทาคาส ่งและรายละเอ ียดแนบท้ายฯ 
4.5 ศธจ. ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ตามคาส ่งที ่19/2560 ลงนามในคาส ่งบรรจุและแต ่งต  ้ง 

ผู้สอบค ดเลือกได้ 
4.6 รายงานและส่งคาส ่งบรรจุและแต่งต  ้งให้สาน กงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 ว  น น บแต่ว  นออกคาส ่ง



 

 

 
5. แผนภูม ิแสดงข ั้นตอนการปฏิบัติงาน    

                                                                            
สพท.จ ดท ารายละเอียด

การดำเนินการ
ค ดเล ือก ส ่ง ศธจ. 

ศธจ. เสนอ อกศจ./
กศจ. พิจารณาอนุม ติ

 
ร บรายงานต วและเล ือก

สถานศึกษา/ ส ่งต วไปปฏิบ ต ิหน้าท ี่ใน
สถานศึกษาที่เล ือก 

สพท.ด าเนินการค ดเล ือกตามที่ กศจ. 
อน ุม ต ิและประกาศผลการค  ดเล ือกฯ

 
แจ้งรายชื่อและประกาศผล            
ให้ ศธจ. ดาเนินการในส ่วนท ี่เกี่ยวขอ้ง 

 
 
6. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

ส ่งคาส  ่งให้โรงเร ียน/ รายงาน ก.ค.ศ., สพฐ.

6.1 มาตรา 50 มาตรา 53 และมาตรา 56 แห่งพระราชบ ญญ ต ิระเบียบข ้าราชการคร ูและ
บุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 

6.2 หน งส ือส าน  กงาน ก.ค.ศ.ที ่ศธ 0206.3/ว 17 ลงว  นที ่21 ตุลาคม 2548 เรื่อง มาตรฐาน
ต าแหน่ง และมาตรฐานว ิทยฐานะของข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศ ึกษา 

6.3 หน งส ือสำน  กงาน ก.ค.ศ.ที ่ ศธ 0206.2/ว 16 ลงว  นที ่ 26 พฤศจิกายน 2560           
เรื่อง หล  กเกณฑ์และวิธ ีการค  ดเล ือกบ ุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต  ้งเขา้ร บราชการเป็นข้าราชการคร ูและบุคลากร
ทางการศ ึกษา ต าแหน่งครูผู้ช ่วยกรณ ีที ่มีความจ าเป็นหรือมีเหต ุพ ิเศษ 

6.4 หน งส ือส าน  กงาน ก.ค.ศ.ที ่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงว  นที ่ 10 พฤศจิกายน 2548           
เรื่อง หล  กเกณฑ์ และวิธ ีการเตรียมความพร ้อมและพ  ฒนาอย่างเข้ม 

6.5 หน งส ือส าน  กงาน ก.ค.ศ.ที ่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงว  นที ่ 14 ธ  นวาคม 2548                
เรื่อง การปร  บปรุง การกำหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6.6 คาส ่งห วหน้าร  กษาความสงบแห่งชาติ ที ่19/2560 ลงว  นที ่3 เมษายน 2560                       
เรื่อง การปฏ ิรูปการศ ึกษาของกระทรวงศึกษาธ ิการ 

6.7 มต ิกศจ., ก.ค.ศ. ที่เก ี่ยวข้อง 
7. แบบฟอร์มท ี่ใช้  

7.1 ประกาศร บสม  คร 
7.2 ประกาศผลการค ดเลือก 
7.3 รูปแบบคาส ่งตามท ก.ค.ศ. ก าหนด



 

 

 
1. ชื่องาน  :  การทดลองปฏ ิบัติหน ้าทีร่าชการของข้าราชการครูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา

ตำแหน่งบุคลากรทางการศ ึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) 
 
2. ขอบเขตงาน  

การด าเนินการให้ข้าราชการตามมาตรา 38 ค (2) ที่บรรจ ุใหม่ทดลองปฏ ิบ ติหน ้าที่ราชการเป็นเวลา 
6 เดือน ตามที ่ก.ค.ศ. ก าหนดให้นากฎ ก.พ. ว ่าดว้ยการทดลองปฏิบ ติหน้าที่ราชการและการพ  ฒนาข้าราชการ 
ท่ีอยู่ระหว ่างทดลองปฏ ิบ ติราชการ พ.ศ. 2553 โดยอนุโลม 
3. ค าจ ากัดความ  

การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หมายถึง การให ้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้ร บการพ  ฒนา เพ ื่อให้รู้ 
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเปน็ข้าราชการที่ดี 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

4.1 สพท./สถานศ ึกษา มอบหมายภารกิจ เป้าหมาย ต วช ี้ว  ด รวมท ง้ช ี้แจงเกี่ยวก บการประพฤติตน 
ว ิธ ีปฏ ิบ ติงาน ว ิธ ีการประเมิน เกณฑ์การประเมิน รวมท ้งผลท่ีจะเก ิดขึ้นจากการทดลอง ใหผ้ ู้ทดลองปฏ ิบ ติ 
หน้าที่ราชการทราบ และบ นทึกผลการทดลองท ุก 2 เด ือนเพ ื่อประกอบการประเมิน 

4.2 ผ ู้บ งค บบ ญชา ประเม ินผลการปฏ ิบ ติราชการ 
4.3 ต ้งคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย ประธาน และกรรมการอ ีก 2 คน ซ่ึงต ง้จาก ผู้ที่เก่ียวข้อง 

ก บการทดลอง และให้ประเม ิน 2 คร ้ง โดยประเมินเมื ่อครบก าหนดระยะเวลา 3 เดือน และ 6 เดือน 
4.4 คณะกรรมการประเมิน ดาเนินการตามกระบวนการพ ฒนา เป็น 3 ส ่วน คือ 

4.4.1 ปฐมนิเทศ 
4.4.2 เรียนรู้ด้วยตนเอง 
4.4.3 อบรมส มมนาร่วมก  น โดยมีผู้ดูแลผู้ทดลองปฏ ิบ ต ิหน้าที่ราชการ 

4.5 การประเม ินผลการทดลองปฏ ิบ ติหน ้าที่ราชการ 
4.5.1 การประเม ินผลการปฏ ิบ ติราชการ แบง่ออกเป็น 2 ด้าน 

(1) ด้านผลส  มฤทธิ์ของงาน 
(2) ด้านพฤติกรรมของผู้ทดลองปฏ ิบ ติราชการ ประกอบดว้ย ความประพฤต ิความมี 

คุณธรรม จรยิธรรม และการร  กษาว ิน ย 
โดยก าหนดส  ดส่วนคะแนนท ้ง 2 ด้าน ให้เทา่ก น เช ่น 50:50 หรือ 100:100 

4.5.2 ผู้ประเม ินผลการปฏ ิบ ติราชการ ได้แก่ 
(1) ผู้บ  งค บบ ญชา 
(2) คณะกรรมการประเม ิน



 

 

4.5.3 เกณฑ ์การประเม ินผลการทดลองปฏ ิบ ต ิราชการ 
(1) คะแนนการประเมินได้จากผู้บ งค บบ ญชาและคณะกรรมการประเมิน มารวมก นในแต่ละด้าน 
(2) ผู้ผ่านการทดลองปฏิบ ติราชการต้องได้คะแนนตาม ข้อ 1 ในแต่ละด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

4.6 แจ้ง ศธจ. พิจารณาด าเน ินการเสนอ อกศจ./กศจ พ ิจารณาผลการประเมิน 
4.7 ผ ู้มอีำนาจตามมาตรา 53 ส  ่งตามผลการพิจารณาของ กศจ. 
4.8 แจ้งหน ่วยงานที่เกี่ยวข ้องดาเนินการ 

5. แผนภูม ิแสดงข ั้นการปฏิบัติงาน  
 

สพท./สถานศึกษามอบหมายภารกิจ 
 
 

สพท./สถานศึกษา ต ้ง
คณะกรรมการประเมิน 

 
 

ผู้บ  งค บบ ญชา/คณะกรรมการประเม ิน 
ดาเนินการประเมิน 

 
 

แจ้งผลการประเมิน ให้ ศธจ. 
เพ ื่อเสนอ อกศจ./กศจ. 

 
 

ผู้มีอานาจส ่งบรรจุและแต่งต ้ง 
ส ่งตามผลการพ ิจารณา ของ กศจ. 

 
 

ส่งคาส ่งให้ส ่วนที่เกี่ยวข ้อง 
ดาเนินการ



 

 

 
6. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

6.1 ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบ ญญ ติระเบียบข้าราชการพลเร ือน พ.ศ.2551 กำหนดใหผ้ ู้ได้ร บ 
บรรจเุข้าร  บราชการเข้าร  บราชการพลเรอืนสาม ญ และแต่งต ้งให้ดำรงตำแหน ่งตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง หร ือ มาตรา 
55 และข ้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือน และเป็นผ ู้ที่อยู่ระหว ่างทดลองปฏ ิบ ติหน ้าที่ราชการพน  กงานเทศบาล
หรือพน  กงานส ่วนท้องถิน่อ ื่นท่ีอยู่ระหว ่างทดลองปฏ ิบ ต ิงานซึ่งโอนมาบรรจ ุเป็นข้าราชการพลเรือนสาม  ญ และได้ร บ
แต่งต  ้งให้ดารงตำแหน่ง ตามมาตรา 53 วรรคหน ึ่ง หร ือมาตรา 55 ทดลองปฏ ิบ ติหน ้าที่ราชการเป็นเวลาตามท ี่
กำหนดในกฎ ก.พ. 

6.2 กฎ ก.พ. ว ่าดว้ยการทดลองปฏ ิบ ติหน ้าที่ราชการและการพ ฒนาข้าราชการท ี่อยู่ระหว ่างทดลอง 
ปฏ ิบ ติหน ้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 ให้ไว ณ ว  นที ่11 มีนาคม พ.ศ. 2553 
7. แบบฟอร์มท ี่ใช ้ 

- 
8. ข้อสังเกต  

8.1 การด าเนินการแต่งต ้งคณะกรรมการการประเมินผลการทดลองปฏิบ ติหน้าที่ราชการประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอ ีก 2 คน รวม 3 คน ใน 3 คน อย่างน้อยต ้องแต่งต ง้จากผู้มีหน ้าที่ดูแลการ
ทดลองปฏ ิบ ติหน ้าที่ราชการ 1 คน และข้าราชการผ ู้ที่เก ี่ยวข้องก บการปฏ ิบ ติงานของผู้ทดลองปฏ ิบ ติหน ้าที่
ราชการ 1 คน ทาหน ้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบ ติหน้าที่ราชการของผู้ทดลองปฏ ิบ ติหน้าที่ราชการตามรายการ
ประเมิน ว ิธ ีการประเมินและมาตรฐานหร ือเกณฑ์การประเมินตามแบบประเมินผลการทดลองปฏ ิบ ติหน ้าที่ราชการ 
ที่สาน กงานคณะกรรมการการศ ึกษาข  ้นพ ื้นฐานก าหนด คือ 

8.1.1 ประเม ินผลการทดลองปฏ ิบ ติหน ้าที่ราชการคร ้งที่ 1 เมื่อผู้ทดลองปฏิบ ติหน ้าที่ราชการได้ 
ทดลองปฏ ิบ ติหน ้าที่ราชการมาแล้วเป็นเวลา 3 เดือน หากปรากฏว ่า 

8.1.1.1 ผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ ์หรือมาตรฐานที่กำหนด ประธานกรรมการประเมินผล 
การทดลองปฏ ิบ ติหน ้าที่ราชการ รายงานผ ู้มีอำนาจส  ่งบรรจ ุ ตามแบบหมายเลข 1 

