
 
 
 

 

ค ำน ำ 

ตามที่ ไ ด้ มี ค าสั่ ง หั วห น้ า คณะรั กษาความส งบแห่ งช าติ  ค า สั่ ง ที่  ๑๐ /๒๕๕๙  

เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และค าสั่งที่ ๑๑/๒๕๕๙  

เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ซึ่งก าหนดให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและใหยุ้บเลกิ  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งให้โอนอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของ 

กศจ.  ของจังหวัดน้ันๆ 

ส านักงาน ก.ค.ศ. ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการด าเนินงานในหน้าที่ของ ก.ค.ศ.  

มีหน้าที่ในการก าหนดกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา จึงได้จัดท าคู่มือการบริหารงานบุคคลส าหรบัข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ กศจ. 

เพื่อใช้ประกอบในการประชุม VDO Conference ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่อง ความคืบหน้า

การขับเคลื่อนบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ซึ่งเป็นกรรมการใน กศจ. เพื่อเป็นแนวทาง

ให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยคู่มือฉบับนี้จะมีเนื้อหาประกอบด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมแผนผังข้ันตอนการด าเนินการ ซึ่งจะท าให้ได้เข้าใจข้ันตอน 

การท างานอย่างละเอียด แต่อย่างไรก็ตาม คู่มือฉบับนี้อาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนบ้าง 

ตามโอกาสอันสมควร 

  ส านักงาน ก.ค.ศ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการประชุม ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของ กศจ. สามารถ

ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง  

เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

 

ส ำนักงำน ก.ค.ศ.  

๓  เมษำยน  ๒๕๕๙ 

 

เอกสำรประกอบกำรประชุมชีแ้จงผู้แทนฯ 



 
 
 

ค ำน ำ 

ตามที่ได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ค าสั่งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อน          

การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และค าสั่งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการ 

ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ซึ่ งก าหนดให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งให้โอนอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา             

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของ กศจ.                

ของจังหวัดน้ันๆ 

ส านักงาน ก .ค.ศ.  ในฐานะ เป็นเจ้ าหน้าที่ เกี่ ยวกับการด า เนินงานในหน้าที่ ของ  ก .ค.ศ.  

มีหน้าที่ในการก าหนดกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา จึงได้จัดท าคู่มือการบริหารงานบุคคลส าหรบัข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ กศจ. 

เพื่อใช้ประกอบในการประชุมช้ีแจงแนวปฏิบัติเกีย่วกับหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ให้กับผู้แทนส านักงาน ก.ค.ศ.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน (สช.) และผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)   

ซึ่งเป็นกรรมการใน กศจ. เพื่อเป็นแนวทางให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยคู่มือฉบับนี้จะมีเนื้อหา

ประกอบด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

พร้อมแผนผังข้ันตอนการด าเนินการ ซึ่งจะท าให้ได้เข้าใจข้ันตอนการท างานอย่างละเอียด แต่อย่างไรก็ตาม  

คู่มือฉบับนี้อาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนบ้างตามโอกาสอันสมควร 

 ส านักงาน ก.ค.ศ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการประชุม ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของ กศจ. สามารถ

ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง  

เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

 

ส ำนักงำน ก.ค.ศ.  

๗  เมษำยน  ๒๕๕๙ 

 



 
 
 

สำรบัญ 

 

เรื่อง           หน้า  

บทน ำ           1 

1. กำรด ำเนินกำรในช่วงเปลี่ยนผ่ำนจำก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ สู่ กศจ.   ๔  

2. กำรประชุมของ กศจ.         ๗  

3. กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง และกำรบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำร    ๑๓  

4. เงินเดือน และค่ำตอบแทน        ๖5 

5. กำรย้ำย          ๗5 

6. กำรเกลี่ยอัตรำก ำลัง         ๙3 

7. กำรโอน          96 

8. กำรประเมินวิทยฐำนะ        ๑03 

9. กำรพัฒนำ          ๑21 

10. กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรออกจำกรำชกำร     ๑๒4 

11. กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์                                                          ๑๒9 

12. กำรบริหำรงำนบุคคลของบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ ๓๘ ค (๒)            ๑๔6 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

บทน ำ 
 

 ตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ท่ี ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๒๑ มีนำคม ๒๕๕๙     

เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค โดยท่ีได้ปรำกฏข้อเท็จจริงถึง

สภำพปัญหำในกำรจัดกำรศึกษำในส่วนภูมิภำคของประเทศว่ำเกิดจำกปัญหำกำรสั่งกำรและกำรบริหำร

จัดกำรไม่มีประสิทธิภำพและไม่เป็นเอกภำพเป็นปัญหำส ำคัญ ดังน้ัน เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิรูประบบ

กำรศึกษำให้สำมำรถขับเคลื่อนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึง ก ำหนดให้มี

คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด  เรียกโดยย่อว่ำ กศจ.  โดยมีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปน้ี  

๑. อ ำนำจหน้ำท่ีตำมข้อ ๔ ของค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติท่ี ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันท่ี 

๒๑ มีนำคม ๒๕๕๙ ที่ก าหนดให้ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและให้โอนอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและ

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของ กศจ.  

 ดังนั้น กศจ. จึงมีอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา ๓๘ 

วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามมาตรา ๓๖  

วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ในการก ากับดูแล จัดต้ัง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริม และ

สนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและส่งเสริมอง ค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ

สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กับอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๒. อ ำนำจหน้ำท่ีตำมข้อ ๕ ของค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ท่ี ๑๐/๒๕๕๙ ลง
วันท่ี ๒๑ มีนำคม ๒๕๕๙ ที่ก าหนดให้โอนอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของ กศจ.  

 ดังนั้น กศจ. จึงมีอ านาจหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา ๒๓ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
  (๑) พิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งการก าหนดจ านวนและอัตราต าแหน่งและเกลี่ยอัตราก าลัง  
ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
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  (๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา 
  (๓) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา 
  (๔) พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ 
และการร้องทุกข์ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี 
  (๕) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบ
คุณธรรม การจัดสวัสดิการ และการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
  (๖) ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
  (๗) จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
  (๘) จัดท ารายงานประจ าปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. 
  (๙) พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่อยู่ใน
อ านาจและหน้าที่ของผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษา 
  (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ.
มอบหมาย 

 ๓. อ ำนำจและหน้ำท่ีตำมข้อ ๗ ของค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติท่ี ๑๐/๒๕๕๙    
ลงวันท่ี ๒๑ มีนำคม ๒๕๕๙ ที่ก าหนดให้ กศจ. มีอ านาจและหน้าที่นอกจากข้อ ๔ และข้อ ๕ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
ในจังหวัด 
  (๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 
  (๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวช้ีวัดในการ
ด าเนินงานในลักษณะตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ                  
ในจังหวัด 
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  (๔) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในจังหวัดต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค              
เพื่อใช้อ านาจตามข้อ ๒ (๔) 
  (๕) ก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
  (๖) วางแผนการจัดการศึกษาในจังหวัดและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณ           
ให้แก่สถานศึกษา 
  (๗) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ.ได้ตามความจ าเป็น 
  (๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนด หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคมอบหมาย 
 

 ส านักงาน ก.ค.ศ. ในฐานะเจ้าหน้าที่ด าเนินงานของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา หรือ ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา               
จึงได้สรุปแนวทางการปฏิบัติงานในการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ของ กศจ. ตามหัวข้อดังนี้ 

1. การด าเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่านจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา สู่ กศจ. 
2. การประชุมของ กศจ. 
3. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
4. เงินเดือน และค่าตอบแทน 
5. การย้าย 
6. การโอน 
7. การประเมินใหม้ีและเลื่อนวิทยฐานะ 
8. การพัฒนา 
9. การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ 
10. การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 
11. การบริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค (๒) 

 สามารถศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้ตามรายละเอียดภายในเล่ม และเอกสารประกอบที่ได้จัดท าไว้ 
 ทั้งนี้ มีรายละเอียดตามหัวข้อดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
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๑. กำรด ำเนนิกำรในชว่งเปลีย่นผ่ำนจำก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
สู่ กศจ. 

 

 ๑. ในช่วงเปลี่ยนผ่ำนให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำจัดท ำข้อมูลกำรบริหำรงำนบุคคล          
เสนอ กศจ. ดังน้ี 
  ๑.๑ ข้อมูลพื้นฐานการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา 
  ๑.๒ ข้อมูลปัญหาการบริหารงานบุคคลที่จ าเป็นต้องเร่งรัดด าเนินการ เช่น  
   ๑.๒.๑ การปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าพิพากษา หรือการอุทธรณ์ค าพิพากษา 
   ๑.๒.๒ การปฏิบัติตามมติ ก.ค.ศ. เช่น ก.ค.ศ. มีมติให้เพิกถอนค าสั่งหรือมติ  
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และให้ด าเนินการใหม่ให้ถูกต้อง 
   ๑.๒.๓ การปฏิบัติตามค าสั่งขององค์กรตรวจสอบอื่น  ๆ เช่น ป.ป.ช., ป.ป.ท. , 
สตง. ฯลฯ 
  ๑.๓ ข้อมูลการบริหารงานบุคคลที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ในข้ันตอนต่าง  ๆ เช่น การย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษาที่คณะกรรมการกลั่นกรองด าเนินการจัดล าดับไว้เรียบร้อยแล้ว  การบรรจุแต่งตั้ง                  
ผู้สอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกได้ซึ่งอยู่ระหว่างเรียกมารายงานตัวเลือกสถานศึกษา การประเมินเพื่อมี            
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ฯลฯ  
  ๑.๔  ข้อมูลการบริหารงานบุคคลที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ได้อนุมัติเป็นหลักการหรือ
ก าหนดแนวปฏิบัติไว้ เช่น อนุมัติเป็นหลักการให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาด าเนินการสอบแข่งขันหรือสอบ
คัดเลือก อนุมัติเป็นหลักการเกี่ยวกับการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

  1.5 ข้อมูลค ำร้องขอย้ำยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ยื่นค ำร้องขอย้ำย  
ไปต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ ทั้งในจังหวัดเดียวกันและจังหวัดอื่น เพื่อเสนอขอควำมเห็นชอบต่อ กศจ.  
 ๒. กำรบริหำรงำนบุคคลท่ีอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรให้ด ำเนินกำร ดังน้ี 
  ๒.๑ เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อน าเสนอให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา หรือ
เรื่องที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาแล้วแต่ยังไม่มีมติ หรือเรื่องที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาแล้วมีมติให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน (เรื่องสืบเนื่อง)  เมื่อด าเนินการตามมติดังกล่าวแล้ว 
ให้น าเสนอ กศจ. พิจารณา ต่อไป 
  ๒.๒  เรื่องที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณามีมติแล้ว แต่ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ 
ยังไม่ได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติ ก็ให้ปฏิบัติไปตามมติน้ัน 
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  ๒.๓  เรื่องที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณามีมติไปแล้ว แต่อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ตามมติก็ให้ด าเนินการต่อไปจนเสร็จสิ้น หากมีกรณีต้องน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ก็ให้น าเสนอ 
กศจ. พิจารณา เช่น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการไว้แล้ว เมื่อได้รับ           
ผลการประเมินแล้วให้น าเสนอ กศจ. เพื่อขออนุมัติผลการประเมินต่อไป เป็นต้น 

๒.๔  เรื่ องที่  อ .ก .ค.ศ. เขตพื้นที่ การ ศึกษา ตั้ งคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
โดยตามหลักเกณฑ์ก าหนดให้กรรมการส่วนหนึ่งมาจากอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เช่น 
คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย หรือคณะกรรมการประเมินค่างานปรับระดับต าแหน่งประเภทวิชาการฯ  
แต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรือด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จให้ยุติการด าเนินการไว้ เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าว
ขาดองค์ประกอบตามที่กฎหมายก าหนด และให้เสนอ กศจ.เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการให้ครบองค์ประกอบ
ต่อไป 
  กรณีที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการอื่น ๆ ซึ่งไม่มีองค์ประกอบที่ตั้งจาก
อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการดังกล่าวยังด าเนินการต่อไปได้ เนื่องจากเป็นกรณี
ถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ไปเป็นของ กศจ. 
 ๓. ด ำเนินกำรเพ่ือให้มี “อกศจ.” เพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำก กศจ. เพื่อให้การ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๓.๑  แต่งตั้งกรรมการใน กศจ. จ านวนหนึ่งคน ให้เป็นประธานอนุกรรมการ 
  ๓.๒  แต่งตั้งกรรมการใน กศจ. จ านวนสองคน ให้เป็นอนุกรรมการ 
  ๓.๓  แต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อ านวยการสถานศึกษา 
จ านวนสองคน ให้เป็นอนุกรรมการ 
  ๓.๔  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินสามคน ให้เป็นอนุกรรมการ 
  ๓.๕  ศึกษาธิการจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
 ๔. กรณีมีควำมจ ำเป็น กศจ. มีอ ำนำจเสนอคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค ตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยการปฏิบัติงานของ กศจ.  
ตามข้อ ๗ (๗) 
 ๕ .  กร ณีส ำ นั ก ง ำนเขต พ้ืน ท่ี ก ำ ร ศึ กษำมั ธ ยม ศึ กษำ ท่ีมี เ ข ต พ้ืน ท่ี ครอบคลุ ม หลำ ย
จังหวัด ให้ กศจ. ของแต่ละจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่บรหิารงานบคุคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานการศึกษาซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนั้นเช่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔ มีเขตพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระบุรี ในการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานการศึกษาซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานี  
ก็ให้น าเสนอ กศจ. ปทุมธานี พิจารณาส่วนการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานการศึกษาซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสระบุรี  ก็ให้น าเสนอ กศจ. สระบุรี พิจารณา  
เป็นต้น 
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 ๖. เมื่อ กศจ. มีมติเป็นประการใดแล้ว ฝ่ายเลขานุการ กศจ. ต้องแจ้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ต้นสังกัดเพื่อทราบและพิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตามมติ กศจ. ดังกล่าวต่อไป เช่น  

- เมื่อ กศจ.พิจารณารายงานการด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ใดแล้วมีมติเพิ่มโทษ เช่นนี้ ฝ่ายเลขานุการ กศจ. ต้องแจ้งมติให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบและด าเนินการตามมติ และเมื่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ต้นสังกัดได้รับแจ้งมติของ กศจ. แล้ว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องแจ้งให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ของผู้นั้น มีค าสั่งเพิ่มโทษให้เป็นไปตามมติ กศจ.  

- เมื่อ กศจ. มีมติอนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นแล้ว เช่นนี้  
ฝ่ายเลขานุการ กศจ. ต้องแจ้งมติให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบและด าเนินการตามมติ และเมื่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดได้รับแจ้งมติ
ของ กศจ. แล้ว ต้องแจ้งให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมของผู้นั้น มีค าสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้นั้นให้เป็นไปตามมติ กศจ. เป็นต้น 
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๒. กำรประชุมของ กศจ. 
 

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๒ ก าหนดให้ 
การประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้น าความในมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ดังนั้น การประชุมพิจารณาของ กศจ. ในส่วนที่เป็นอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  
จึงต้องด าเนินการตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่บัญญัติว่า 
  “มาตรา ๑๖ การประชุม ก.ค.ศ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้รองประธานกรรมการท าหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได ้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 
  ในการประชุมถ้ามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะ หรือเมื่อมีกรณีเข้าข่าย
ที่กฎหมายก าหนดว่ากรรมการผู้นั้นมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุม 
  การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด” 
 นอกจากการประชุมของ กศจ. จะต้องด าเนินการตามบทบัญญัติมาตรา ๑๖ ประกอบมาตรา ๒๒ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว ยังต้องเป็นไปตาม 
มาตรา ๘๐ – ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ด้วย ดังต่อไปนี้ 
  “มาตรา ๘๐ การประชุมให้เป็นไปตามระเบียบการที่คณะกรรมการก าหนด 
  การนัดประชุมต้องท าเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  
สามวัน เว้นแต่กรรมการนั้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ว กรณีดังกล่าวนี้จะท าหนังสือแจ้งนัด            
เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้ 
  บทบัญญัติในวรรคสองมิให้น ามาใช้บังคับในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งประธานกรรมการ 
จะนัดประชุมเป็นอย่างอื่นก็ได้” 
  “มาตรา ๘๑ ประธานกรรมการมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการประชุม  และเพื่อรักษา                
ความเรียบร้อยในการประชุม ให้ประธานมีอ านาจออกค าสั่งใด ๆ ตามความจ าเป็นได้ 
  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธาน
กรรมการท าหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ให้กรรมการ 
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นท าหน้าที่แทน 
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  ในกรณีที่ประธานกรรมการมีหน้าที่ต้องด าเนินการใด ๆ นอกจากการด าเนินการประชุม              
ให้น าความในวรรคสองมาบังคับใช้โดยอนุโลม” 
  “มาตรา ๘๒ การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
  กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน                  
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
  เรื่ อง ใดถ้าไม่มีผู้ คัด ค้าน ให้ประธานถามที่ประชุม ว่ามีผู้ เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่                       
เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องนั้น” 
  “มาตรา ๘๓ ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ 
  ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้ง เหตุผลไว้ในรายงานการประชุม                 
และถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย” 
 อีกประกำรหน่ึง การประชุม กศจ. เป็นการพิจารณาทางปกครองเพื่อน าไปสู่การออกค าสั่งทางปกครอง 
จึงอยู่ภายใต้บทบัญญัติ ว่าด้วยค าสั่งทางปกครอง  ในหมวด ๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เกิดเป็นข้อโต้แย้งอยู่บ่อยครั้ง  เช่น ในเรื่อง 
“ความเป็นกลางในการพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าที่” ซึ่งหลักกฎหมายดังกล่าวปรากฏตามมาตรา ๑๓ 
และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังต่อไปนี ้
  “มาตรา ๑๓  เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ 

  (๑) เป็นคู่กรณีเอง 

  (๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี 

  (๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าช้ันใด ๆ หรือเป็นพี่น้องหรือ

ลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามช้ัน หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองช้ัน 

  (๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี 

  (๕) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี 

  (๖) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

  “มาตรา ๑๖ ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือ
กรรมการในคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณา  
ทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะท าการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้ 
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  ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการ ดังนี ้
  (๑) ถ้าผู้นั้นเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าว ให้ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปช้ันหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี 
  (๒) ถ้ามีคู่กรณีคัดค้านว่าผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว หากผู้นั้นเห็นว่าตนไม่มีเหตุตามที่คัดค้านนั้น  
ผู้นั้นจะท าการพิจารณาเรื่องต่อไปก็ได้แต่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปช้ันหนึ่งหรือประธาน
กรรมการทราบ แล้วแต่กรณี 
  (๓) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองซึ่งผู้นั้น 
เป็นกรรมการอยู่มีค าสั่งหรือมีมติโดยไม่ชักช้า แล้วแต่กรณีว่าผู้นั้นมีอ านาจในการพิจารณาทางปกครอง  
ในเรื่องนั้นหรือไม่ 
  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

10 
 

ควำมเป็นกลำงในกำรพิจำรณำทำงปกครองของเจ้ำหน้ำท่ี 
 

 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกฎหมายกลางที่วางหลักเกณฑ์ทั่วไป 
เกี่ยวกับการออกค าสั่ งทางปกครองและการปฏิบัติภายหลังจากที่ ได้มีการออกค าสั่ งทางปกครอง   
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจา้หน้าทีฝ่่ายปกครองมีมาตรฐานเดียวกัน ได้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ “หลักความเป็นกลาง” 
ของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาทางปกครองไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับคู่กรณีทีจ่ะปกป้องและรักษาสิทธิ 
ของตนเอง เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวได้มีข้อก าหนดลักษณะของเจ้าหน้าที่ที่เข้าข่ายมีความไม่เป็นกลาง  
ในการพิจารณาทางปกครองไว้ โดยคู่กรณีสามารถใช้สิทธิโต้แย้งหรือคัดค้านการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  
ดังกล่าวได้ หรือแม้แต่ตัวเจ้าหน้าที่เองเมื่อเห็นว่าตนอาจเข้าลักษณะที่จะท า ให้การพิจารณาทางปกครอง 
เกิดความไม่เป็นกลาง ก็จะต้องด าเนินการตามข้ันตอนที่กฎหมายก าหนดไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา 
ในภายหลัง ทั้งนี ้เพราะหากฝ่ายปกครองวินิจฉัยสั่งการในเรื่องใดอย่างมีอคติไม่ว่าจะในทางบวกหรือทางลบ  
เพราะด้วยเหตุมคีวามไมเ่ปน็กลางแลว้ ย่อมส่งผลให้การวินิจฉัยสัง่การในเรือ่งนั้นเป็นการฝ่าฝืนหลักความเป็นกลาง 
ไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจถูกเพิกถอนได้ในที่สุด 
 เหตุหรือพฤติการณ์ที่อาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองนั้น ประกอบด้วย ๒ ประการ กล่าวคือ 
 ประกำรแรก ความไม่เป็นกลางจากสภาพภายนอก อันเป็นเหตุตามมาตรา ๑๓ ซึ่งได้ก าหนดลักษณะ 
ของเจ้าหน้าที่ที่จะท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ไว้ ได้แก่ (๑) เป็นคู่กรณีเอง เช่น เจ้าหน้าที่เป็นผู้ยื่นค าขอ 
ในเรื่องที่ตนเป็นผู้มีอ านาจพิจารณา (๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี (๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ 
เป็นบุพการหีรอืผูส้ืบสันดานไม่ว่าช้ันใด ๆ หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามช้ัน หรือเป็นญาติ 
เกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองช้ัน (๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือ 
ตัวแทนของคู่กรณี (๕) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี หรือกรณีอื่นตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง ซึ่งกรณีตามมาตรา ๑๓ นี ้เป็นเรื่องเกี่ยวกับฐานะหรือความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ 
พิจารณาทางปกครองกับคู่กรณีในลักษณะของความไม่เป็นกลางจากสภาพภายนอก  ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ 
ในรูปแบบที่สามารถเห็นได้ค่อนข้างชัดเจน 
 ประกำรท่ีสอง ความไม่เป็นกลางจากสภาพภายใน โดยมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า ในกรณีมีเหตุอื่นใด 
นอกจากมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครอง  
ซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะท าการพิจารณา 
ทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้ โดยความไม่เป็นกลางจากสภาพภายในนี้ เป็นเรื่องที่ต้องตีความและพิจารณา 
เป็นกรณี ๆ  ไปว่ามีสภาพร้ายจนถึงขนาดท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางหรือไม่ ตัวอย่างความไม่เป็นกลาง 
จากสภาพภายใน เช่น เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจพิจารณาทางปกครองเคยมีคดีความหรือก าลังมีข้อพิพาทกัน  
อยู่กับคู่กรณี หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจอนุมัติท าสัญญาจ้างมีหุ้นส่วนอยู่ในบริษัทซึ่งเป็นคู่กรณี  หรือเจ้าหน้าที่ 