8.1.1.2 ผลการประเมินไม่ต่ำกว ่าเกณฑ ์หร ือมาตรฐานท่ีกำหนด ให้เก็บผลการประเมินด งกล่าวไว ้
แล้วประเม ินอ ีกคร ้งหนึ่ง เมื่อทดลองปฏ ิบ ติหน ้าที ่ครบ 6 เดือน 

8.1.1.3 ประเมนผลการทดลองปฏ ิบ ติหน ้าที่ราชการคร ้งที่ 2 เมื่อผู้ทดลองปฏิบ ติหน ้าที่ราชการ 
ทดลองปฏ ิบ ติหน ้าทีร่าชการครบ 6 เดือนแล้ว ไม่ว่าผล การประเม ินจะต่ าหรอไม ่ต่ ากวาเกณฑ์ หร ือ 
มาตรฐานที ่กำหนด ให ้ประธานกรรมการประเม ินผลการทดลองปฏิบ  ต ิหน ้าที ่ราชการ การรายงานผ ู้มี 
อำนาจส  ่งบรรจ ุตามแบบหมายเลข 1 ทุกกรณี



 

 

 
8.1.2 ในกรณ ีที ่คณะกรรมการการประเม ินผลการทดลองปฏ ิบ ติหน ้าที่ราชการ พ ิจารณาเห็นว ่า ไม่อาจ

พ ิจารณาประเม ินผลการทดลองปฏิบ ติหน้าที่ราชการแต่ละคร ้งได ้อย่างช  ดแจ้ง เนื่องจากผู้ทดลองปฏ ิบ ติหน้าที่
ราชการได้ลาราชการ ด  งนี้ 

8.1.2.1 ลาคลอดบุตร 
8.1.2.2 ลาป่วยจาเป็นต้องร  กษาต วเป็นเวลานาน 
8.1.2.3 ลาป่วยเพราะประสบอ  นตรายในขณะปฏ ิบ ติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทาง 

ไปหร ือกล บจากปฏ ิบ ต ิหน้าราชการตามหน้าที่ 
8.1.2.4 ลาเข้าร  บการตรวจเล ือกหร ือเข้าร บการเตรียมพล 

คณะกรรมการประเม ินผลการทดลองปฏิบ ติหน้าที ่ราชการ จะประเมินผลรวมเมื่อผู้น  ้นทดลองปฏ ิบ ติ 
หน้าที่ราชการครบ 6 เด ือนแล้วก็ได้ 

8.2 ในกรณ ีท ีผู ้ม ีอำนาจส  ่งบรรจุ ได ้รบรายงานผลการ วาผู ้ทดลองปฏิบ  ติหน ้าทีร่าชการ ม ีผล 
การประเมินต่ ากว ่าเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีกำหนดแล้ว เห ็นควรให้ขยายเวลาการทดลองปฏ ิบ ติหน ้าที่ราชการ 
ของผู้น ้นไปอ ีก 3 เดอืน คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏ ิบ ติหน ้าที่ราชการจะต ้องประเม ินอ ีกคร ้งหนึ่ง 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ขยายด  งกล่าว แล ้วให้ประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏ ิบ ติหน ้าที่ราชการ 
รายงานผู้มีอ านาจส ่งบรรจุ ตามแบบหมายเลข 1



 

 

- ตัวอย่างคาสั่ง - 

 
 

ค าส ่งสาน กงานเขตพืน้ที่การศ ึกษา.............. 
ท่ี /25........ 

เรื่อง แต่งต ้งคณะกรรมการประเม ินผลการทดลองปฏิบ ติหน้าที่ราชการ 
........................................ 

 
 

ตามท ี่สำน  กงานเขตพ ื้นท ี่การศึกษามีคาส ่งบรรจุและแตง่ต ้ง..................................................... 
เข้าร บราชการในตำแหน่ง...................................................งาน/ฝ ่าย/กลุ่ม......................... ..................โดยให ้
ทดลองปฏ ิบ ติหน ้าที่ราชการในต าแหน่งที ่ได้ร บแต่งต ้ง ต ้งแต่ว  นที.่.............................................................น ้น 

เพ ื่อให้การทดลองปฏ ิบ ติหน ้าที่ราชการของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา เป็นไป
ตามกฎ ก.พ.ฉบ บที่ 21 (พ.ศ.2542) จึงแต่งต ง้คณะกรรมการเพ่ือประเมินผลการทดลองปฏิบ ติหน้าที่ 
ราชการ ด งนี้ 

1. ............................................................................... ประธานกรรมการ 
2. ................................................................ ............... กรรมการ 
3. ................................................................ ............... กรรมการ 
ส ่ง ณ ว  นที.่............................................................... 

ลงช ื่อ................................................ 
(...............................................) 

ต าแหน่ง........................................... 
ว  นที่..................................................



 

 

 
-ตัวอย่างประกาศ- 

 
 

ประกาศส าน กงานเขตพ ื้นที่การศึกษา.................................... 
ที่              /25....... 

เรื่อง ให้เป็นผ ู้ผ่านการทดลองปฏ ิบ ติหน ้าที่ราชการ 
........................................ 

 
 

ด้วยสำน กงานเขตพ ื้นที่การศึกษา........................................ได้มีคาส ่ง ที่...................../................. 
ส ่ง ณ ว  นที่................เดือน.......................พ.ศ. ...............บรรจุและแต่งต ้ง.......................................................... 
เข้าร บราชการในตำแหน่ง.......................................งาน/ฝ ่าย/กลุ่ม............................................................. ......... 
โดยให้ทดลองปฏิบ ติหน้าที่ราชการในตำแหน่งท่ีได้ร บแต่งต ้ง ต ้งแต่ว  นที่.......... เดือน..................พ.ศ................... 
ปรากฏว ่าเป็นผ ู้มีผลการทดลองปฏ ิบ ติหน ้าที่ราชการไม ่ต่ ากว่าเกณฑ์ท ี่กำหนดและมีความเหมาะสมที่จะปฏ ิบ ติ 
หน้าที่ราชการในต าแหน่งที ่ได ้ร บแต่งต ้งต ่อไปได้ 

 
 

ประกาศ ณ ว  นที ่........... เดอืน...............................พ.ศ. ............... 
 
 
 
 
 

ลงช ื่อ................................................. 
(................................................)  

ต าแหน่ง............................................



 

 

 
 การประเมินกรณี ขยายเวลาการทดลองปฏิบ ติหน้าที่ราชการ  

 
 

ระหว่างว  นที่..............เดือน...........................พ.ศ. .............ถ ึงว นท่ี..............เดือน.................... .......พ.ศ. ..........  
 

ไม่ต่ ากว ่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนด  
 

ต่ ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีก าหนด 
 
 

ลงช ื่อ...................................................... 
(.......................................................) 

ประธานกรรมการประเมินผล การทดลองปฏิบ ติหน้าที่ราชการ 
ว  นที่....................................................... 

 
 

 ความเห็นของผู้มีอำนาจบรรจุ  
............................................................................................................................. ....................... 

.................................................................................................................................................... ....................... 
........................................................................................................... ............................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 

 
 
 
 

ลงช ื่อ...................................................... 
(.....................................................)  

ต าแหน่ง.................................................. 
ว  นที่........................................................



 

 

 
แบบหมายเลข 2 

แบบรายงาน ก.ค.ศ. 
 
 

ด้วย.......................................(ส่วนราชการ)........................................ได้มีคาส ่ง........../... ........... 
ลงว  นที.่.............................................บรรจุและแต่งต ง้.................................................... ...............เข้าร บราชการ 
ในต าแหน่ง.....................................................กลุ่ม/งาน........................................สำน กงานเขตพ ื้นทีก่ารศ ึกษา
..................................................................................................โดยให้ทดลองปฏิบ ติหน้าที่ราชการในต าแหน่ง    
ท่ีได้ร บแต่งต ้งต ้งแต่ว  นที่.........เดือน............................พ.ศ. ................เป็นต้นไป 

 
บ ดนี ้ ข้าราชการด งกล่าวได้ทดลองปฏิบ ติหน้าที่ราชการครบก าหนดแล้ว เมื่อว  นที.่.......... เดือน

.............................................พ.ศ. ..................รวมเป็นเวลาท ้งสิ้น...........เดือน ปรากฏว ่ามีผลการทดลองปฏ ิบ ติ
หน ้าที่ราชการไม่ต่ ากวาเกณฑ์หรือมาตรฐานท ี่ก าหนด และม ีความเหมาะสมทีจ่ะปฏ ิบ ติหน ้าที่ราชการใน          
ต าแหน่งท ี่ได้ร บแต่งต ้งต่อไปได้ ซ่ึง............................(ส่วนราชการ)............................................... ได้ประกาศ    
ให้เป็นผ ู้ผ่านการทดลองปฏ ิบ  ติหน้าที่ราชการและได้แจ ้งให ้บุคคลด งกล่าวทราบแล้ว 

 
 
 
 

ลงช ื่อ.................................................... 
(...................................................)             

ต าแหน่ง................................................ 
ว  นที่...................................................... 

 
 
 
 
 
 
 

 หมายเหตุ  * ให้ระบุชื่อผู้ทดลองปฏ ิบ ติหน ้าที่ราชการทุกคน



 

 

1. ชื่องาน  : การเตรียมความพร้อมและพ ัฒนาอย่างเข ้ม 
2.  ขอบเขตของงาน  

การเตรียมความพร ้อมและพ  ฒนาอย่างเข ้ม เป็นกระบวนการในการบริหารงานบ ุคคลที่จะเขา้มาด ารง
ต าแหน่งคร ูซ่ึงต้องด าเน ินการตามพระราชบ ญญ ติระเบียบข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศ ึกษา พ.ศ. 2547 
ตามมาตรา 56  บ ญญ ติให้ผู้ใดทีไ่ด้ร บการบรรจุและแต่งต ้งให้เข้าร บราชการเป็นข้าราชการคร ูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผ ู้ใดได้ร บการบรรจุและแต่งต ้งให ้ดำรงต าแหน่งครู ให้ผู้น ้นเตร ียมความพร ้อมและพ  ฒนาอย่างเข้มใน
ต าแหน่งคร ูผู้ช ่วย เป ็นเวลา 2 ปี ก่อนแตง่ต ้งให้ด ารงต าแหน ่งคร ูเพ่ือเพ่ิมพ ูนความรู ้ท กษะและบคุลิกล  กษณะ                
ในการปฏ ิบ ตวิ ิชาช ีพ การปฏิบ  ติงานและการปฏ ิบ ติหน ้าที่ที่เหมาะสมก บวิชาช ีพครูตามหล  กเกณฑ์และวิธ ีการที ่
ก.ค.ศ. ก าหนด 

การเตรียมความพร ้อมและพ  ฒนาอย่างเข ้ม ใช ้ก บผู้ด ารงตำแหน่งครูผู้ช ่วย เพ่ือแต่งต ้งเป ็นต าแหน่งครู 
สว่นการทดลองปฏ ิบ ติหน ้าที่ทางราชการ ใช ้ก บตำแหน่งก่อนที่บรรจ ุเข้ามา เช ่น ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ ื่น 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้เป็นไปตามหล  กเกณฑ ์ที ่ก.ค.ศ. ก าหนด ซึ่งปจัจุบ นไม่มี กฎ ก.ค.ศ. จึงให้กฎ ก.พ.              
(ฉบ บที ่21) พ.ศ. 2542 ก าหนดเดิม โดยอนโุลม 
3. ค าจ ากัดความ  