 
 
 

 
 
ได้เคยแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณชนในเรื่องที่ตนจะต้องท าการพิจารณา  จึงถือว่ามีสภาพร้ายแรงภายใน 
ที่ท าให้ไม่อาจพิจารณาในเรื่องนั้นๆ ได้ เนื่องจากมีเหตุที่ชวนให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยได้ว่า เจ้าหน้าที่ 
ผู้มีอ านาจดังกล่าวอาจไม่เป็นกลางเพราะมีอคติหรือประโยชน์ได้เสียในเรื่องนั้นๆ เป็นต้น 
 

กรณีตัวอย่ำงเกี่ยวกับหลักควำมเป็นกลำง 
 

 กรณี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อได้ใช้อ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 
อย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดแล้ว ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้นั้น 
ไม่อาจเข้าร่วมพิจารณาในฐานะกรรมการใน  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาในช้ันพิจารณาได้ แต่สามารถ 
สั่งลงโทษตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาได้ 
 ข้อเท็จจริง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
วินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ผลการสอบสวนคณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจึงต้องส่งเรื่องให้ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา ในข้ันตอนการพิจารณาผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่งใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ด้วย จึงมีปัญหาว่า ในข้ันตอนการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาและในช้ันการออกค าสั่งลงโทษทางวินัย ผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษา เป็นเจ้าหน้าที่ 
ที่มีเหตุอันมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งอาจท าให้การออกค าสั่งลงโทษทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
หรือไม่ อย่างไร 
 คณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พิจารณาแล้วมีความเห็นสรุปได้ดังนี ้

(1) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นอนุกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง  
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาจะท าการพิจารณาทางปกครองในเรื่องการด าเนินการทางวินัยที่ตนมีค าสั่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างร้ายแรงและมีความเห็นว่า  พฤติการณ์ของผู้นั้นเป็นความผิดวินัย 
อย่างร้ายแรงมีเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงได้หรือไม่ อย่างไร เห็นว่า การด าเนินการทางวินัยซึ่งเริ่มตั้งแต่การ
ด าเนินการของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจนถึงการออกค าสั่งลงโทษทางวินัยต้องด าเนินการด้วยความ
เป็นกลาง มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงได้บัญญัติเหตุที่มี
สภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นกลางได้ เมื่อผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเป็นอนุกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่งใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ตาม
มาตรา ๒๑ (๒)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม จึงมีฐานะเป็นกรรมการในคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองในช้ันการพิจารณา
ข้อเท็จจริงและการพิจารณาโทษทางวินัยด้วย และเป็นผู้มีเหตุที่จะท าให้การพิจารณาทางปกครอง 
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ไม่เป็นกลางได้ ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. ๒๕๓๙ ในกรณีนี้
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงไม่สามารถร่วมพิจารณาส านวนการสอบสวนทางวินัยนั้นได้  

(2) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่ งจะต้องเป็นผู้ออกค าสั่ งลงโทษทางวินัย  

จะถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางได้หรือไม่ 

เห็นว่าการพิจารณาสั่งการในกรณีผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ข้อ ๔๐ (๓) แห่งกฎ ก.ค.ศ.  

ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดให้กรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกสอบสวน

กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงสมควรลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจะต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

พิจารณากรณีเช่นนี้จะเห็นว่าผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในฐานะผู้มีอ านาจจะต้องส่งเรื่องให้   

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีมติเป็นอย่างใด ผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องออกค าสั่งตามมติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ไม่อาจมีค าสั่งให้แตกต่าง

ไปได้จึงไม่มีประเด็นว่าเป็นผู้มีเหตุที่ท าให้การพิจารณาไม่เป็นกลางหรือไม่  อย่างไรก็ตามหากเป็นกรณีอื่น 

ที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสามารถพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรได้ แสดงว่าเป็นกรณีที่สามารถ 

ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาสั่งส านวนได้จึงอาจจะมี เหตุที่จะท าให้การพิจารณาส านวนไม่ เป็นกลาง  

ตำมมำตรำ ๑๖ แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539 

 (ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ ๔๘๓/๒๕๕๑) 
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๓. กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง และกำรบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำร 
 

 กศจ. มีอ ำนำจในกำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง และกำรบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ดังนี้ 

3.1 การสรรหา 

 กำรสรรหำบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
สำมำรถด ำเนินกำรได้ ๒ วิธี คือ กำรสอบแข่งขัน และกำรคัดเลือก 

1. การสอบแข่งขัน (ต าแหน่งครูผู้ช่วย) 
 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. มำตรำ ๔๕  กำรบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
เพื่อแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งใด ให้บรรจุและแต่งตั้งจำกผู้สอบแข่งขันได้ส ำหรับต ำแหน่งนั้น โดยบรรจุและ
แต่งตั้งตำมล ำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

2. มำตรำ ๔๗  ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นผู้ด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
บุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ในกรณีที่หน่วยงำนกำรศึกษำใด 
มีควำมพร้อมตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำมอบให้หน่วยงำน
กำรศึกษำนั้น เป็นผู้ด ำเนินกำรสอบแข่งขัน  หลักสูตร วิธีกำรสอบแข่งขัน และวิธีด ำเนินกำรที่เกี่ยวกับกำร
สอบแข่งขัน ตลอดจนเกณฑ์ตัดสิน กำรข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กำรน ำรำยช่ือผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง 
ไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น และกำรยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. 
ก ำหนด 

3. หลักเกณฑ์และวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ตำมหนังสือ
ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๕๘ 
  

 สรุปสำระส ำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ    
๑.  คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิสมัคร 

 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง  

ผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่ ง เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง ถ่ินต้องมีหนังสืออนุญาต 
จากผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้ายหรือโอน โดยไม่มีเงื่อนไข  
เมื่อสอบแข่งขันได้ 
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 ๒.  อ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๒.๑  ก าหนดสัดส่วนต าแหน่งว่างเพื่อใช้ในการสอบแข่งขันและการคัดเลือก 

๒.๒  ก าหนดวันเวลาในการสอบแข่งขัน 
๒.๓  ก ากับติดตามการด าเนินการสอบแข่งขัน 

๓.  อ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
๓.๑ ก าหนดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ใช้ในการสอบแข่งขันตามความจ าเป็นและ 

ความต้องการของสถานศึกษา 
๓.๒ รวมกลุ่มกันในพื้นที่เขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการให้สถาบันอุดมศึกษา 

ที่เห็นสมควร เป็นผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย ภาค ก และ ภาค ข ตามหลักสูตร
ท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการ 

๓.๓  ก าหนดองค์ประกอบและคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ ในภาค ค 
๓.๔  ประกาศการสอบแข่งขันก่อนวันรบัสมัครไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  

  ๓.๕  รับสมัครสอบแข่งขันไม่น้อยกว่าเจ็ดวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ด้วยการยื่นสมัครด้วยตนเองหรือ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบหรือวิธีการที่ผู้ด าเนินการสอบแข่งขันก าหนด พร้อมด้วยค่าธรรมเนียมการสมัคร
สอบ จ านวน ๒๐๐ บาท  
   ให้มีสิทธ์ิสมัครได้เพียงเขตเดียว หากปรากฏว่าผู้สมัครสอบแข่งขันสมัครเกินกว่าหนึ่งแห่ง  
จะตัดสิทธ์ิการสอบแข่งขันทั้งหมด 
  ๓.๖ ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ และคุณวุฒิของผู้สมัครสอบแข่งขันให้ถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้ 
ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน  
  ๓.๗ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบ 

๓.๘ ด าเนินการจัดสอบแข่งขัน  
๓.๙ ประกาศรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ  

โดยเรียงล าดับผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
 ๓.๑๐ เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 

๑) การเรียกตัวครั้ งแรก ให้ใช้ประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นการเรียกตัว 
ตามล าดับที่ที่ประกาศผลการสอบแข่งขันไว้ 

๒) การเรียกตัวในครั้ งต่อ  ๆ ไป ให้ท าหนังสือ เรี ยกตัวผู้ สอบแข่งขันได้โดยตรง 
เป็นรายบุคคล ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบวันนับตั้งแต่วันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง 
ตามที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร  
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 ๓.๑๑ พิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขัน หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไป  
ในทางไม่สุจริต หรือด าเนินการผิดพลาดอันอาจเกิดความไม่เป็นธรรม 

 

ทั้งนี้ การด าเนินการในบางข้ันตอน อาจมอบหมายให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการ
และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการสอบแข่งขัน ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 

๔.  หลักสูตรการสอบแข่งขัน  
ภาค ก  ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ

อุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  “ให้สอบ
ข้อเขียนแบบปรนัย”  (๑๕๐ คะแนน) 

 ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง “ให้สอบข้อเขียนแบบปรนัย” (๑๕๐ คะแนน) 
ภาค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ “ให้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร  

หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม” (๕๐ คะแนน) 
๕.  การบรรจุและแต่งตั้ง 

  ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง และให้ออกค าสั่ งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบที่  ก.ค.ศ. ก าหนด  
พร้อมส่งส าเนาค าสั่งให้ส านักงาน ก.ค.ศ. จ านวน ๑ ชุด ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันออกค าสั่ง 
 ๖.  อายุบัญชี 
  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกินสองปีนับตั้งแต่วันประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เว้นแต่  
มีการประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้ว  
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

๗.  การถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี 
 ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๗.๑ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว 
๗.๒ ขอสละสิทธ์ิการบรรจุและแต่งตั้ง 
๗.๓ ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามก าหนด 
๗.๔ ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่ก าหนดได้ 

 ๘.  การขอใช้บัญชี 
  การน ารายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ให้เป็นไป
ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
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 อ ำนำจหน้ำท่ีของ กศจ. 
๑. ก าหนดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ใช้ในการสอบแข่งขันตามความจ าเป็นและ 

ความต้องการของสถานศึกษา 
๒. รวมกลุ่มกันในพื้นที่เขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการให้สถาบันอุดมศึกษา  

ที่เห็นสมควร เป็นผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย ภาค ก และ ภาค ข ตามหลักสูตร
ท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการ 

๓. ก าหนดองค์ประกอบและคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ ในภาค ค 
๔. ประกาศการสอบแข่งขันก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  
๕. รับสมัครสอบแข่งขันไม่น้อยกว่าเจ็ดวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ด้วยการยื่นสมัครด้วยตนเองหรือ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามแบบหรือวิธีการที่ผู้ด าเนินการสอบแข่งขันก าหนด พร้อมด้วยค่าธรรมเนียม 
การสมัครสอบ จ านวน ๒๐๐ บาท   

ในกรณีเปิดรับสมัครสอบแข่งขันพร้อมกันหลายจังหวัด ให้มีสิทธ์ิสมัครได้เพียงจังหวัดเดียว  
หากปรากฏว่าผู้สมัครสอบแข่งขันสมัครเกินกว่าหนึ่งจังหวัด จะตัดสิทธ์ิการสอบแข่งขันทั้งหมด 
 ๖. ตรวจสอบเอกสำร คุณสมบัติ และคุณวุฒิของผู้สมัครสอบแข่งขันให้ถูกต้องตรงตำมที่ระบุไว้ 
ในประกำศรับสมัครสอบแข่งขัน  

๗. ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบแข่งขัน วัน เวลำ และสถำนที่สอบ 
๘. ด ำเนินกำรจัดสอบแข่งขัน  
๙. ประกำศรำยช่ือผู้สอบแข่งขันได้ เฉพำะผู้ที่ ได้คะแนนแต่ละภำคไม่ต่ ำกว่ำร้อยละหกสิบ  

โดยเรียงล ำดับผู้ที่ได้คะแนนรวมจำกมำกไปหำน้อย แยกตำมกลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก 
๑๐. เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มำรำยงำนตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
 ๑) กำรเรียกตัวครั้งแรก ให้ใช้ประกำศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นกำรเรียกตัว ตำมล ำดับที่  

ที่ประกำศผลกำรสอบแข่งขันไว้ 
 ๒) กำรเรียกตัวในครั้งต่อ ๆ ไป ให้ท ำหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรำยบุคคล  

ก่อนวันรำยงำนตัวไม่น้อยกว่ำสิบวันนับตั้งแต่วันประทับตรำลงทะเบยีนของไปรษณีย์ต้นทำง ตำมที่อยู่ที่ปรำกฏ 
ในเอกสำรกำรสมัคร  

๑๑. พิจำรณำแก้ไขหรือยกเลิกกำรสอบแข่งขัน หำกปรำกฏว่ำมีกำรทุจริตหรือส่อไปในทำงไม่สุจริต 
หรือด ำเนินกำรผิดพลำดอันอำจเกิดควำมไม่เป็นธรรม 

 

ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรในบำงข้ันตอนอำจมอบหมำยให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตั้งกรรมกำรและ
เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบกำรสอบแข่งขัน ตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม 

 
 



 
 
 

 
แผนผังกำรด ำเนินกำรสอบแข่งขันของ กศจ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 

กศจ. 

สนง.ศธจ. 

๑. ก าหนดกลุม่วิชา หรือทาง หรอืสาขาวิชาเอก  

๒. ออกข้อสอบ ภาค ก ภาค ข และก าหนดองค์ประกอบในการประเมิน ภาค ค 

๓. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันไม่น้อยกว่า ๗ วัน  

๔. รับสมัครสอบแข่งขันไม่น้อยกว่าเจ็ดวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติ
ทั่วไป ตามมาตรา ๓๐ และ              
มีคุณสมบัติเฉพาะตามมาตรฐาน
ต าแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ด าเนินการ
ดังน้ี 

๑. ยื่นสมัครด้วยตนเอง       
พร้อมค่าธรรมเนียม         
๒๐๐ บาท  

๒. สมัครได้จังหวัดเดียว 
 

๕. ตรวจสอบเอกสาร คณุสมบตัิ และคุณวฒุขิองผู้สมคัรสอบแขง่ขัน 

๖. ประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบ 

๗. ด าเนินการจัดสอบแข่งขัน 
 

พิจารณาแก้ไขหรือยกเลกิการสอบแข่งขัน หากปรากฏว่า      
มีการทจุริตหรือสอ่ไปในทางไมส่จุริต หรือด าเนินการ
ผิดพลาดอันอาจเกิดความไม่เป็นธรรม 
 

๘.  ประกาศรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ และเรียกตัว 
ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓  
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

สพฐ.  
๑. แจ้งวันเวลาในการสอบแข่งขัน   
๒. สัดส่วนต าแหน่งว่างที่จะใช้สอบแข่งขัน 
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ข้อค ำถำม/ประเด็นปัญหำท่ีพบ (ถ้ำมี) 
ถาม     คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย หมายถึงคุณวุฒิอะไรบ้าง 
 

ตอบ หมายถึง คุณวุฒิใด ๆ ก็ตาม ที่ ก.ค.ศ. รับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ส านักงาน ก.ค.ศ. 
www.otepc.go.th ทั้งนี้ คุณวุฒิที่ปรากฏตามเว็บไซต์ เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองแล้วทั้งหมด 
 

ถาม      ผู้สมัครสอบแข่งขันน าคุณวุฒิ/สาขาวิชาที่ไม่ตรงตามคุณวุฒิ/สาขาวิชาที่ประกาศรับสมัครมาสมัคร 

จะถือว่าผู้สมัครดังกล่าวเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาหรือไม่ 

ตอบ  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณวุฒิของผู้สมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือก ตามหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ  ๐๒๐๖.๖/ว ๔  ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ก าหนดให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  
ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก เป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาวินิจฉัยคุณวุฒิ
ของผู้สมัคร ให้ถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัคร กรณีหลักฐานการศึกษาที่ผู้สมัครน ามาใช้สมัคร 
มิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร ให้พิจารณาตามแนวปฏิบัติ 
การนับหน่วยกิตที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่  
๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ กล่าวคือ ให้นับจ านวนหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ดังนี ้

 ๑.  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี และ ๕ ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชาน้ันๆ 
      ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
 ๒.  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒ ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชาน้ันๆ 
      ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
      ไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
      ทั้งนี้ แต่ละเนื้อหาวิชาที่ศึกษาตามข้อ ๑ และข้อ ๒ จะต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่าเกรด C 

 

แนวทำงกำรด ำเนินกำรในช่วงเปลี่ยนผ่ำน 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ที่  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือ

มัธยมศึกษา ได้ประกาศข้ึนบัญชีไว้ตามผลการสอบแข่งขันในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ด าเนินการดังนี้ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
๑. ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสง่ประกาศการข้ึนบัญชีผูส้อบแข่งขันได้ ต าแหน่ง 

ครูผู้ช่วย ที่ยังไม่ครบอายุการข้ึนบัญชี ไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อน าเสนอ กศจ.   
 
 

http://www.otepc.go.th/
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๒. เมื่อสถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีต าแหน่งว่าง ให้ส านักงาน  

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแจ้งจ านวนต าแหน่งว่างตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก และรายช่ือ
สถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อน าเสนอ กศจ. พิจารณา 

๓. หาก กศจ. พิจารณาอนุมัติ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน้ัน ๆ ด าเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวตามล าดับที่ ตามประกาศการข้ึนบัญชี  
ผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งต่อไป 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
1. ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสง่ประกาศการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่ง 

ครูผู้ช่วย ที่ยังไม่ครบอายุการข้ึนบัญชี ไปให้ทุกส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่มีสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน้ันต้ังอยู่ 

2. ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด น าประกาศการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่ง 
ครูผู้ช่วย ที่ยังไม่ครบอายุการข้ึนบัญชี เสนอ กศจ.   

3. เมื่อสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ตั้งในเขตจังหวัดใด 
มีต าแหน่งว่าง ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแจ้งจ านวนต าแหน่งว่างตามก ลุ่มวิชา หรือทาง  
หรือสาขาวิชาเอก และรายช่ือสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนั้น ๆ  
เพื่อน าเสนอ กศจ. พิจารณา 

4. หาก กศจ. พิจารณาอนุมัติ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนั้น ๆ แจ้งส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ด าเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวตามล าดับที่ ตามประกาศการข้ึนบัญชี 
ผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งต่อไป 
 

ในช่วงเปลี่ยนผ่ำนน้ี หากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาใด  
มีความจ าเป็นและความต้องการที่จะบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามจ านวนต าแหน่งว่างในกลุ่มวิชา 
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามประกาศการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ซึ่งจะครบอายุการข้ึนบัญชี
ภายในเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม ๒๕๕๙ ให้ด าเนินการดังนี ้

๑.ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา รายงานรายช่ือและล าดับที่ 
ผู้สอบแข่งขันได้เท่ากับจ านวนต าแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ก่อนครบอำยุ 
กำรขึ้นบัญชี  

๒. ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด น ารายช่ือและล าดับที่ผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าว เสนอ กศจ. 
พิจารณา หาก กศจ. พิจารณาอนุมัติ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา ด าเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวตามล าดับที่ ตามประกาศการข้ึน
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งโดยเร็ว 
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กำรน ำรำยชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหน่ึงไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 

กฎหมำย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. มาตรา ๔๗  ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง  

บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในกรณีที่หน่วยงานการศึกษาใด 
มีความพร้อมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามอบให้หน่วยงาน
การศึกษานั้น เป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีด าเนินการที่เกี่ยวกับ  
การสอบแข่งขัน ตลอดจนเกณฑ์ตัดสิน การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การน ารายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง
ไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

2. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

3. หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้  
ในบัญชีอื่น ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหนังสือส านักงาน  
ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘    
  

สรุปสำระส ำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ   
1. การขอใช้บัญชี ให้ด าเนินการได้เฉพาะส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 

ในครั้งนั้นแล้ว ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน หรือไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ หรือมีผู้สอบแข่งขันได้ไม่เพียงพอกับต าแหน่งว่าง 
 อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาใดไม่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน ไม่สามารถขอใช้บัญชีจาก อ.ก.ค.ศ. 

เขตพื้นที่การศึกษาอื่น 
2. การขอใช้บัญชี ให้ท าได้โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

และโดยการตกลงยินยอมของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชี และ อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 
ที่ขอรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ 

3. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อาจมอบให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้พิจารณาการขอฯ หรือ 
การให้ฯ แล้วรายงานให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาทราบ 

4. การขอรายช่ือฯ ต้องระบุคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ตรงตามความต้องการและ
ความจ าเป็นของสถานศึกษา 
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5. ให้พิจารณาขอรายช่ือฯ จาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียงในจังหวัดเดียวกันก่อน 
 หากไม่มี ให้ขอจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดใกล้เคียงที่มีพื้นที่ติดต่อกันตามลักษณะ 
ทางภูมิศาสตร์ โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด 
 หากไม่มี ให้ขอจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน โดยพิจารณาระยะทางจาก
ที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด 
 หากไม่มี ให้ขอจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาในภูมิภาคอื่น โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้ง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด 
 กรณีจังหวัดเดียวกันมีหลายเขต ให้ขอจาก อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาที่ ใกล้ เ คียงที่สุด  
โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 กรณีเขตพื้นที่การศึกษาที่มีหลายจังหวัด ให้ขอจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด  
โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

6. การด าเนินการของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่ขอรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ 
6.1 พิจารณาและมีมติก าหนดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชา ที่ว่างตรงตามความต้องการ

และความจ าเป็นของสถานศึกษา เท่ากับจ านวนต าแหน่งว่าง  
6.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เหตุผลความจ าเป็น 

พร้อมทั้งระบุรายช่ือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ที่ได้พิจารณาตามล าดับและข้ันตอน  
ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

6.3 เมื่อได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแล้ว ให้แจ้งมติ  
พร้อมทั้ งรายช่ือสถานศึกษาและที่ตั้ง  ไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
เพื่อขอรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ต้องการเท่ากับจ านวนต าแหน่งว่าง 
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน ๗ วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน 

6.4 เมื่อได้รับรายช่ือฯ ซึ่งจัดล าดับที่ เอกสารหลักฐานการสมัคร หนังสือสอบถามความสมัครใจ  
ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อประกาศข้ึนบัญชี ทั้งนี้ บัญชีที่ประกาศใหม่  
ให้มีอายุเท่ากับบัญชีเดิม 

6.5 ให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นการเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ โดยให้ผู้มีอ านาจ 
ตามมาตรา ๕๓ ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานต าแหน่ง  
ให้แล้วเสร็จก่อนที่บัญชีเดิมจะครบอายุการข้ึนบัญชี และให้ด าเนินการออกค าสั่ งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด พร้อมส่งส าเนาค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ข้ันพื้นฐาน และส านักงาน ก.ค.ศ. หน่วยงานละ ๑ ชุด 
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6.6 ให้แจ้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งรายช่ือฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  
เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชียกเลิกการข้ึนบัญชีเดิมของผู้สอบแข่งขันได้ที่ ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งแล้วพร้อมทั้งรายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ ก.ค.ศ. ทราบ 

 ทั้งนี้  การด าเนินการตั้งแต่ ข้อ ๖.๑ – ๖.๖ ให้ด าเนินการให้ เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน  
นับตั้งแต่วันที่ได้รับรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้จาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชี 

7. การด าเนินการของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชี   
7.1 พิจารณาเพื่อมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
7.2 กรณีอนุมัติ ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหนังสือสอบถามความสมัครใจของผู้สอบแข่งขันได้เป็น

รายบุคคล ตามรายช่ือและจ านวนที่ได้รับอนุมัติ โดยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับล าดับที่ที่มีสิทธ์ิได้รับ  
การบรรจุและแต่งตั้ง รายช่ือและที่ตั้งสถานที่ศึกษา และให้เลือกสถานศึกษาที่ต้องการจะบรรจุและแต่งตั้ง 

 ทั้งนี้ อาจให้มีการสอบถามความสมัครใจมากกว่าจ านวนที่ขอ เพื่อเป็นผู้สมัครส ารอง  
ตามจ านวนที่เห็นว่าเหมาะสม โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่า ผู้ถูกสอบถามความสมัครใจถูกสอบถามในฐานะ
ผู้สมัครส ารอง และจะได้รับการพิจารณาเมื่อมีต าแหน่งว่าง 

 ให้ผู้สอบแข่งขันได้แสดงความจ านงตามแบบที่ก าหนด แล้วส่งคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  
ตอบรับหากพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิในการแสดงความจ านง และยังคงการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
ไว้ตามล าดับที่เดิม ในบัญชีเดิม 

7.3 เมื่อได้รับหนังสือตอบรับจากผู้สอบแข่งขันได้แล้ว ให้ด าเนินการเฉพาะผู้ที่สมัครใจ ดังนี้ 
   ๑) จัดล าดับที่ โดยผู้ที่ได้ล าดับที่ดีกว่าจะได้รับการพิจารณาก่อน 
   ๒) แจ้งรายช่ือ ล าดับที่ เอกสารหลักฐานการสมัคร หนังสือสอบถามความสมัครใจและที่อยู่  
ที่สามารถติดต่อได้ ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขอรายช่ือฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และรายงาน
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทราบด้วย 

7.4 เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการประกาศข้ึนบัญชี และค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งจากส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่ขอรายช่ือฯ แล้ว ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษายกเลิกการข้ึนบัญชีเดิม แล้วรายงาน
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ ก.ค.ศ. 

  ทั้งนี้ การด าเนินการตั้งแต่ข้อ  ๗.๑ – ๗.๔ ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่
วันที่ได้รับหนังสือขอรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ 

7.5 ผู้สอบแข่งขันได้รายใด ไม่ ได้ รับการบรรจุและแต่งตั้ งด้วยเหตุ ใด ๆ ซึ่ งมิ ใช่ เกิดจาก 
ผู้สอบแข่งขันได้รายนั้น ให้คงการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้รายนั้นไว้ในล าดับที่เดิมในบัญชีของ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นที่การศึกษาเดิม 
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  กรณีผู้สอบแข่งขันได้รายใด ได้รับการประกาศข้ึนบัญชีของ อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 
ที่ขอรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้แล้ว ไม่ประสงค์หรือขอระงับการบรรจแุละแต่งตั้ง ถือว่าผู้นั้นขอสละสทิธ์ิการบรรจุ
และแต่งตั้งทั้งของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชี และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ขอรายช่ือ 
ผู้สอบแข่งขันได้ 

 
 อ ำนำจหน้ำท่ีของ กศจ. 
 ๑. กศจ. อาจมอบให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้พิจารณาการขอใช้บัญชีฯ หรือการให้บัญชีฯ  
แล้วรายงานให้ กศจ. ทราบ 
 ๒.  การด าเนินการของ กศจ. ที่ขอรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ 
  ๒.๑  พิจารณาและมีมติก าหนดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชา ที่ ว่างตรงตาม  
ความจ าเป็นและความต้องการของสถานศึกษา เท่ากับจ านวนต าแหน่งว่าง และพิจารณาขอรายช่ือ  
ผู้สอบแข่งขันได้ จาก กศจ. ใกล้เคียงตามล าดับและข้ันตอน    
  ๒.๒  ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้งมติ กศจ. พร้อมทั้งรายช่ือสถานศึกษาและที่ตั้ง  
ไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อขอรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชา  
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ต้องการเท่ากับจ านวนต าแหน่งว่าง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน ๗ วันท าการ 
นับตั้งแต่วันที่ กศจ. มีมติอนุมัติให้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  ๒.๓  เมื่อได้รับรายช่ือฯ ซึ่งจัดล าดับที่ เอกสารหลักฐานการสมัคร หนังสือสอบถามความสมัครใจ  
ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รายงาน  กศจ. เพื่อประกาศข้ึนบัญชี ทั้งนี้ บัญชีที่ประกาศใหม่ให้มีอายุเท่ากับ
บัญชีเดิม 
  ๒.๔  ให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นการเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ โดยให้ผู้มีอ านาจ 
ตามมาตรา ๕๓ ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานต าแหน่ง  
ให้แล้วเสร็จก่อนที่บัญชีเดิมจะครบอายุการข้ึนบัญชี และให้ด าเนินการออกค าสั่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด พร้อมส่งส าเนาค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ส านักงาน ก.ค.ศ. จ านวน ๑ ชุด 
  ๒.๕  ให้แจ้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ส่งรายช่ือฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบั เพื่อเสนอ  
กศจ. เจ้าของบัญชียกเลิกการข้ึนบัญชีเดิมของผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว   

ทั้งนี้ การด าเนินการตั้งแต่ข้อ ๒.๓ – ๒.๕ ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้จาก กศจ. เจ้าของบัญชี 
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 ๓.  การด าเนินการของ กศจ. เจ้าของบัญชี   
  ๓.๑  พิจารณาเพื่อมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  ๓.๒  กรณีอนุมัติ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหนังสือสอบถามความสมัครใจของผู้สอบแข่งขันได้ 
เป็นรายบุคคล ตามรายช่ือ ตามล าดับที่และจ านวนที่ได้รับอนุมัติ โดยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับล าดับที่ที่มีสิทธ์ิ
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง รายช่ือและที่ตั้งสถานที่ศึกษา และให้เลือกสถานศึกษาที่ต้องการจะบรรจุและ
แต่งตั้ง 
   ทั้งนี้ อาจให้มีการสอบถามความสมัครใจมากกว่าจ านวนที่ขอ เพื่อเป็นผู้สมัครส ารอง  
ตามจ านวนที่เห็นว่าเหมาะสม โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่า ผู้ถูกสอบถามความสมัครใจถูกสอบถามในฐานะ
ผู้สมัครส ารอง และจะได้รับการพิจารณาเมื่อมีต าแหน่งว่าง 
  ให้ผู้สอบแข่งขันได้แสดงความจ านงตามแบบที่ก าหนด แล้วส่งคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับหากพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิในการแสดงความจ านง และยังคงการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้
ตามล าดับที่เดิม ในบัญชีเดิม 