- 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

การเตรียมความพร ้อมและพ  ฒนาอย่างเข ้ม สาหร บต าแหนงครูผู้ช ่วยให้เป็นไปตามหล กเกณฑ์ 
และวิธ ีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด (หน งสอสาน  กงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.7/ว 19 ลงว  นที ่25 ตุลาคม 2561) 
พอสร ุปได้ด งนี้ 
 เพี่อให้การเตรียมความพร้อมและพ ฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลาสองปีก่อนแต่งต ้งให้ด ารง
ต าแหน่งครู เป็นไปอย่างมีระบบ เป็นมาตรฐาน บรรลุตามความมุ่งหมาย เพื่อพ ฒนาให้ครูผู้ช่วย มีความรู้ ความ
ประพฤติ คุณล กษณะ เหมาะสม และมีคุณภาพส่งผลต่อผู้ เรียนอาศ ยอ านาจตามมาตรา ด๘ (๘) และมาตรา ๕๖ 
แห่งพระราชบ ญญ ติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก.ค.ศ.       
จึงก าหนดหล กเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพ ฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย ด งนี้ 
หลักเกณฑ์ 
 1. การเตรียมครามพร้อมและ พ ฒนาอย่าง เข้ม ต าแหน่งครูผู้ชวย มีจุดมุ่งหมายเพื่อพ ฒนาให้ครูผู้ช่วย     
มีความรู้ ความประพฤติ และคุณล กษณะเหมาะสมในหน้าที่ ความร บผิดขอบตามมาตรฐานต าแหน่ง ท่ี ก.ค.ศ.
ก าหนด และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในภารปฏิบ ติงานเพื่อยกระด บคุณภาพการศึกษา และการ เป็นครูที่ดี 
 ๒. ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ส่งเสริม สน บสนุนทร พยากรการ เตรียมความพร้อมและพ ฒนาอย่างเข้ม 
ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร เอกสาร สื่อ และอ่ีน ๆ ให้แก่สถานศึกษาทุกด้าน 
 ๓. ให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นส งก ดต าเนินการเตรียมความพร้อมและพ ฒนาอย่างเข้มส าหร บผู้ที่ได้ร บ
การบรรจุและ แต่งต ง เข้าร บราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลาสอง
ปีใน สถานศึกษาที่ได้ร บการบรรจุและ แต่งต ้ง น บแต่ว นเข้าปฏิบ ติหน้าที่ราชการ ก่อนแต่งต ้งให้ดารงต าแหน่งครู 
 กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดลาคลอดบุตร ลาป่วยซึงจ าเป็นต้องร กษาต วเป็น เวลานาน ลาป่วย เพราะประสบอ นตราย
ในขณะปฏิบ ติราชการตามหน้าที หรือขณะเดินทางไปหรือกล บจากปฏิบ ติราชการตามหน้าที่หรือลาเข้าร บการตรวจ
เลือก หรือ เข้าร บการเตรียมพลให้น บว นสาด งกล่าว รามเป็นระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและ พ ฒนาอย่างเข้ม
ได้ไม่เกินเก้าสิบว น หากลาเกินเก้าสิบว น ผู้น ้นต้องเตรียมความพร้อมและพ ฒนาอย่างเข้มตามจ านวน ว นลาที่ เกิน
ให้ครบสองปี 



 

 

 4. ให้การเตรียมความพร้อมและพ ฒนาอย่างเข้มเป็นไป ตามหล กสูตรที่ก าหนดแนบท้ายหล กเกณฑ์นี้
เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีคุณล กษณะและสมรรถนะในการปฏิบ ติตนและ การ ปฏิบ ติงานที่สงผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 
ด งต่อไปนี้ 
  ๔.๑ การมีวิน ย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  ๔.๒ การมีส่วนร่วมการพ ฒนา ในสถานศึกษาและขุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
  ๔.๓ การพ ฒนาวิชาชีพตามล กษณะงานที่ปฏิบ ติในต้านการ จ ดการเรียนการสอนและด้านการ
บริหารจ ดการ ช ้นเรียน ตามมาตรฐานต าแหน่งครูผู้ช่วย ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
  4.4 ท กษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อพ ฒนาการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
 5. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕3 แต่งต ้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพ ฒนาอย่างเข้ม 
จ านวน  3 คน โดยมีองค์ประกอบตามล าด บ ต งนี้ 
  5.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา     ประธานกรรมการ 
  ๕.๒ ผู้ด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษา    กรรมการ 
  ๕.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภายนอกสถานศึกษา   กรรมการ 
 ท ้งนี ้ให้คณะกรรมการ ท าหน้าที่ เป็นพ่ีเลี่ยง โดยให้ค าปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ แนะน าการปฏิบ ติตน
และการปฏิบ ติงานให้มีคุณล กษณะใน หน้าที่ความร บผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง ที ่ก.ค.ศ. ก าหนด 
 กรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ ๕.1 หรือข้อ ๕.๒ ในสถานศึกษาท่ีครูผู้ช่วยได้ร บการ บรรจุและ แต่งต ้ง 
แล้วแต่กรณี ให้แต่งต ้ง จากสถานศึกษาอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียงก น เป็นกรรมการเตรียมความพร้อมและพ ฒนาอย่างเข้ม
ตามองค์ประกอบได้ตามความเหมาะสม 
 ๖. ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพ ฒนาอย่างเข้มมีหน้าที่พ ฒนาและประเมินผลการปฏิบ ติตน
และการปฏิบ ติงานควบคู่ก นเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องทุกหกเดือน รวมสี่คร ้งในเวลาสองปี ตามแบบประเมิน         
ที ่ก.ค.ศ. ก าหนด 
 7. ผู้ที่ผ่านการ ประเมินการเตรียมความพร้อมและพ ฒนาอย่างเข้มต้องมีผลการประเมินจากกรรมการ 
ทุกคนเฉลี่ยในแต่ละคร ้ง ด งนี้ 
  คร ้งที ่๑ ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
  คร ้งที ่๒ ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 6๐ 
  คร ้งที ่๓ ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗0 
  คร ้งที ่๔ ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 
 กรณีครูผู้ช่วยผู้ไดมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพ ฒนาอย่างเข้มในแต่ละคร ้งต่ ากว่าเกณฑ์
การประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หากผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ เห็นว่าควรทบทวนการประเมินการเตรียมความ
พร้อมและพ ฒนาอย่างเข้ม ก็ อาจให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพ ฒนาอย่างเข้มพิจารณาทบทวนอีก  
คร ้งหนึ่ง และหากผลการประเมินย งต่ ากว่าเกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยไม่สมควรให้ร บราชการต่อไป
ไม่ว่าจะครบก าหนดเวลาเตรียมความพร้อมและพ ฒนาอย่างเข้มหรือไม่ก็ตาม ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕3 
ด าเนินการ เพ่ือส ่งให้ผู้น ้นออกจากราชการต่อไป 
 8. เมื่อครูผู้ช่วยเตรียมความพร้อมและพ ฒนาอย่างเข้มครบสองปีแล้ว ผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์          
การประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้สถานศึกษาเสนอผลการประเมินให้ส าน กงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
หรือส่วนราชการต้นส งก ดเพ่ือน าเสนอต่อ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต ง้ แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุม ติ 
และให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าส ่งแต่งต ้งครูผู้ชวยผู้น ้นให้ด ารงต าแหน่งครูต่อไป แล้วแจ้งให้ผู้น ้นทราบ 
  
 



 

 

 
วิธีการ 
 1. ให้หน่วยงานต้นส งก ดจ ดให้มีการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยภายใน สามสิบว น น บแต่ว นเข้าปฏิบ ติหน้าที่
ราชการ 
 ๒. การต ้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพ ฒนาอย่างเข้ม ตามหล กเกณฑ์ข้อ ๕ ให้ด าเนินการ       
ด งต่อไปนี้ 
  ๒.1 กรณีหน่วยงานการศึกษาที่ส งก ดเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการด งนี้ 
   ๒.2.1 ให้สถานศึกษาเสนอรายชื่อผู้ด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษาน ้นไปย งส าน กงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วให้ส าน กงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจ ดส่งรายชื่อด งกล่าวไปย งส าน กงานศึกษาริการจ งหว ด 
เพ่ือด าเนินการต่อไป 
   ๒.2.๒ ให้ส าน กงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอบ ญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภายนอก 
สถานศึกษา ไปย งส าน กงานศึกษาธิการจ งหว ดเพ่ือเสนอ กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๒.๒ กรณีหน่วยงานการศึกษาที่มีได้ส งก ดเขตพ้นที่การศึกษา ด าเนินการ ด งนี้ 
   ๒.๒.1 ให้สถานศึกษาเสนอรายชื่อผู้ด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษาน ้นไปย งส่วน
ราชการต้นส งก ดเพ่ือด าเนินการต่อไป 
   ๒.๒.๒ ให้สถานศึกษาเสนอบ ญชีเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภายนอกสถานศึกษา 
ไปย งส่วนราชการต้นส งก ดเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ต ้ง พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ แต่งต ้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพ ฒนาอย่างเข้มให้เป็นไป
ตามหล กเกณฑ์ ข้อ ๕ แล้วแจ้งส าน กงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาที่มิได้ส งก ดเขตพ้ืนที่
การศึกษา แล้วแต่กรณีโดยเร็ว 
 ๔. ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพ ฒนาอย่างเข้ม ด าเนินการด งนี้ 
  ๔.๑ วางแผนและคาเนินการเตรียมความพร้อมและพ ฒนาอย่างเข้มร่วมก บ ครผูู้ช่วย 
ด้วยรูปแบบและ วิธีการที่หลากหลาย 
  ๔.๒ ส่งเสริม สน บสนุน ให้ค าปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ และแนะนาการปฏิบ ติหน้าที่เพ่ือให้ครู
ผู้ช่วยมีคุณล กษณะ และสมรรถนะใน การปฏิบ ติตนและการปฏิบ ติงานที่สง ผลต่อคุณภาพของผู้เรียนตาม
หล กเกณฑ์ข้อ ๔ 
  ๔.๓ มอบหมายให้คณะกรรมการตามหล กเกณฑ์ ข้อ ๕๒ ท าหน้าที่เป็นครูพ่ีเลี้ยง แนะน า 
การปฏิบ ติตนและการปฏิบ ติงาน 
  ๔.4 ประเมินการเตรียมความพร้อมและพ ฒนาอย่างเข้มเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง และสรุปผล
การประเมินทุกหกเดือนโดยมุ่งเน้นการประเมินเพ่ือการพ ฒนา รวมสี่คร ้งในเวลาสองปีตามแบบประเมินที่ก.ค.ศ.ก าหนด 
 กรณีไม่สามารถประเมินการเตรียมความพร้อมและพ ฒนาอย่างเข้มด้วยเหตุโด ๆให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษารายงานผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ ทราบโดยเร็ว 
  4.๕ แจ้งผลการประเมินโดยมีข้อเสนอแนะ จุดเด่น จุดที่ควรพ ฒนา และ ข้อส งเกตจากการ
ประเมินใน แต่ละคร ้งให้ครูผู้ช่วยทราบกายใน สิบห้าว น น บแต่ว นที่ครบรอบการประเมินแล้ว ให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษารายงานผู้อ านวยการส าน กงานเขตพ้ืนที่การ ศึกษา หรือห วหน้าส่วนราชการ แล้วแต่กรณีเพ่ือน าเสนอ
ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ ทราบ 
  ๔.๖ สรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพ ฒนาอย่างเข้ม ภายในสามสิบว น 
น บแต่ครบสองปี แล้วให้รายงานส าน กงานเขตพ้ืนที่การ ศึกษา หรือห วหน้าส่วนราชการ แล้วแต่กรณี 
เพ่ือเสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณา 



 

 