๓.๓  เมื่อได้รับหนังสือตอบรับจากผู้สอบแข่งขันได้แล้ว ให้ด าเนินการเฉพาะผู้ที่สมัครใจ ดังนี้ 
   ๑) จัดล าดับที่ โดยผู้ที่ได้ล าดับที่ดีกว่าจะได้รับการพิจารณาก่อน 
   ๒) แจ้งรายช่ือ ล าดับที่ เอกสารหลักฐานการสมัคร หนังสือสอบถามความสมัครใจและที่อยู ่
ที่สามารถติดต่อได้ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ขอรายช่ือฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ   
  ๓.๔  เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการประกาศข้ึนบัญชี และค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งจากส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดที่ขอรายช่ือฯ แล้ว ให้เสนอ กศจ. ยกเลิกการข้ึนบัญชีเดิมของผู้สอบแข่งขันได้   
   ทั้งนี้ การด าเนินการตั้งแต่ข้อ  ๓.๑ – ๓.๔ ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือขอรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ 
  ๓.๕  ผู้สอบแข่งขันได้รายใด ไม่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ งด้วยเหตุใด ๆ ซึ่ งมิ ใช่เกิดจาก 
ผู้สอบแข่งขันไดร้ายนั้น ให้คงการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้รายนั้นไว้ในล าดับที่เดิมในบัญชีเดิม 

กรณีผู้สอบแข่งขันได้รายใด ได้รับการประกาศข้ึนบัญชีของ  กศจ. ที่ขอรายช่ือผู้สอบแข่งขัน 
ได้แล้ว ไม่ประสงค์หรือขอระงับการบรรจุและแต่งตั้ ง ถือว่าผู้นั้นขอสละสิทธ์ิการบรรจุและแต่งตั้ ง 
ทั้งของ  กศจ. เจ้าของบัญชี และ  กศจ. ที่ขอรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แผนผังกำรด ำเนินกำรขอใช้บัญชีหรือกำรให้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรพิจำรณำขอรำยชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ใหด้ ำเนินกำรตำมล ำดับและขั้นตอน ดังนี ้

๑. ให้พิจารณาใช้รายชื่อฯ จากบัญชีใน กศจ. น้ัน 
  
 

๒. หากไม่มี ให้ขอจาก กศจ.  ใกล้เคียงที่มีพื้นที่ติดต่อกันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ใกล้เคียงที่สุด 

๓. หากไม่มี ให้ขอจาก กศจ. ที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้ง 
    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ใกล้เคียงที่สุด 
 

๔. หากไม่มี ให้ขอจาก  กศจ. ในภูมิภาคอ่ืน โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งส านักงาน 
    ศึกษาธิการจังหวัดที่ใกล้เคียงที่สุด 

กศจ. เจ้ำของบญัช ีกศจ. ผู้ขอใช้บญัช ี

๑. ประชุม และมีมติก าหนดคุณวุฒิ 
     เท่าจ านวนต าแหน่งว่าง และ 
     พิจารณาขอใช้บัญชีตามล าดับ 

๒. สอบถามความสมัครใจผู้สอบได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ 

ไม่สมัครใจ ตอบรับสมัครใจ 

คงบัญชีเดิม จัดล าดับที่ 

๓. ประกาศขึ้นบัญชีและบรรจุและแต่งตั้ง 
 

๔. ยกเลิกบัญชีเดิม 

๑. พิจารณาอนุมัติ 

๒. แจ้งมติไปยัง กศจ.เจ้าของบัญชี 

๓.ส่งรายชื่อพร้อมเอกสารไปให้ผู้ขอใช้บัญชี 

 

๔. รายงาน กศจ. 
(กรณีมอบ สนง.ศธจ. ด าเนินการ) 

๕. แจ้ง กศจ.เจ้าของบัญชี 
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แนวทำงกำรด ำเนินกำรในช่วงเปลี่ยนผ่ำน 

การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา   
ที่ได้ประกาศข้ึนบัญชีไว้ตามผลการสอบแข่งขันในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี แจ้งจ านวนต าแหน่งว่างตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก และรายช่ือสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนั้นๆ เพื่อน าเสนอ 
กศจ. พิจำรณำขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำมอ ำนำจหน้ำที่ต่อไป  โดยให้ด ำเนินกำรตำมแผนผังหน้ำ 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผังกำรด ำเนินกำรขอใช้บัญชีหรือกำรให้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ. ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ในช่วงเปลี่ยนผ่ำน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศจ. เจ้ำของบญัช ีกศจ. ผู้ขอใช้บญัช ี

๑. ประชุม และมีมติก าหนดคุณวุฒิ 
     เท่าจ านวนต าแหน่งว่าง และ 
     พิจารณาขอใช้บัญชีตามล าดับ 

๒. สอบถามความสมัครใจผู้สอบได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ 

ไม่สมัครใจ ตอบรับสมัครใจ 

คงบัญชีเดิม จัดล าดับที่ 

๓. ประกาศขึ้นบัญชีและบรรจุและแต่งตั้ง 

 

๔. ยกเลิกบัญชีเดิม 

กำรพิจำรณำขอรำยชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ใหด้ ำเนินกำรตำมล ำดับและขั้นตอน ดังนี ้

๑. ให้พิจารณาใช้รายชื่อฯ จากบัญชีใน กศจ. น้ัน โดยให้พิจารณาจากบัญชี อ.ก.ค.ศ. 

เขตพื้นที่การศึกษา ที่มีพื้นที่ติดต่อกันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด 

๑. พิจารณาอนุมัติ 

๒. แจ้งมติไปยัง กศจ.เจ้าของบัญชี 

๓.ส่งรายชื่อพร้อมเอกสารไปให้ผู้ขอใช้บัญชี 
 

๒. หากไม่มี ให้ขอจาก กศจ.  ใกล้เคียง โดยให้พิจารณาจากบัญชี อ.ก.ค.ศ. 

เขตพื้นที่การศึกษาใน กศจ. น้ัน  ที่มีพื้นที่ติดต่อกันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด 

๓. หากไม่มี ให้ขอจาก กศจ. ที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน โดยให้พิจารณาจากบัญชี อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาใน กศจ. น้ัน  ที่ มีพื้นที่ติดต่อกันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด 

๔. หากไม่มี ให้ขอจาก  กศจ. ในภูมิภาคอ่ืน โดยให้พิจารณาจากบัญชี อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาใน กศจ. น้ัน  ที่มีพื้นที่ติดต่อกันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด 

๔. รายงาน กศจ. 
(กรณีมอบ สนง.ศธจ. ด าเนินการ) 

๕. แจ้ง กศจ.เจ้าของบัญชี 
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แนวปฏิบัติเก่ียวกับกำรตรวจสอบคุณวุฒิ 

 ก.ค.ศ. ก าหนดแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณวุฒิของผู้สมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือก  
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๔ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน ตามมาตรา ๔๗ และเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก ตามมาตรา ๕๐  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบ
และพิจารณาวินิจฉัยคุณวุฒิของผู้สมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือกให้ถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัคร  
ผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเป็นประการใดแล้วให้เป็นที่สุด ทั้งนี้ การตรวจสอบ  
ว่าเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองแล้วหรือไม่ ให้ตรวจสอบจากเว็บไซต์ของส านักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th 
หรือแผ่น DVD รายช่ือคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ส่วนการนับหน่วยกิต ให้พิจารณาตามแนวปฏิบัติการนับ 
หน่วยกิตที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ 
กล่าวคือ กรณีหลักฐานการศึกษาของผู้สมัครมิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศ
รับสมัคร ให้นับจ านวนหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ทั้งหมด ดังนี้ 
 ๑.  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี และหลักสูตร ๕ ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ  
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
 ๒.  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี ๒ ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชาน้ัน ๆ ไม่น้อยกว่า 
๒๐ หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า  
๓๐ หน่วยกิต 
 ทั้งนี้ แต่ละเนือ้หาวิชาที่ศึกษาตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่าเกรด C 
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2. การคัดเลือก 
 

2.1 การคัดเลือก (ต าแหน่งครูผู้ช่วย) 

กฎหมำย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง  
๑. มาตรา ๕๐  ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถ

ด าเนินการสอบแข่งขันได้ หรือการสอบแข่งขันอาจท าให้ไม่ได้บุคคลต้องตามประสงค์ของทางราชการ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาอาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
โดยวิธีอื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามหนังสือส านักงาน  
ก.ค.ศ. ที่ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

สรุปสำระส ำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ   
๑.   ผู้ด าเนินการคัดเลือก  :  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี 
๒.  กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ มี ๗ กรณี ได้แก่ 

๒.๑ มีมติคณะรัฐมนตรี หรือทางราชการมีเงื่อนไขให้รับโอนโรงเรียนเอกชน หรือโรงเรียนอื่นใด 
มาเป็นโรงเรียนรัฐบาล หรือเงื่อนไขผูกพันอื่นที่ทางราชการให้ไว้เป็นการเฉพาะให้บรรจุและแต่งตั้ง 

๒.๒ มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล 
๒.๓ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันไม่น้อยกว่าสองครั้งแล้ว ไม่มีผู้สมัคร 
๒.๔ ด าเนินการสอบแข่งขันไม่น้อยกว่าสองครั้งแล้ว ได้จ านวนคนไม่เพียงพอกับต าแหน่งว่าง 

ที่จะบรรจุและแต่งตั้งตามที่ประกาศ 
๒.๕ การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ไปด ารงต าแหน่งในพื้นที่ที่ เป็นเกาะหรือบนภูเขาสูง  

ที่ไม่สามารถเดินทางด้วยพาหนะใดๆ ได้สะดวกตลอดปี หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศ 
ตามประกาศของกระทรวงการคลัง หรือกระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงอื่น หรือพื้นที่พิเศษ (พื้นที่ซึ่งมีสภาพ 
หรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่กระทรวงการคลังก าหนดให้เป็นพื้นที่พิเศษ) 
  ๒.๖ การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ า ครูสอนศาสนาอิสลามหรือวิทยากร  
อิสลามศึกษาตามประกาศแนวการด าเนินงานและการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในสถานศึกษา 
ตามที่ส่วนราชการก าหนด พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินงบประมาณหรือ 
*เงินรายได้ของสถานศึกษา ซึ่งทุกต าแหน่งต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอน ตามค าสั่งหรือสัญญาจ้าง 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยมีภาระงานการสอน 
ตามที่ส่วนราชการก าหนด 
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ทั้งนี้ การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอน ให้นับได้ตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตร ีโดยผู้มีอ านาจ
อนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 

* เงินรายได้ของสถานศึกษา  หมายความว่า เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
ค่าตอบแทนจากการให้บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยมีการน าเข้าระบบบัญชีของ
สถานศึกษาและน าไปใช้จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการก าหนด หรือเงินรายได้อื่นตามกฎหมายหรือ
ระเบียบว่าด้วยการนั้น 

๒.๗ ความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษอื่น ตามที่ผู้ด าเนินการคัดเลือกก าหนด โดยได้รับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. 
๓.  การก าหนดสัดส่วนจ านวนต าแหน่งว่าง  :  ส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาก าหนด โดยให้ก าหนดปีละ 

หนึ่งครั้ง 
๔.  การก าหนดวัน เวลาที่จะด าเนินการคัดเลือก  

กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษข้อ ๒.๑ – ๒.๕ และข้อ ๒.๗ ให้อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เป็นผู้ก าหนด 

กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษข้อ ๒.๖ ให้ส่วนราชการเป็นผู้ก าหนด 
๕.  คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิสมัคร 
 ๕.๑ กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษข้อ ๒.๑ – ๒.๕ และ ข้อ ๒.๗ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานต าแหน่ง   
๕.๒ กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษข้อ ๒.๖ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ             

๓ ข้อ  
๑)  ต้องมี คุณสมบัติทั่ วไปตามมาตรา ๓๐ และต้องมี คุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
๒) เป็นผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ครูสอนศาสนาอิสลาม  

วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างช่ัวคราว ตามระบบคุณธรรมที่ยึดความรู้ 
ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และประโยชน์ของทางราชการ  
ตามที่มีกฎหมายก าหนดไว้โดยเฉพาะหรือตามที่ส่วนราชการก าหนด  

 ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับแก่บุคคลที่จะเข้าสู่ต าแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ครูสอน  
ศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างช่ัวคราว ตั้งแต่วันที่  
๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
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๓) ปัจจุบันด ารงต าแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลาม
ศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างช่ัวคราว จากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของ
สถานศึกษา และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสังกัดที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามค าสั่งหรือ  
สัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยมีภาระ
งานการสอนตามที่ส่วนราชการก าหนด 

๖.  วิธีการคัดเลือก 
๖.๑ กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ เป็นการคัดเลือก “โดยไม่มีหลักสูตร” 

แต่ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่  ก.ค.ศ. ตั้ง ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ 
ด้วยการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัวการศึกษา บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณ เจตคติ และ
อุดมการณ์  

๖.๒ กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษข้อ ๒.๓ - ข้อ ๒.๖ เป็นการคัดเลือก “โดยมีหลักสูตร 

ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด” โดยให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ประเมิน ๓  ภาค 

ภาค ก  ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษา “ให้คัดเลือกด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย” (๑๐๐ คะแนน) 

ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง “ให้คัดเลือกด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบ
ปรนัย” (๑๐๐ คะแนน) 

ภาค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ “ให้คัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต 
ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม” (๑๐๐ คะแนน) 

๗. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 
 ๘. การคัดเลือกตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

บทบำทของส่วนรำชกำร 
๑. ก าหนดวัน เวลาที่จะด าเนินการคัดเลือก 
๒. ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด และคะแนน                    

การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค)  
 

บทบำทของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 
 (อาจมอบหมายให้หน่วยงานการศึกษาแต่งตั้ งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ                         

การคัดเลือกได้ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม) 
 ๑. ก าหนดวิชาเอกเพื่อใช้ในการคัดเลือก ตามความจ าเป็นและความต้องการของสถานศึกษา 

๒. ด าเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย ภาค ก และ ภาค ข ตามหลักสูตร
ท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการ 
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๓. ประกาศรับสมัครคัดเลือกก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยระบุหลักสูตร  
การคัดเลือก จ านวนต าแหน่งว่าง อัตราเงินเดือน คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
องค์ประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ  

๔. รับสมัครไม่น้อยกว่าเจ็ดวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ด้วยการยื่นสมัครด้วยตนเองตามแบบ 
หรือวิธีการสมัครที่ผู้ด าเนินการคัดเลือกก าหนด  

๕. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก  
   ๖. ประกาศผลการคัดเลือก โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย 
   ๗. เรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ที่คัดเลือกได้    
โดยใช้ประกาศผลการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธ์ิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง   
   ๘. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้ง และออกค าสั่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด พร้อมส่งส าเนาค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ส่วนราชการ และส านักงาน ก.ค.ศ. 
จ านวน ๑ ชุด ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันออกค าสั่ง 

  ๙ . บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ครบตามจ านวนต าแหน่งที่ประกาศรับสมัคร 
“โดยไม่ขึ้นบัญชี” 

  ๑๐.  พิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือก หากปรากฏว่าในการด าเนินการคัดเลือกมีการทุจริต 
หรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือด าเนินการผิดพลาดอันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม 

 

 กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษอื่น ตามที่ผู้ด าเนินการคัดเลือกก าหนด โดยได้รับอนุมัติจาก  
ก.ค.ศ. ตามข้อ ๒.๗ เป็นการคัดเลือกซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ต้องช้ีแจง
เหตุผลความจ าเป็น เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาก่อนด าเนินการคัดเลือก 

 

 เมื่อผู้ได้รับการคัดเลือกได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว หากจะขอย้าย 
ไปด ารงต าแหน่งนอกหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน 
หน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า ๔ ปี 

 

 นอกจากนี้ ก.ค.ศ. ยังได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ  
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ ๔ อ าเภอในจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา 
อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบ้าย้อย) ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
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๑. คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิสมัคร 
๑.๑  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งพนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ า ครูสอนศาสนาอิสลามหรือวิทยากร

อิสลามศึกษาตามประกาศแนวการด าเนินงานและการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในสถานศึกษาตามที่ 
ส่วนราชการก าหนด พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินงบประมาณ หรือ  
*เงินรายได้ของสถานศึกษาซึ่งทุกต าแหน่งต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอน ในสถานศึกษาที่อยู่ในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ ๔ อ าเภอในจังหวัดสงขลา 
(อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบ้าย้อย) ตามค าสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
รวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยมีภาระงานการสอนตามที่ส่วนราชการ
ก าหนด 

ทั้งนี้ การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอน ให้นับได้ตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี โดยผู้มีอ านาจ
อนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 

* เงินรายได้ของสถานศึกษา หมายความว่า เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทนจาก 
การให้บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยมีการน าเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษาและน าไปใช้
จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการก าหนด หรือเงินรายได้อื่นตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

๑.๒ มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง 

๑.๓ เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลอืกเปน็พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากร
อิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างช่ัวคราว ตามระบบคุณธรรมที่ยึดความรู้
ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  และประโยชน์ของทางราชการ               
ตามที่มีกฎหมายก าหนดไว้โดยเฉพาะหรือตามที่ส่วนราชการก าหนด 
 ๒. เงื่อนไขเฉพาะ 

๒.๑  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกมีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกภายในส่วนราชการที่สังกัดอยู่  
ในปัจจุบันและอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส 
ปัตตานี และ ๔ อ าเภอในจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบ้าย้อย) 

๒.๒  ให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ ได้รับการคัดเลือก ให้ครบตามจ านวนต าแหน่งที่ประกาศรับสมัคร  
“โดยไม่ขึ้นบัญชี”และเมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว หากจะขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง  
นอกหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานการศึกษา 
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า ๓ ป ี

ส าหรับการก าหนดวันและเวลาในการด าเนินการคัดเลือก ผู้ด าเนินการคัดเลือก วิธีด าเนินการ
คัดเลือก หลักสูตรการคัดเลือก การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว การบรรจุและแต่งตั้ง ก าหนด
เช่นเดียวกับการคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่การศึกษาทั่วไป 
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 อ ำนำจหน้ำท่ีของ กศจ. 

๑. การคัดเลือก 
 กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ เป็นการคัดเลือก “โดยไม่มีหลักสูตร” 

แต่ให้ กศจ. ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพด้วยการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว  
การศึกษา บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณ เจตคติ และอุดมการณ์ 

 กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษข้อ ๒.๓ - ข้อ ๒.๖ เป็นการคัดเลือก “โดยมีหลักสูตร 
ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด” โดยให้ กศจ. ประเมิน ๓  ภาค 

ภาค ก  ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษา “ให้คัดเลือกด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย” (๑๐๐ คะแนน) 

ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง “ให้คัดเลือกด้วยวิธีการสอบข้อเขียน               
แบบปรนัย” (๑๐๐ คะแนน) 

ภาค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ “ให้คัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต 
ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม” (๑๐๐ คะแนน) 

 ๒. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 
๓. การคัดเลือกตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  ให้ กศจ. ด าเนินการดังนี้ 

๓.๑  ด าเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย ภาค ก และ ภาค ข                    
ตามหลักสูตรท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการ 

 ๓.๒ ก าหนดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ใช้ในการคัดเลือกตามความจ าเป็นและ 
ความต้องการของสถานศึกษา 

๓.๓ ประกาศรับสมัครคัดเลือกก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยระบุหลักสูตร                 
การคัดเลือก จ านวนต าแหน่งว่าง อัตราเงินเดือน คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
องค์ประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ  

๓.๔ รับสมัครไม่น้อยกว่าเจ็ดวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ด้วยการยื่นสมัครด้วยตนเองตามแบบ 
หรือวิธีการสมัครที่ผู้ด าเนินการคัดเลือกก าหนด  

๓.๕ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก  
๓.๖ ด าเนินการคัดเลือก 

   ๓.๗ ประกาศผลการคัดเลือก โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย 
   ๓.๘ เรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ที่คัดเลือกได้   
โดยใช้ประกาศผลการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธ์ิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง   
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   ๓.๙ ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่ งบรรจุและแต่งตั้ ง  และออกค าสั่ งผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด พร้อมส่งส าเนาค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ส านักงาน ก.ค.ศ.               
จ านวน ๑ ชุด ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันออกค าสั่ง 

  ๓.๑๐ บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ครบตามจ านวนต าแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร 
“โดยไม่ขึ้นบัญชี” 

  ๓.๑๑ พิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือก หากปรากฏว่าในการด าเนินการคัดเลือกมีการทุจริต 
หรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือด าเนินการผิดพลาดอันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม 

ทั้งนี้ การด าเนินการในบางข้ันตอน อาจมอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตั้งกรรมการ
และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการคัดเลือก ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 

 

 กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษอื่น ตามที่ผู้ด าเนินการคัดเลือกก าหนด โดยได้รับอนุมัติ          
จาก ก.ค.ศ. ตามข้อ ๒.๗ เป็นการคัดเลือกซึ่ง กศจ. ต้องช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็น เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา             
ก่อนด าเนินการคัดเลือก 
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แผนผังกำรด ำเนินกำรคัดเลือกของ กศจ. 
๑. กรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

กศจ. 