 
 ๕. ไห้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ ด าเนินการ ด งนี้ 
  ๕.1 กรณีครูผู้ช่วยผู้ได้เตรียมความพร้อมและพ ฒนาอย่าง เข้มครบสองปีแล้วผลการประเมิน 
ผ่านตามเกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นว่าควรให้ผู้น ้น         
ร บราชการต่อไปให้น าเสนอ กศจ.หรือ อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ต ง้ แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุม ติ และให้ผู้มีอ านาจ 
ตามมาตรา ๕๓ ออกค าส ่งแต่งต ้งครูผู้ช่วยผู้น ้นให้ด ารงต าแหน่งครูในว นถ ดจาก ว นครบก าหนดการเตรียม 
ความพร้อมและพ ฒนาอย่างเข้ม แล้วแจ้งให้ผู้น ้นทราบ 
  ๕.๒ กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและ พ ฒนาอย่างเข้มต่ ากว่า 
เกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นว่าไม่สมควรให้ผู้น ้นร บราชการ 
ต่อไป ให้เจ้งผลการประเมินและความเห็นให้ผู้น ้นทราบ และให้ โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหล กฐานภายในห้าว น    
ท าการ น บแต่ว นที่ได้ร บแจ้ง ผลการประเมิน และหากพิจารณาแล้วย งเห็นว่าไม่สมควรให้ผู้น ้นร บราชการต่อ ไป 
ก็ให ้ส ่งให้ผู้นอกจากราชการและแจ้งค าส ่งให้ผู้น ้นทราบ 
 ๖. ส าหร บผู้ได้ร บการบรรจุและแต่งต ้งเข้าร บราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย อยู่ก่อนว นที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้เตรียมความพร้อมและพ ฒนาอย่างเข้ม ตามหน งสือ 
ส าน กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงว นที่ 10 พฤศจิกายน 2548 ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 7. กรณีทีไม่เป็นไปตามหล กเกณฑ์และวิธีการนี้ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.  แผนภูมิแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษาเสนอรายชื่อครูในสถานศึกษา 
ให้ สพท. และ สพท. จ ดส่งรายชื่อให้             

ศธจ. ด าเนินการต่อไป 

สพท. เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ไปย ง ศธจ. 
เพ่ือเสนอ กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ศธจ. ออกค าส ่งแต่งต ้งคณะกรรมการ
ประเมินตามหล กเกณฑ์และวิธีการ 

คณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อม
และพ ฒนาอย่างเข้มเป็นระยะทุกหกเดือน 

แจ้งผลการประเมินแต่ละคร ้งให้ครูผู้ช่วย
ทราบภายใน 15 ว น น บแต่ว นครบรอบ
ประเมิน แล้ว ผอ.รร. รายงานให้ ผอ.เขต 

เพ่ือเสนอผู้มีอ านาจตามาตรา 53 พิจารณา 

สรุปผลการประเมิน ภายใน 30 ว นน บแต่
ครบ 2 ปี แล้ว ผอ.รร. รายงานให้ ผอ.เขต 
เพ่ือเสนอผู้มีอ านาจตามาตรา 53 พิจารณา 

กรณีผ่านการประเมิน และผู้มีอ านาจตาม
มาตรา 53 พิจาณาเห็นว่าควรให้ร บราชการ 
ให้น าเสนอ กศจ. พิจารณาอนุม ติ และให้ผู้มี
อ านาจตามมาตรา 53 ออกค าส ่งแต่งต ้งให้

ด ารงต าแหน่งครู ต่อไป 

กรณีไม่ผ่านการประเมิน และผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
พิจาณาเห็นว่าไม่สมควรให้ร บราชการ ให้แจ้งผลการ
ประเมินและความเห็นให้ผู้น ้นทราบ และให้โต้แย้ง

ภายใน 5 ว น และหากย งเห็นว่าไม่สมควรให้ร บราชการ
ให้ส ่งให้ผู้น ้นออกจากราชและแจ้งค าส ่งให้ผู้น ้นทราบ 



 

 

6. แบบฟอร์มท ี่ใช้  
6.1 ค าส ่งแต่งต ้งคณะกรรมการพ ฒนาอย่างเข ้ม 
6.2 ค าส ่งแต่งต ้งครูผู้ช ่วยให้ดารงต าแหน่งครู 
6.3 ค าส ่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ ด้วยเหตุไม่ผ่านการทดลอง 

ปฏ ิบ ติหน ้าที่ราชการ/ไม่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพ  ฒนาอย ่างเข้ม 
6.4 แบบประเม ินการเตรียมความพร ้อมและพ  ฒนาอย่างเข้ม 

 7. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
7.1 พระราชบ ญญ ติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ ึกษา พ.ศ. 2547 

และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบ บที ่2) พ.ศ. 2551 มาตรา 53 และมาตรา 56 
7.2 หน งส ือสาน  กงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.2/ว 20 ลงว  นที ่10 พฤศจิกายน 2548                

เรื่อง หล  กเกณฑ์และวิธ ีการการเตรียมความพร้อมและพ  ฒนาอย่างเข้ม 
7.3 หน งส ือสาน  กงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.3/ว 24 ลงว  นที ่14 ธ  นวาคม 2548                           

เรื่อง การปร  บปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7.4 หน งส ือสาน  กงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.2/ว 1 ลงว  นที ่2 มกราคม 2551                         

เรื่อง การปร  บอ ตราเงินเดือนข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศึกษา 
7.5 หน งส ือสาน  กงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.6/ว 7 ลงว  นที ่20 สิงหาคม 2553             

เรื่อง การแต่งต ้งครูผู้ช ่วยให้ดารงต าแหน่งครู ตามระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบ  บที ่2) 
พ.ศ. 2551 

7.6 หน งส ือสาน  กงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.3/274 ลงว  นที ่30 กรกฎาคม 2556                       
เรื่อง เพ่ิมเติมหล  กเกณฑ์และวิธ ีการเตรยีมความพร ้อมและพ  ฒนาอย่างเข้ม 

7.7 คาส ่งห วหน ้าร กษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงว  นที ่3 เมษายน 2560                      
เรื่อง การปฏ ิรูปการศ ึกษาของกระทรวงศึกษาธ ิการ 

7.8 มต ิกศจ., ก.ค.ศ. ที่เก ี่ยวข้อง



 

 

8. ข้อสังเกต  
8.1 การน บเวลาการเตรียมความพร ้อมและพ  ฒนาอย่างเข้ม 2 ปี ให้น  บว  นเข้าปฏิบ  ติราชการว  นแรก 

เป็นว  นเริ่มต้นและน บระยะเวลาส ิ้นส ุดตามปีปฏิทิน 
8.2 กรณีลาคลอดบุตร ลาป่วย ซ่ึงจาเป็นต้องร  กษาต วเป็นเวลานานลาป่วยเพราะประสบอ  นตราย 

ในขณะปฏ ิบ ติราชการตามหน้าที ่หรือขณะเดนิทางไปหร ือกล บจากปฏิบ  ติราชการตามหน ้าที่หรือลาเพ ื่อเข้า 
ตรวจเล ือกหรือเข้าร บการเตร ียมพลเป ็นระยะเวลาเกินกว่า 90 ว  น ไม่ให้น บระยะเวลาที่เกิน 90 ว  น ด งกล่าวมา 
เป็นเวลาการเตรียมความพร ้อมและพ  ฒนาอย่างเข้ม 

8.3 ว  นเดือนปีที่แต่งต ้งครูผู้ช ่วยให้ดารงต าแหน่งครู ให้ได้ร บเงินเดือนอ  นด บ คศ.1 เมื่อว  นถ ดจาก 
ว  นครบก าหนดการเตรียมความพร้อมและพ  ฒนาอย่างเข้ม(ตามหน งสือสาน  กงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.6/ว 7 
ลงว  นที ่20 สิงหาคม 2553) 

8.4 การประเมินผลสร ุปท ุก 3 เดอืน ตลอดระยะเวลา 2 ปี รวม 8 คร ้ง โดยใช้แบบประเมนเดียวก น



 

 

1. ช ื่องาน  : การแต่งตั้ง(ย้าย) ข้าราชการครแูละบ ุคลากรทางการศ ึกษา ตำแหน่งซ ึ่งม ีหน้าที่เป็น
ผู้สอน ในหน ่วยงานการศ ึกษา ภายในเขตพื้นที่การศ ึกษาและต่างเขตพื้นที่การศ ึกษา 

 
2. ขอบเขตของงาน  

การย้ายและแต่งต ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน ่งซึ่งม ีหน้าที่เป็นผู้สอน 
ในหน่วยงานการศ ึกษาภายในเขตพ ื้นท่ีการศ ึกษาและต่างเขตพ ื้นที ่การศ ึกษาให้ดารงตำแหน่งว ่าง การย้าย 
ส บเปล ี่ยน และการย้ายต ดโอนต าแหน่งอ ตราเงินเด ือน ไปดารงต าแหน่งเดิมในหน่วยงานทางการศึกษาหรือ 
ส่วนราชการอ ื่น 
3. ค าจ ากัดความ  

การย้าย หมายถ ึง การแต่งต ง้ข้าราชการครูผู้สอนไปดารงตำแหน่งเดิม ในหน ่วยงานการศึกษาอ ื่นท ง้ 
การย้ายภายในเขตพ ื้นที ่การศึกษา หรือต ่างเขตพ ื้นที ่การศึกษา 

 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

การย้ายและแต่งต ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ ึกษา ต าแหน ่งซึ่งม ีหน้าที่เป็นผู้สอนใน 
หน่วยงานการศึกษาภายในเขตพ ื้นที ่การศ ึกษาและต่างเขตพ ื้นที ่การศึกษา (หน งสือสาน กงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 
0206.4/ว 24 ลงว  นที ่28 ธนวาคม 2559 ผู้ประสงค์ขอย ้ายยื่นคาร้องขอย ้าย (ตามแบบที ่ก.ค.ศ.ก าหนด) 
พร้อมเอกสารหล  กฐานผ ่านผ ู้บ งค บบ ญชาตามลาด บ และสถานศ ึกษานาเสนอคณะกรรมการสถานศ ึกษาให้ 
ความเห็นการย้าย แล้วรวบรวม ส่งสาน กงานเขตพ ื้นที ่การศึกษา ในระยะเวลาท ี่ก าหนด 

สำน  กงานเขตพ ื้นที่การศึกษา ด าเนินการด  งนี้ 
1. การขอย้ายภายในเขตพื้นที่การศ ึกษาหรือขอย้ายมาจากต ่างเขตพื้นที่การศ ึกษา 

1.1 รวบรวมคาร้องขอย้ายของผู ้ขอย้ายที่ส่งมาตามกำหนด 
1.2 ตรวจสอบคณุสมบ ติของผู้ขอย ้าย 
1.3 จ ดทาข้อมูลของผู้ขอย้าย 
1.4 ส่งคาร้องเพ ื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศ ึกษาท ี่ร บย้าย 
1.5 ส่งเร ื่องให้ศ ึกษาธ ิการจ งหว  ด เพื่อดาเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนนาเสนอ อกศจ. เป็นผู้ 

พ ิจารณากล ่นกรองการย้าย 
1.6 ศธจ. เสนอ กศจ. ให้ความเห็นชอบอน ุม ติการย้าย 
1.7 ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกคาส ่งย้ายและแตง่ต ง้ (ตามค าส ่งที่ 19/2560                   

ลงว  นที ่3 เมษายน 2560 ให้ศกึษาธิการจ งหว  ดเป็นผ ู้ลงนามคาส ่ง)



 

 

1.8 ศธจ. แจ้งคาส ่งให้สาน กงานเขตพ ื้นทีก่ารศึกษาทราบ 
1.9 สาน  กงานเขตพ ื้นที่การศึกษา แจ ้งคาส ่งให ้สถานศ ึกษาเพ ื่อแจ้งผู้ได้ร บการพิจารณาย้าย 

มอบหมายงานในหน้าที่ 
1.10 สถานศกึษาส่ง/ร  บต วผู้ได้ร บการพ ิจารณาย้าย 
1.11 สถานศกึษาส่ง/ร  บต วผู้ได้ร บการพ ิจารณาย้ายรายงานให้สาน  กงานเขตพ ื้นที่

การศ ึกษาทราบ 
 
 

ข ้นพ ื้นฐาน 

 
 
1.12 ศธจ. ส่งสาเนาคาส ่งให้สาน  กงาน ก.ค.ศ. และสาน กงานคณะกรรมการการศ ึกษา

2.  การขอย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศ ึกษา 
2.1 รวบรวมคาร้องขอย ้ายของผู้ขอย้ายที่ส ่งมาตามกาหนด 
2.2 ตรวจสอบคณุสมบ ติของผู้ขอย้าย พร ้อมจ ดทางบหน้าขอ้มูลของผู ้ขอย้าย 
2.3 สพท. ส่งขอ้มูลผ ู้ขอย้ายให้ ศธจ. เพ่ือขอความเห็นชอบส่งคาร ้องขอย้ายไปสาน กงาน 

เขตพ ื้นทีก่ารศ ึกษาปลายทาง 
2.4 ส่งคาร้องของผู้ขอย้ายให้แต ่ละเขตพ ื้นท่ีการศึกษา ตามที่ผู้ขอย้ายระบุ 

3. กรณ ีต่างสานักงานเขตพื ้นที่การศ ึกษา ร บย้ายข้าราชการครูและบ ุคลากรทางการศึกษา 
ในส งก ด ดาเนินการด งนี้ 
 3.1 แจ้งคาส ่งให้สถานศึกษาท ี่เกี่ยวข ้อง 

   3.2 ผู้ได้ร บพิจารณาร บย้ายมอบหมายงานในหน้าที่ 
       3.3 สถานศกึษาส่งต วผ ู้ได ้ร บการพิจารณาย้ายมาร บหน  งสือท ี่สาน  กงานเขตพ ื้นท ี่การศึกษาต้น      

ส งก ด  
    3.4 สาน  กงานเขตพ ื้นที ่การศกึษาต้นส งก ด ส่งต วผู้ได้ร บการพ ิจารณาย้ายไปสาน  กงานเขตพ ื้นที่

การศ ึกษาท ี่ร บย้าย



 

 

5. แผนภูม ิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
การย้ายภายใน/ ย้ายจากต่างเขตพื้นที่การศ ึกษา  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

น าเสนอคณะกรรมการสถานศกึษา           
ให้ความเห็น 

ผ ู้ขอย้ายย ื่นคาร้องผ ่าน ผ ู้บ งค บบ ญชา
ตามลำด บ 

 

สถานศกึษาเสนอขอความเห็น 
จากคณะกรรมการสถานศกึษา 

 

สงข้อมูลฯให้ ศธจ. เพือ่นาเสนอ อกศจ. 
พิจารณากล  ่นกรอง/ ศธจ.นาเสนอ กศจ. 

 

แจ้ง สพท. และสงสำเนาคำส ่งให้ 
สำน กงาน ก.ค.ศ./สพฐ. 

 

สพท.แจ้งสถานศกึษา และเขตพ้ืนที่
การศึกษาอ่ืน เพ่ือแจ้งผู้ไดร บย ้าย

มอบหมายงานในหน้าที่                       
และกลุ่มงานทีเ่กี่ยวข้อง 

 

สพท.รวบรวมค าร้อง และจ ดทาข้อมูล 

กศจ.พิจารณาเห็นชอบและอน ุม ต ิ
 

ผ ู้มีอ านาจตามมาตรา 53 (ศธจ.)          
ออกคาส ่งย้ายและแตงต ง้ 

 

สถานศึกษาส่งต ว / ร บย้าย           
ข้าราชการครูที่ได้ร บการพิจารณาย้าย 



 

 

การย้ายไปต่างเขตพื้นที่  
 
 
 
 
               
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

กรณีต่างเขตพื้นที่การศึกษารับย้าย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ได้ร บย้ายมอบหมายงานในหน้าที่ 

     รวบรวมค าร้องผ ู้ขอย้ายไปต่างเขต 
 

ตรวจสอบคุณสมบ ติผ ู้ขอย้าย                        
และจ ดทาข้อมูล 

 

ส ่ง ศธจ. เพือ่น าเสนอ อกศจ. พิจารณา         
กล ่นกรองฯ เสนอ กศจ. ให้ความเห็นชอบ     

ส่งคำร ้องไปตางเขต 
 

ส่งค าร้องของผู้ขอย้ายไปต่างเขต             
(ตามที่ระบุ) 

 

ร บค าส ่งร บย้ายจากต่างเขตพ้ืนที่ 

แจ้งค าส ่งให้สถานศึกษาของผู้ได้ร บย้าย 
และกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 

สถานศึกษาส่งต วมาร บหน งสือ           
ที่เขตพ้ืนที่ต้นส งก ด 

เขตพ้ืนที่ต้นส งก ด ส่งต วไปเขตพ้ืนที่        
ที่ร บย้าย 



 

 

6. กฎหมาย และระเบ ียบทีเ่ก่ียวข ้อง 
6.1 มาตรา 53  มาตรา 59 และมาตรา 133 แห่งพระราชบ ญญ ติระเบียบข้าราชการคร ูและ 

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท ี่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบ บที ่2) พ.ศ. 2551 
6.2 หน งส ือสำน  กงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.4/ว 24  ลงว  นที ่ 28 ธ  นวาคม 2559 

เรื่อง หล  กเกณฑ์และว ิธ ีการย ้ายข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
6.3 หน งส ือสำน  กงาน ก.พ. ที ่สร 0705/ว 15 ลงว  นที ่ 9 พฤษภาคม 2521 

เรื่อง การส  บเปล ี่ยนหรือโอนอ  ตราเงินเดือนข้าราชการพลเรอน 
6.4 หน งส ือสำน  กเลขาธิการคณะร ฐมนตรี ที ่สร 0203/ว 255 ลงว  นที ่27 พฤศจกิายน 2524 

เรื่อง การย้ายและแต ่งต ้งให้ดารงต าแหน่งย ้อนหล  ง 
6.5 คาส ่งห วหน้าร  กษาความสงบแห่งชาติ ที ่19/2560 ลงว  นที ่3 เมษายน 2560                  

เรื่อง การปฏ ิรูปการศ ึกษาของกระทรวงศึกษาธ ิการ 
6.6 มต ิกศจ., ก.ค.ศ. อ่ืน ๆ ที่เก ี่ยวข ้อง



 

 

 
7. แบบฟอร์มท ี่ใช้  

7.1 แบบคาร้องขอย ้าย 
7.2 แบบฟอร ์มจ ดทารายละเอ ียดข ้อมูลย้าย 
7.3 คาส ่งย้ายและแต่งต ้งขาราชการครูและบ ุคลากรทางการศกึษา 
7.4 หน งส ือแจ้งคาส ่งให้สถานศกึษา/หน งส ือส่งต วไปต่างเขตพ ื้นที่ 

8. ข้อสังเกต  
8.1 ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคาร ้องขอย้ายและ/หรือสถานศึกษาส ่งคาร ้องไม่เป็นไปตามระยะเวลา 

ที่หล กเกณฑ์ฯ ก าหนด 
8.2 สาน  กงานเขตพ ื้นท ี่การศึกษา ส ่งคาร ้องขอย้ายไปต่างเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษาไม ่ท นตามกำหนด 
8.3 สาน  กงานเขตพ ื้นท ี่การศึกษา ไม่ส่งคาร ้องขอย้ายไปให ้คณะกรรมการสถานศ ึกษาพ ิจารณา 
8.4 การย้ายและแต่งต ้งข ้าราชการครูและบ ุคลากรทางการศึกษา ศึกษาธ ิการจ งหว  ดที่ร บย้าย 

เป็นผ ู้ลงนามในคาส ่งย้ายและแต่งต ้ง



 

 

 
1. ชื่องาน  : การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืนซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ หรือได้รับคัดเลือกมา 
       บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 
2. ขอบเขตของงาน  
 ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบ ญญ ติระเบียบข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
3. ค าจ ากัดความ  
 การโอนผู้สอบแข่งข นได้ หมายถึง การโอนพน กงานส่วนท้องถิ่นหรือขาราชการประเภทอ่ืนซึ่งเป็นผู้ขึ้น
บ ญชีเป็นผู้สอบแข่งข นได้หรือผู้ได้ร บค ดเลือก มาบรรจุและแต่งต ้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 4.1 ส ารวจต าแหน่งว่าง กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก ที่กลุ่มงานแผนและอ ตราก าล งได้ก าหนดและเป็นไป 
ตามความต้องการของสถานศึกษา และแนวทางการบริหารอ ตรากาล งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาในสถานศึกษา 
 4.2 แจ้งต าแหน่งว่าง กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกตามความต้องการของสถานศึกษา ให้ ศธจ. เพื่อใช้ 
ต าแหน่งว่างร บโอนผู้สอบแข่งข นได้ 
 4.3 ศธจ. เสนอ อกศจ.พิจารณากล ่นกรอง และเสนอ กศจ. พิจารณาอนุม ติ ให้บรรจุและแต่งต ้งฯ 
 4.4 ศธจ. เป็นผู้ดาเนินการเรียกต วผู้สอบแข่งข นได้ ให้มารายงานต วพร้อมเอกสารประกอบการบรรจุ 
และแต่งต ้งภายในว น เวลา และสถานที่กาหนด 
 4.5 ศธจ. ส ่งบรรจุและแต่งต ้งฯ และส่งต วผู้สอบแข่งข นได้มารายงานต วที่เขตพ้ืนที่การศึกษาที่เลือก 
และส่งคาส ่งให้ ก.ค.ศ. 
 4.6 เขตพ้ืนที่การศึกษา ร บรายงานต วและส่งต วไปปฏิบ ติหน้าที่ที่สถานศึกษาที่เลือก 
 4.7 เขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งคาส ่งบรรจุและแต่งต ้งให้กลุ่มงานที่เก่ียวข้อง



 

 

 
5. แผนภูมิแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ารวจต าแหน่งว่างตามกลุ่มวิชา/วิชาเอก 

แจ้งต าแหน่งว่างและกลุ่มวิชาเอกให้ ศธจ. 

ศธจ. เสนอ อกศจ.กล ่นกรอง และเสนอ กศจ. พิจารณาอนุม ติ 

ศธจ.เรียกต วผู้สอบแข่งข นได้ มารายงานต วและเลือกสถานศึกษา 
 

ศธจ. ส ่งบรรจุและแต่งต ้ง และส่งต วผู้สอบแข่งข นได้          
รายงานต วที่เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

เขตพ้ืนที่การศึกษา ร บรายงานต วและ                                        
ส่งต วไปปฏิบ ติหน้าที่ท่ีสถานศึกษา 

 

แจ้งคาส ่งให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 



 

 

6. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 6.1 พระราชบ ญญ ติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 53           
มาตรา 58 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 6.2 หน งสือส าน กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 19 ลงว นที ่4 พฤศจิกายน 2546                         
เรื่อง หล กเกณฑ์และวิธีการโอนพน กงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งข นได้หรือผู้ได้ร บค ดเลือก
มาบรรจุและแต่งต ้งเป็นขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 6.3 หน งสือส าน กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงว นที ่10 พฤศจิกายน 2548                     
เรื่อง หล กเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพ ฒนาอย่างเข้ม 
 6.4 หน งสือส าน กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/274 ลงว นที ่30 กรกฎาคม 2556                           
เรื่อง เพ่ิมเติมหล กเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพ ฒนาอย่างเข้ม 
 6.5 หน งสือส าน กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงว นที ่14 ธ นวาคม 2548                              
เรื่อง การปร บปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 6.6 หน งสือส าน กงานเลขาธิการคณะร ฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 255 ลงว นที่ 27 พฤศจิกายน 2524 
เรื่อง การย้ายและแต่งต ้งให้ดารงต าแหน่งย้อนหล ง 
 6.7 คาส ่งห วหน้าร กษาความสงบแห่งชาติ ที ่19/2560 ลงว นที ่3 เมษายน 2560                             
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 6.8 มติ กศจ., ก.ค.ศ. อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
7. แบบฟอร์มที่ใช้  
 - หน งสือส่งต วไปปฏิบ ติหน้าที่ 
 
8. ข้อสังเกต  
 หน่วยงานผู้ร บโอน ควรตรวจสอบคุณสมบ ติ อ ตราเงินเดือนของผู้ประสงค์ขอโอนให้รอบคอบเพ่ือประโยชน์
ของทางราชการ กรณีไม่สามารถด าเนินการตามหล กเกณฑ์และวิธีการนี้ได้ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา



 

 

 
1. ชื่องาน   :  การขอช่วยราชการของข้าราชการครแูละบ ุคลากรทางการศ ึกษา 
 
2. ขอบเขตของงาน  
 ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาในรายที่มเีหต ุผลและความจาเป ็นต้องย้ายแต่ย งไม่มีอ  ตราร บย้าย        
จงึขอช ่วยราชการในหน่วยงานทางการศ ึกษาภายในเขตพนที ่การศ ึกษาและต ่างสาน  กงานเขตพ ื้นที ่การศ ึกษา 
รวมท ้งกรณ ีที ่ม ีความจำเป็นของหน ่วยงานทางการ ศ ึกษาภายในเขตพ้ืนทีก่ารศ ึกษา ที ่ต ้องการต  วบ ุคคลที ่มี 
ความรู้ความสามารถไปช ่วยราชการเป็นกรณ ีพ ิเศษ และการขอช ่วยราชการกรณ ีที่เป็นไปตามมติคณะร ฐมนตรี 
และกรณจีาเป็น 5 กรณ ีตามนโยบายกระทรวงศ ึกษาธิการที่ยกเว ้นให้ช ่วยราชการได้ 
 
3. คำจ ากัดความ  
 การช่วยราชการ หมายถึง การให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นค ารอ้งขอย้ายกรณีพ ิเศษตาม
เหตุผลความจำเป ็น แต่ย งไม่ม ีต าแหน่งว ่างร บย ้ายจึงให้ไปช ่วยราชการก ่อนเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 
 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 4.1 กรณ ีขอช่วยราชการภายในเขตพื้นที่การศ ึกษาของข้าราชการครูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา 
  4.1.1 ส าน กงานเขตพื้นที่การศึกษาร บค าร้องขอย้ายและขอช่วยราชการ ตรวจสอบข้อมูลเหตุผล 
ความจาเป็น ตามหล กเกณฑ์ที ่สพฐ. หรือ ก.ค.ศ. กำหนดแล้วแต่กรณี 
  4.1.2 ส่ง ศธจ. พิจารณาดาเนินการเสนอ อกศจ./กศจ. พ ิจารณาอนุญาตการขอช ่วยราชการ 
  4.1.3 ศธจ. โดยอน ุม ต ิกศจ. อน ุญาตใหช้ ่วยราชการ คราวละไม่เกิน 1 ปี น บต ้งแต่ว  นอนุญาต 
และแจ ้งผลให้เขตพ ื้นทีก่ารศึกษา เพ่ือด าเนินการแจ้งโรงเรียนและกลุ่มงานทีเ่กี่ยวข้องทราบ 
 4.2 กรณ ีขอช่วยราชการต ่างเขตพื้นที่การศ ึกษาของข ้าราชการคร ู
  4.2.1 ส าน กงานเขตพ ื้นท่ีการศ ึกษาตรวจสอบค าร ้องขอย้ายและขอช ่วยราชการ ตรวจสอบข ้อมูล 
อ  ตรากาล งคร ูและความเห็นของผู้บร ิหารสถานศ ึกษาโรงเรียนต้นส  งก  ดในการขอไปช ่วยราชการ 
          4.2.2 กรณีเป็นการขอชวยราชการต่อเนื่อง ให้ประสานงานสำน กงานเขตพ ื้นท่ีการศ ึกษาต้นส งก ด
เพื่อส่งปริมาณงานของสถานศึกษาต้นส งก ดและปริมาณงานของสถานศึกษาที่ช่วยราชการพร้อมความเห็นผู้บริหาร
สถานศ ึกษามาประกอบการดาเน ินการเสนอสำน  กงานคณะกรรมการการศ ึกษาข น้พ ื้นฐาน พ ิจารณาอนุญาตการขอ
ช ่วยราชการ 
  4.2.3 สาน กงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตของส าน กงานคณะกรรมการ
การศึกษาข น้พ ื้นฐาน ให้โรงเรียนต้นส  งก  ดทราบ เพ่ือให้มอบหมายงานในหน้าที่และส่งต วไปปฏ ิบ ติราชการ 
ทางส าน กงานเขตพ ื้นที่การศึกษาท ี่ได้ร บอนญุาต
  4.2.4 สำน  กงานเขตพ ื้นทีก่ารศ ึกษา ที ่ให้ช ่วยราชการจะต้องพ ิจารณาใหช้ ่วยราชการในที่มี
อ  ตราก าล งต่ ากว่าเกณฑ ์สถานศึกษาเท ่าน ้น 
 
 
 

 



 

 

 4.3 กรณีขอช่วยราชการต่างสานกงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน                
ตามมาตรา 38 ค.(2) 
  4.3.1 สาน กงานเขตพ ื้นที ่การศ ึกษาตรวจสอบคาร ้องขอย้ายและขอช ่วยราชการ ตรวจสอบข ้อมูล 
กรอบอ  ตรากาล  งและความเห ็นของผู้บร ิหารสถานศึกษา/ผ ู้อานวยการส าน กงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษาในการขอไปช ่วย 
ราชการ เสนอสำน  กงานคณะกรรมการการศึกษาข ้นพ ื้นฐานพิจารณาอนุญาต 
  4.3.2 สาน กงานคณะกรรมการการศึกษาข น้พ ื้นฐานพ ิจารณาอนุญาต แจง้ผลการพ ิจารณาให้สาน กงาน 
เขตพ ื้นที่การศ ึกษาที่เก ี่ยวข ้องทราบ 
 กรณ ีขอช่วยราชการต่อเนื่อง  ต่างส านักงานเขตพื้นที่การศ ึกษาของบุคลากรทางการศ ึกษาอ ื่น 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ผู้มีความประสงค์ขอช่วยราชการ ยื่นค าร ้องขอช่วยราชการต ่อสำน ักงานเขตพืน้ที่ 
การศ ึกษาที่ตนช่วยราชการอยู ่โดยให้ดาเน ินการตามข้อ 4.3 
 4.4. กรณ ีขอช่วยราชการของรองผ ู้อานวยการสำน ักงานเขตพื้นที่การศ ึกษา 
  4.4.1 ส าน  กงานเขตพ ื้นท่ีการศ ึกษาร บค าร้องและตรวจสอบข้อมูล พร ้อมใหค้วามเห ็นและ
ผลกระทบต่อสำน  กงานเขตพ ื้นที ่การศ ึกษาในการขอไปช่วยราชการ เสนอส าน กงานคณะกรรมการการศ ึกษา               
ข  ้นพ ื้นฐานพ ิจารณา 

 4.4.2 สำน  กงานคณะกรรมการการศึกษาข ้นพ ื้นฐานพิจารณาอนุญาต แจ้งผลการพ ิจารณา            
ให้สำน  กงานเขตพ ื้นทีก่ารศ ึกษาที่เก ี่ยวข ้องทราบ 

กรณีขอช่วยราชการต่อเน ื่อง  ของรองผ ู้อานวยการสาน ักงานเขตพื้นที่การศ ึกษา ให้ผู้ม ีความประสงค ์      
ขอช ่วยราชการ ยื่นค าร ้องขอช่วยราชการต ่อสำน ักงานเขตพื้นที่การศ ึกษาที ่ตนช่วยราชการอยู่ โดยให้ดำเนินการ
ตามข้อ 4.4



 

 

 
5. แผนภูม ิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 
ก. กรณ ีขอช่วยราชการของข ้าราชการคร ูภายในเขตพื้นที่การศ ึกษา/ต ่างเขตพืน้ที่การศ ึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

ตรวจสอบคุณสมบ ต/ิ 
ผ ู้บ งค บบ ญชาลงความเห็น 

 

สถานศกึษาร บค าร้องส ่ง สพท.ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือพ ิจารณาค าร้องขอย้าย                              
และเอกสารประกอบการขอช่วยราชการตามเกณฑ์ท่ี สพฐ.และ ก.ค.ศ.ก าหนด 

 

ภายในเขตพ้ืนที่ 
 

ต่างเขตพ้ืนที่ 

ผ ู้ขอยื่นคาร ้องผ ่าน 
ผ ู้บ งค บบ ญชาตามลาด บ 

 

ผ ู้ขอยื่นคาร ้องผ ่าน 
ผ ู้บ งค บบ ญชาตามลาด บ 

 

ตรวจสอบคุณสมบ ติ/ 
ผ ู้บ งค บบ ญชาลงความเห็น 

 

ส ่ง ศธจ. พ ิจารณา เสนอ อกศจ./กศจ. 
พิจารณาอนุญาตให้ไปชวยราชการ 

 

เสนอ สพฐ. พิจารณา 
 

สพฐ. แจง้ผลการพิจารณา 

สพท. แจง้ผู้เกีย่วข ้องทราบ / ส่งต ว 

สพท. แจง้ผู้เกีย่วข ้องทราบ / ส่งต ว 



 

 

 
ข. กรณ ีช่วยราชการของบ ุคลากรทางการศ ึกษาอ ื่นตามมาตรา 38 ค.(2)         
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค. กรณ ีช่วยราชการของรองผู้อานวยการสาน ักงานเขตพื้นที่การศ ึกษา 
 

สพฐ. ตรวจสอบเอกสาร                          
ครบเป็นไปตาม หล  กเกณฑ์ 

 

สพท.ร บค าร้อง / ตรวจสอบเอกสาร 
 

เอกสารไม่ครบ ขอเอกสารเพ่ิมเตม 

สพฐ. พิจารณาอน ุญาต 
 

สพฐ. แจ้งผลพิจารณาให้ สพท. 
 

สพท. แจ้งผ ู้เกี่ยวข้องทราบ/ส ่งต ว 
 

สพฐ. ตรวจสอบเอกสาร                          
ครบเป็นไปตาม หล  กเกณฑ์ 

 

สพท.ร บค าร้อง / ตรวจสอบเอกสาร 
 

เอกสารไม่ครบ ขอเอกสารเพ่ิมเตม 

สพฐ. พิจารณาอน ุญาต 
 

สพฐ. แจ้งผลพิจารณาให้ สพท. 
 

สพท. แจ้งผ ู้เกี่ยวข้องทราบ/ส ่งต ว 
 



 

 

6. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 6.1 มาตรา 69 แห่งพระราชบ  ญญ ติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ี 
แก ้ไขเพ่ิมเติม และมาตรา 10 แห่งพระราชบ ญญ ติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธ ิการ พ.ศ. 2546 
 6.2 หน งส ือสำน  กงานคณะกรรมการการศึกษาข น้พ ื้นฐาน ด่วนมาก ที ่ศธ 04009/ว 2384 
ลงว  นที ่12 มิถ ุนายน 2557 เรื่อง ซ กซ ้อมการให ้ข้าราชการครูช่วยราชการ 
 6.3 หน งส ือสำน  กงาน ก.ค.ศ.ที ่ศธ 0206.6/ว 24 ลงว  นที ่28 ธ  นวาคม 2559                                    
เรื่อง หล  กเกณฑ ์และว ิธ ีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
 6.4 หน งส ือสำน  กงาน ก.ค.ศ.ที ่ศธ 0206.3/ว 8 ลงว  นที ่5 กรกฎาคม 2549                                  
เรื่อง หล  กเกณฑ ์และว ิธ ีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ ึกษา 
 6.5 ค าส ่งห วหน้าร  กษาความสงบแห่งชาติ ที ่19/2560 ลงว  นที ่3 เมษายน 2560                            
เรื่อง การปฏ ิรูปการศ ึกษาของกระทรวงศึกษาธ ิการ 
 6.6 เอกสารที่ต ้องส่ง สพฐ.ประกอบการพ ิจารณา 
7. รูปแบบท ี่ใช้  
 7.1 แบบคาร ้องขอย้าย พร ้อมเอกสารประกอบ 
 7.2 แบบปริมาณงานของโรงเรียน/ สพท. 
 7.3 แบบบ นทึกขอช ่วยราชการ 
 
8. ข้อสังเกต  
 8.1 ผู้ย ื่นค าร ้องขอช ่วยราชการจะต ้องม ีเหตุผลความจำเป ็นตามเหตุการขอย ้ายกรณ ีพ ิเศษ 5 กรณี แต่ย  ง 
ไม ่มีตำแหน ่งว ่างร  บย้ายจ ึงขอช ่วยราชการก ่อน 
 8.2 ผู้ย ื่นค าร้องขอช ่วยราชการมีค ุณสมบ ต ิตามหล  กเกณฑ ์ แต่ผู้บรหิารสถานศ ึกษามีความเห็นไม่ 
สมควรอนุญาตให้ช ่วยราชการ ด้วยเหตุผลต่างๆทาให้เก ิดป  ญหาความข ดแย้งในหน่วยงาน 
 8.3 โรงเร ียนท ี่ระบ ุขอไปชวยราชการม ีอ ตรากาล  งคร ูพอด ีเกณฑ ์หรอเก ินเกณฑ์ ทาให ้ไม ่สามารถ 
อนุญาตช ่วยราชการได้ 
 8.4 ผู้ได้ร บอนุญาตให้ช ่วยราชการต่อเนื ่องเป็นเวลานาน แต่ไม ่ได้ร บการพ ิจารณาให้ย้ายหรือร บย้าย 
ทาให้เกิดป  ญหาการบริหารอ ตรากาล งในหนว่ยงานการศ ึกษาเดิม



 

 

 
1. ชือ่งาน  : การย้ายข ้าราชการครูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศ ึกษา 
 
2.  ขอบเขตของงาน  
 การย้ายและแต่งต ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน ่งผู้บร ิหารสถานศึกษาในหน่วยงาน
การศ ึกษาภายในเขตพ ื้นทีก่ารศ ึกษาและต ่างเขตพ ื้นที ่การศ ึกษาให้ดารงตำแหน่งว ่าง 
 
3.  ค าจ ากัดความ  
 การย้าย หมายถ ึง การแต่งต ง้ข้าราชการครูผู้สอนไปด ารงตำแหน่งเดิม ในหน ่วยงานการศึกษาอ ื่น 
ท ง้การย้ายภายในเขตพ ื้นที่การศึกษา หร ือต่างเขตพ ื้นทีก่ารศึกษา 
 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 การย้ายและแต่งต ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ ึกษา ต าแหน ่งผู้บร ิหารสถานศึกษาในหน่วยงาน
การศ ึกษาภายในเขตพ ื้นท่ีการศ ึกษาและต่างเขตพ ื้นที่การศ ึกษา (หน งส ือสาน กงาน ก.ค.ศ.ที ่ศธ 0206.4/ว /24  
ลงว  นที ่31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หล กเกณฑ์และวิธ ีการย้ายผู้บร ิหารสถานศ ึกษา) 
 4.1 ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร ้องขอย้าย (ตามแบบที ่ก.ค.ศ.ก าหนด) พร้อมเอกสารหล  กฐานและ
สถานศึกษานาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาข  ้นพ ื้นฐานให้ความเห็นการย้าย แล้วรวบรวมส่งสาน กงาน 
เขตพ ื้นทีก่ารศ ึกษาในระยะเวลาที่ก าหนด 
 4.2 สาน  กงานเขตพ ื้นท ี่การศึกษา ดาเนินการด งนี้ 
  4.2.1 การขอย ้ายภายในเขตพื้นที่การศ ึกษา หรือขอย้ายมาจากต ่างเขตพื้นที่การศ ึกษา 
   4.2.1.1 รวบรวมคาร้องขอย้ายของผู ้ขอย้ายที่ส่งมาตามกำหนด 
   4.2.1.2 ตรวจสอบคณุสมบ ต ิของผ ู้ขอย ้าย 
   4.2.1.3 จ ดทาข้อมูลของผู ้ย้ายส ่งไปสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย ้ายไป เพ ื่อขอความเห็น 
จากคณะกรรมการสถานศึกษาที่ร บย้าย 
   4.2.1.4 แต่งต ้งคณะกรรมการจ ดทาข ้อมูลฯ ตามองค์ประกอบการย้าย ส่งให้ ศธจ. 
เพ ื่อพ ิจารณานำเสนอ อกศจ. กล ่นกรองการย้ายฯ 
   4.2.1.5 ศธจ. เสนอ กศจ. พ ิจารณาเห็นชอบอนุมติการย ้าย 
   4.2.1.6 ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกคาส ่งย้ายและแต่งต ้ง 
   4.2.1.7 แจ้งหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
   4.2.1.8 สถานศกึษาแจ้งผู้ได้ร บการพ ิจารณาย ้ายมอบหมายงานในหน ้าที่



 

 

 
  4.2.2 การขอย้ายไปต่างเขตพื ้นที่การศ ึกษา 
   4.2.2.1 รวบรวมคาร้องขอย้ายของผู้ขอย้ายที่ส่งมาตามก าหนด 
   4.2.2.2 ตรวจสอบคณุสมบ ติของผู ้ขอย้าย พร้อมจ ดทางบหน ้าข้อมูลของผ ู้ขอย้าย 
   4.2.2.3 ส่งให้ ศธจ. พ ิจารณาด าเนินการเสนอ อกศจ. และ กศจ. พ ิจารณาเห็นชอบ
และอนุม ติส่งคาร้องขอย ้ายไปสาน  กงานเขตพ ื้นทีก่ารศึกษาปลายทาง 
 กรณ ีต่างสานักงานเขตพื้นที่การศ ึกษา ร บย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ ึกษา 
ในส งก ด ดาเนินการด งนี้ 
  1. แจ้งคาส ่งให้สถานศ ึกษาท ี่เกี่ยวข ้อง 
  2. ผู้ได้ร บการพ ิจารณาร บย้ายมอบหมายงานในหน ้าที่ 
  3. สถานศึกษาส ่งต วผ ู้ได้ร บการพ ิจารณาย้ายมาสาน  กงานเขตพ ื้นที ่การศกษาต้นส  งก  ด 
  4. สาน  กงานเขตพ ื้นที่การศึกษาต้นส งก ด ส่งต  วผู้ได้ร บการพ ิจารณาย้ายไปสาน กงาน 
เขตพ ื้นทีก่ารศ ึกษาที่ร บย้าย 
5. แผนภ ูม ิแสดงข ั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

                                                                           
                                                                             
                                      

ผู้ขอย้าย ยื่นคาร้องผ่าน            
ผู้บ งค บบ ญชาตามล าด บ 

น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา 
ให้ความเห็น            

สพท.รวบรวมค าร้อง  
และจ ดทาขอมูลส่ง ศธจ. 

สพท.ขอความเห็นจาก 

คณะกรรมการสถานศึกษาที่จะร บย้าย 

อกศจ.พ ิจารณากล ่นกรอง เสนอ กศจ. พ ิจารณาอนุมติ  

ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ 

มีคำส ่งย้ายและแต ่งต ้ง 

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส่งสำเนาคาส ่งให้ ก.ค.ศ./สพฐ. 



 

 

6. กฎหมาย และระเบ ียบทีเ่ก่ียวข ้อง 
 6.1 มาตรา 53  มาตรา 59 และมาตรา 133 แห่งพระราชบ ญญ ติระเบียบข้าราชการคร ูและ 
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท ี่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบ บที ่2) พ.ศ. 2551 
 6.2 หน งส ือสำน  กงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.4/ว 9 ลงว  นที ่29 กรกาคม 2554                      
เรื่อง หล  กเกณฑ ์และว ิธ ีการย้ายผู้บริหารสถานศกึษา ส  งก  ดสำน  กงานคณะกรรมการการศึกษาข ้นพ ื้นฐาน 
 6.3 หน งส ือส าน กงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.4/1024 ลงว  นที ่10 กรกฎาคม 2556                            
เรื่อง หล  กเกณฑ์และวิธ ีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศึกษาข น้พ ื้นฐาน 
 6.4 หน งส ือสำน  กงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.4/ว 5 ลงว  นที ่10 มิถ ุนายน 2559             
เรื่อง การแก ้ไขหล  กเกณฑ์และวิธ ีการย้ายข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา ส  งก  ดสาน  กงานคณะกรรมการ
การศ ึกษาข  ้นพ ื้นฐาน 
 6.5 หน งส ือสาน  กงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.4/ว 9 ลงว  นที ่11 สิงหาคม 2559               
เรื่อง การปร บปรุงระยะเวลาในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศึกษาข ้นพ ื้นฐาน 
 6.6 หน งส ือสาน  กงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที ่ศธ 0206.4/ว 24 ลงว  นที ่30 กรกฎาคม 2560 
เรื่อง แก้ไขหล  กเกณฑ์และว ิธ ีการย้ายผู้บริหารสถานศ ึกษา ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศึกษาข น้พ ื้นฐาน 
 6.7 หน งส ือสาน  กงาน ก.พ. ที ่สร 0705/ว 15 ลงว  นที่ 9 พฤษภาคม 2521                                  
เรื่อง การส บเปล ี่ยนหรือโอนอ  ตราเงินเด ือนข้าราชการพลเรือน 
 6.8 หน งส ือสาน  กเลขาธิการคณะร ฐมนตรี ที ่สร 0203/ว 255 ลงว  นที่ 27 พฤศจกิายน 2524 
เรื่อง การย้ายและแต ่งต ้งให้ดารงต าแหน่งย ้อนหล  ง 
 6.9 คาส ่งห วหน้าร  กษาความสงบแห่งชาติ ที ่19/2560 ลงว  นที ่3 เมษายน 2560                         
เรื่อง การปฏ ิรูปการศ ึกษาของกระทรวงศึกษาธ ิการ 
 6.10 มต ิกศจ., ก.ค.ศ. อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
8.  ข้อสังเกต  
 8.1 ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคาร ้องขอย้ายและ/หรือสถานศึกษาส ่งคาร ้องไม่เป็นไปตามระยะเวลา 
ที่หล กเกณฑ์ฯ ก าหนด และเอกสารประกอบไม่เป็นไปตามองค์ประกอบการย้าย 
 8.2 สำน  กงานเขตพ ื้นท ี่การศึกษา ส ่งคาร ้องขอย้ายไปต่างเขตพ ื้นท ี่การศึกษาไม ่ท นตามกำหนด 
 8.3 สำน  กงานเขตพ ื้นท ี่การศึกษา ไม่ส่งคาร ้องขอย้ายไปให ้คณะกรรมการสถานศ ึกษาพ ิจารณา 
 8.4 การย้ายและแต่งต ้งข ้าราชการครูและบ ุคลากรทางการศึกษา ศึกษาธ ิการจ งหว  ดที่ร บย้าย 
เป็นผ ู้ลงนามในคาส ่งย้ายและแต่งต ้ง



 

 

1. ชื่องาน  : การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ ึกษา 
 
2. ขอบเขตของงาน  
 การออกจากราชการของข้าราชการครูและบ ุคลากรทางการศกึษา เป็นการให้ขาราชการครูและ 
บคุลากรทางการศ ึกษา พ ้นจากต าแหน่งหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนด พระราชบ ญญ ติระเบียบข้าราชการครู 
และบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดเหตุที ่ออกจากราชการไว ้หลายกรณี การลาออกจาก 
ราชการเป็นว ิธ ีการหนึ่งของการลาออกจากราชการ ซึ่งเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลน  ้น ๆ ซ่ึงในการ 
ด าเนินการมีระเบียบ/หล กเกณฑ์/วิธ ีการก าหนดไว้ 
 
3. ค าจ ากัดความ   
 การลาออกจากราชการ หมายถึง การออกจากราชการตามความประสงค์ของตนเอง 
 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 4.1 ผู้ประสงค์ขอลาออกจากราชการ ยื่นหน งสือขอลาออกจากราชการ (ตามแบบที ่ก.ค.ศ.ก าหนด) 
ต่อผู้บ  งค บบ  ญชา โดยยื่นล ่วงหน้าก่อนว  นลาออกไม่น ้อยกว ่า 30 ว  น กรณียื่นล่วงหน้าน้อยกว่า 30 ว  น หากผู้มี 
อำนาจอน ุญาตการลาออกเห ็นว ่ามีเหตุผลและความจาเป็น จะอนุญาตเป็นลายล  กษณ์อกษร ให้ยื่นหน งส ือ 
ลาออกจากราชการน้อยกว่า 30 ว  นกไ็ด้ 
 4.2 หนว่ยงาน/สถานศ ึกษา ร บเร ื่องการลาออกจากราชการ 
 4.3 สาน  กงานเขตพ ื้นท ี่การศึกษา ร  บเรื่องการขอลาออกจากราชการ ตรวจสอบหน  งสือขอลาออก 
จากราชการ ยื่นล ่วงหน้าก่อนว  นลาออกตามเกณฑ ์น ้อยกว่า ๓๐ ว  น หรือไม่ 
 4.4 เจ้าหน ้าที่ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลประกอบการนาเสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 กรณ ี
ด งตอ่ไปนี้ 
  4.4.1 กรณีดาเนินการทางวิน  ย 
  4.4.2 กรณกีารลาศกึษาต่อ/การชดใช ้ทุน 
  4.4.3 การเป็น/ไม ่เป็นสมาชิก กบข., กสจ. 
 4.5 เสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 พ ิจารณาอนุญาต/ไม ่อนุญาตให้ลาออกจากราชการ ด งนี้ 
  4.5.1 กรณอีนุญาตให้ลาออก ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 มีคำส ่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการ 
  4.5.2 กรณีย บย ้งการอน ุญาตให้ลาออก ผู้ม ีอำนาจการลาออกตามมาตรา 53 มีคาส ่งย บย ้ง 
การอนุญาตให้ลาออกเป็นลายล  กษณ ์อ  กษรให้เสร ็จส ิ้นกร่อนว  นขอลาออก 
 4.6 แจ้งให้ผู้ขอลาออกจากราชการทราบก่อนว  นขอลาออก และหนว่ยงานที่เกี่ยวข ้อง(ก.ค.ศ./สพฐ.)



 

 

 
5. แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. แบบฟอร์มที่ใช ้ 
 6.1 แบบหน งส ือขอลาออกจากราชการ 
 6.2 แบบตรวจสอบประว ติราชการ 
 6.3 ค าส ่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาลาออกก่อน ๓๐ ว  น 
 6.4 ค าส ่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาลาออกจากราชการ 
 
7. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 7.1  พระราชบ ญญ ต ิบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และท ี่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 7.2 พระราชบ ญญ ต ิกองทุนบำเหน็จบ านาญข้าราชการ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 7.3  มาตรา 53 มาตรา 107 มาตรา 108 และมาตรา 133 แห่งพระราชบ ญญ ติระเบียบข ้าราชการ 
ครูและบคุลากรทางการศ ึกษา พ.ศ. 2547 และทีแ่กไขเพ ิ่มเติม (ฉบ บที ่2) พ.ศ. 2551 
 7.4 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว ่าดว้ยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบ ุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2548

ผ ู้ประสงค์ขอลาออก ยื่นหน งส ือ ต่อผ ู้บ งค บบ ญชา 

หน่วยงาน/สถานศึกษา ร บเรื่อง 
 

ตรวจสอบข้อม ูลประกอบการนำเสนอ ผ ู้มีอ านาจ
พ ิจารณา 

 

ผ ู้มีอ านาจตามมาตรา 53 อนุญาตให้ ลาออก/ย  บย ้งเป็นลายล  กษณ ์อ กษร 

แจ้งผ ู้ลาออกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 



 

 

 
1. ชือ่งาน  : การแต่งตั้งข ้าราชการครูและบ ุคลากรทางการศ ึกษารักษาการในตำแหน ่งผู้อานวยการสถานศ ึกษา 
 
2. ขอบเขตของงาน  
 การแต่งต ง้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร  กษาการในตำแหน่งผู้อานวยการสถานศ ึกษา 
ในกรณไีม่มีผู ้อานวยการสถานศึกษาหร ือมีแต่ไม่อาจปฏ ิบ ต ิราชการได้ เป็นการช  ่วคราวหรือเป็นการล ่วงหน้า 
 1.  สถานศึกษาสามารถเสนอขอแต ่งต ้งข ้าราชการครูและบ ุคลากรทางการศึกษาในส งก ดให้เป็น 
ผู้ร  กษาการในต าแหน่งผู ้อานวยการสถานศ ึกษาได้ ๒ กรณี 
  1.1 กรณีสถานศ ึกษาไม ่ม ีผู้ดารงต าแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา 
  1.2 กรณีสถานศ ึกษามีผู้ดารงต าแหน่งผ ู้อานวยการสถานศึกษาแต่ไม่สามารถปฏ ิบ ติราชการ 
 2.  หล  กการแต่งต ้งผู้ร กษาการในต าแหน่งผู้อานวยการสถานศกึษา 
  2.1 สถานศึกษาท ี่มีผู้ดารงต าแหน่งรองผู้อานวยการสถานศกึษา ๑ คน ให้รองผ ู้อานวยการ 
สถานศึกษาร กษาการในตำแหนง่ผู้อานวยการสถานศึกษา 
  2.2 สถานศึกษาท ี่มีผู้ดารงต าแหน่งรองผู้อานวยการสถานศกึษาหลายคน ให้สถานศ ึกษาเสนอ 
สาน  กงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา เพ ื่อแต่งต ้งผู้ร กษาการในตำแหนง่ผู้อานวยการสถานศึกษาเรียงตามลาด บ 
การร กษาการในตำแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา 
  2.3 สถานศึกษาท ี่ไม่ม ีผู้ดารงต าแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา ให้สถานศึกษาเสนอ
สำน  กงานเขตพ ื้นทีก่ารศ ึกษาเพ่ือแตง่ต ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ ึกษาในส งก ดคนใดคนหนึ่งเป็น          
ผ ู้ร กษาการในต าแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา 
  2.4 การเสนอขอแต ่งต ้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศ ึกษา ให้เป็นผ ู้ร กษาการในต าแหน่ง 
ผู้อานวยการสถานศึกษา กระท าได้ด งนี้ 
   2.4.1 เสนอขอแต ่งต ้งให้ร กษาในต าแหน่ง ไว ้เป็นการล่วงหน้า 
   2.4.2 เสนอขอแต ่งต ้งให้ร กษาการในตำแหน่ง เป ็นคราว ๆ ไป (ให้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นและ ว  น เดอืน ปี) 
 
3. ค าจ ากัดความ  
 การแต ่งตั้งผู ้ร ักษาการในตาแหนง หมายถ ึง การแต ่งต ้งให ้ข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา 
ร กษาการในต าแหน่ง ในกรณ ีต าแหน่งว ่าง หรือ ผ ู้ดารงต าแหน่งไม ่สามารถปฏ ิบ ติหน ้าที่ราชการได้



 

 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 4.1 สถานศึกษาเสนอช ื่อข้าราชการครูและบ ุคลากรทางการศึกษาในส งก ดไปย ง สพท. 
 4.3 สพท. จ ดทารายละเอ ียดส่ง ศธจ. เพ่ือส ่งแต่งต ้งฯ 
 4.4 ศธจ. ส ่งคาส ่งให้ สพท. เพ ื่อดาเนินการในส่วนทีเ่กี่ยวข ้อง 
 4.5 สพท. ส่งคาส ่งให้โรงเรียนทราบ 
 
5. แผนภูม ิแสดงข ั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 6.1. มาตรา 68 แห่งพระราชบ ญญ ต ิระเบียบข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศกษา พ.ศ. 2547 
 6.2 คาส ่งห วหน้าคณะร  กษาความสงบแห่งชาติ ที ่16/2560 ลงว  นที ่12 มีนาคม 2560 
เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา 
 6.3 คาส ่งห วหน้าคณะร  กษาความสงบแห่งชาติ ที ่19/2560 ลงว  นที ่3 เมษายน 2560 
เรื่อง การปฏ ิรูปการศึกษาในภ ูมิภาคของกระทรวงศึกษาธการ 
 6.4 หน งส ือสาน  กงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.9/ว 18 ลงว  นที ่26 มิถ ุนายน 2560 เรื่อง แนวปฏ ิบ ติ 
เกี่ยวก บการบร ิหารงานบุคคลของข้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศึกษา 
 6.5 มต ิกศจ., ก.ค.ศ. อ่ืนที่เกี่ยวขอ้ง

หนว่ยงาน/สถานศ ึกษา พ ิจารณาเสนอขอแต่งต ้งผู้ร  กษาการในต าแหน่ง 
 

สพท. จ ดทารายละเอ ียด ไป ศธจ. เพ่ือส ่งแต่งต ้งต าแหน่ง 
 

ศธจ. ส ่งคาส ่งให้ สพท. 

สพท. ส่งคาส ่งให้โรงเรียน 



 

 

 
7. รูปแบบท่ีใช้  
 
 
 
 

ค าส ่งสาน กงาน........................................................... ......... ที่............../................. 
                       เรื่อง  แต่งต ้งผู้ร  กษาการในตำแหน่ง 

 
อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา 53 มาตรา 68 แห่งพระราชบ ญญ ติระเบียบข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศ ึกษา พ.ศ. 2547 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม คาส ่งห  วหน้าคณะร  กษาความสงบแห่งชาติ 
ที ่16/2560 ลงว  นที ่12 มีนาคม 2560 ค าส ่งห วหน้าคณะร กษาความสงบแห่งชาติ ที ่19/2560                  
ลงว  นที ่3 เมษายน 2560 และหน งสือส าน กงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.9/ว 18 ลงว  นที ่26 มิถ ุนายน 2560 
จึงแต่งต ้ง นาย/นาง/นางสาว.....................................ต าแหน่ง.......................................เป็นผู้ร กษาการในต าแหน่ง
...........................................(โรงเรียน,สาน  กงานเขตพ ื้นที ่การศกึษา.................................................)                                
ท ้งนี้ต ้งแต ่ว  นที่.............เดือน.................................พ.ศ. .......................เป็นต้นไป 
 
 

ส ่ง ณ ว  นที่.................................................... 
 
 

(..................................................)  
ศึกษาธ ิการจ งหว  ด.............................................. 