๓. ด าเนินการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพด้วยการสัมภาษณ์ 

โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัวการศึกษา บุคลิกภาพ  ท่วงทีวาจา ปฏิภาณ  

เจตคติ 

และอุดมการณ์ 

สนง.ศธจ. 
เสนอรายช่ือผูท้ี่จะคัดเลือกกรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษตาม ข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ 

๒. ก าหนดวันเวลาในการคัดเลอืก 

 

๑. ตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนตามมาตรฐานต าแหน่งครูผู้ช่วย 

๕. ผู้มีอ านาจ สั่งบรรจุและแต่งต้ัง  

๔. สนง. ศธจ. แจ้งผลการคัดเลือกไปยังผู้เข้ารับ 

การคัดเลือก  



 

 
 

๒. กรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษข้อ ๒.๓ - ข้อ ๒.๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 

 

๔. รับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๗ วันไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

- ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ และ  
 มีคุณสมบัติเฉพาะตามมาตรฐานต าแหน่ง 

  ครูผู้ช่วย  

- เป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าฯ  
   สังกัด สพฐ. โดยจ้างจากเงินงบประมาณ 

- มีชั่วโมงสอนตามที่ สพฐ. ก าหนด 

- ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาสังกัด  
   สพฐ. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี    
 

๕. ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ และคุณวุฒิของผู้สมัครคัดเลือก 

๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่

สอบ 

๗. ด าเนินการจัดสอบคัดเลือก 
 

พิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขัน หากปรากฏว่ามีการ
ทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือด าเนินการผิดพลาดอันอาจ
เกิดความไม่เป็นธรรม 

๘.   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือก 
มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเท่าต าแหน่งว่างที่ประกาศ ไม่มีกำรขึ้นบัญชี 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓  
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

กศจ. 

สนง.ศธจ. 

๑. ก าหนดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  

๒. ออกข้อสอบ ภาค ก และ ภาค ข 

๓. ประกาศรับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๗ วัน  

สพฐ. 
๑. แจ้งวันเวลาในการคัดเลือก   
๒. สัดส่วนต าแหน่งว่างที่จะใช้คัดเลือก 

 

สพฐ. 
ก าหนดองค์ประกอบและตัวชี้วัด ภาค ค 
 

37 



 

 
 

 

๓. กรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษข้อ ๒.๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

๑. สนง.ศธจ. 
เสนอขออนุมัติด าเนินการคัดเลือก กรณีที่มีความจ าเป็นหรอืมีเหตุพเิศษตาม ข้อ ๒.๗  

โดยเสนอขออนุมัติเป็นกรณีเฉพาะราย 

๔. สนง.ศธูจ. แจง้มติ กศจ. พร้อมช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็น ไปยัง ก.ค.ศ. 

 

๒. กศจ. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอรายช่ือ โดยต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

มาตรา ๓๐ และคุณสมบัติเฉพาะตามาตรฐานต าแหนง่ครผูู้ช่วย และเหตผุลความจ าเป็น 

๕. ก.ค.ศ. อนุมัติให้ด าเนินการคัดเลือก โดยก าหนดวิธีการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย  

๓. กศจ. เห็นชอบ 
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ข้อค ำถำม/ประเด็นปัญหำท่ีพบ (ถ้ำมี) 
ถาม  ปัจจุบันเป็นครูอัตราจ้างสังกัด สอศ. มา ๑ ปี แต่เคยเป็นครูอัตราจ้างสังกัด สพฐ. ๓ ปี สามารถ 

สมัครคัดเลือกเป็นครูช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ได้หรือไม่ 
 

ตอบ  ไม่ได้ ในขณะสมัคร ผู้สมัครต้องเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว หรือลูกจ้างประจ าที่ได้รับ 

มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามค าสั่งหรือสัญญาจ้าง รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีนับถึง 

วันสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย ในสังกัดที่สมัคร  

 

แนวทำงกำรด ำเนินกำรในช่วงเปลี่ยนผ่ำน 
ส าหรับการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือ

มัธยมศึกษา ได้ประกาศข้ึนบัญชีไว้ตามผลการสอบคัดเลือก ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ด าเนินการดังนี้ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
๑. ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาส่งประกาศการข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย ไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อน าเสนอ กศจ.   
๒. ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เสนอรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามล าดับที่

เท่ากับจ านวนต าแหน่งว่างที่ได้ประกาศไว้ ไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเสนอ กศจ. อนุมัติบรรจุและ
แต่งตั้ง 

๓. เมื่อ กศจ. อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้งผลการอนุมัติไปยัง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานั้น เพื่อด าเนินการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ให้ครบตามจ านวนต าแหน่งว่าง โดยไม่มีการข้ึนบัญชี 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
๑. ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส่งประกาศการข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 

ต าแหน่งครูผู้ ช่วย ไปทุกส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่มีสถานศึกษาในสังกัดส านักงานการศึกษา 
มัธยมศึกษาน้ันต้ังอยู่  

๒. ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด น าประกาศการข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ต าแหน่ง 
ครูผู้ช่วย น าเสนอ กศจ.   

๓. ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เสนอรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามล าดับที่
เท่ากับจ านวนต าแหน่งว่างที่ได้ประกาศไว้ ไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเสนอ กศจ. อนุมัติบรรจุและ
แต่งตั้ง 
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๔. เมื่อ กศจ. อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้งผลการอนุมัติไปยัง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานั้น เพื่อด าเนินการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ให้ครบตามจ านวนต าแหน่งว่าง โดยไม่มีการข้ึนบัญชี 

 
 2.2 การคัดเลือก  (ต าแหน่งศึกษานิเทศก์) 
 

  กฎหมำย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. มาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
 ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๖ ลงวันที่ 
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  

สรุปสำระส ำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีกำร 
๑.  คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิสมัคร 
  ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
๒.  บทบาทของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๒.๑  ก าหนดวันและเวลาในการคัดเลือก   
 ๒.๒  ด าเนินการและบริหารจัดการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ภาค ก ความรู้ทั่วไปและกฎหมาย                  

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และก าหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมิน ภาค ค 
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 ๒.๓  ช่วยก ากับและติดตามการด าเนินการคัดเลือกให้เป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม และ
ถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 ๒.๔  ด าเนินการให้มีการพัฒนาก่อนบรรจุและแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

๓.  บทบาทของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
      (อาจมอบหมายให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  
การคัดเลือก ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม)  

  ๓.๑ ประกาศรับสมัครก่อนวันรับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้ระบุจ านวนต าแหน่งว่าง 
แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มวิชา หรือทาง  หรือสาขาวิชาเอก รวมทั้งองค์ประกอบการประเมิน 
ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมิน  

 ๓.๒  รับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่าเจ็ดวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ด้วยการยื่นสมัครด้วยตนเอง หรอื
ตามแบบ หรือวิธีการสมัครที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาก าหนด  

 ๓.๓  จัดสอบ ภาค ก  ภาค ข และ ภาค ค ตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
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ภาค ก  ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิาน “ให้สอบข้อเขียนแบบ
ปรนัย” (๑๐๐ คะแนน) 

ภาค ข  ความรู้ ความสามารถที่ ใช้เฉพาะต าแหน่ง “ให้สอบข้อเขียนแบบปรนัย”                   
(๒๐๐ คะแนน) 

ภาค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง “ให้ประเมินผลการปฏิบัติงาน และสัมภาษณ์”                 
(๑๐๐ คะแนน) 

 ๓.๔  ด าเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 ๓.๕  ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะผู้ที่ได้คะแนน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค               

แต่ละภาค ไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนทั้ง ๓ ภาค จากมากไปหาน้อย 
 ๓.๖  เรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
  ๑)  การเรียกตัวครั้งแรก ให้ใช้ประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัว

ตามล าดับที่ที่ประกาศผลการคัดเลือกไว้ 
  ๒)  การเรียกตัวในครั้งต่อ ๆ ไป ให้เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคล

ตามล าดับที่ที่ประกาศผลการคัดเลือกไว้ ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบวันนับตั้งแต่วันประทับตรา
ลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง  

 ๓.๗  พิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือก หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต 
หรือด าเนินการผิดพลาดอันอาจเกิดความไม่เป็นธรรม  

 

๔.  การบรรจุและแต่งตั้ง 
 ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามล าดับที่ 

ที่ขึ้นบัญชี จากผู้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานต าแหน่ง และผ่านการพัฒนาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด  

 

๕.   อายุบัญชี 
 บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ใช้ได้เกินสองปีนับแต่วันประกาศข้ึนบัญชี เว้นแต่มีการประกาศ  

ข้ึนบัญชีครั้งใหม่ บัญชีเดิมเป็นอันยกเลิก 
 

๖.  การขอใช้บัญชี  
 การน ารายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีอื่น ให้เป็นไป

ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
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  อ ำนำจหน้ำท่ีของ กศจ. 
1. ก าหนดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ใช้ในการคัดเลือกตามความจ าเป็นและ               

ความต้องการของสถานศึกษา 
2. ด าเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
3. ประกาศรับสมัครก่อนวันรับสมคัรคัดเลอืกไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้ระบุจ านวนต าแหน่งว่าง  

แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มวิชา หรือทาง  หรือสาขาวิชาเอก รวมทั้ง องค์ประกอบการประเมิน 
ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมิน  

4. รับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่าเจด็วันไม่เว้นวันหยุดราชการ ด้วยการยื่นสมัครด้วยตนเอง หรือ 
ตามแบบ หรือวิธีการสมัครที่ กศจ. ก าหนด  

5. ด าเนินการจัดสอบคัดเลือก  
6. ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะผู้ที่ได้คะแนน ภาค ก   ภาค ข และ ภาค ค  

แต่ละภาค ไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนทั้ง ๓ ภาค จากมากไปหาน้อย 
7. เรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 

  ๑)  การเรียกตัวครั้งแรก ให้ใช้ประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวตามล าดับที่ 
ที่ประกาศผลการคัดเลือกไว้ 

  ๒)  การเรียกตัวในครั้งต่อ ๆ  ไป ให้เรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกโดยตรงเป็นรายบุคคลตามล าดับ
ที่ที่ประกาศผลการคัดเลือกไว้ ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบวันนับตั้งแต่วันประทับตราลงทะเบียน 
ของไปรษณีย์ต้นทาง  

8. พิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือก หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต 
หรือด าเนินการผิดพลาดอันอาจเกิดความไม่เป็นธรรม  

  

ทั้งนี้ การด าเนินการในบางข้ันตอน อาจมอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตั้งกรรมการ
และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการคัดเลือก ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 
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แผนผังกำรด ำเนินกำรคัดเลือกของ กศจ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 

 

กศจ. 

สนง.ศธจ. 

๑. ก าหนดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  

๒. ออกข้อสอบ ภาค ข  

๓. ประกาศรับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๗ วัน  

๔. รับสมัครไม่น้อยกว่าเจ็ดวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป 

ตามมาตรา ๓๐ และมีคุณสมบัติเฉพาะ 
ตามมาตรฐานต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 

 ๕. ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ และคุณวุฒิของผู้สมัคร  

๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ  วัน เวลา และสถานที่สอบ 

๗. ด าเนินการจัดสอบคัดเลือก 
 

พิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือก หากปรากฏว่ามีการทุจริต
หรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือด าเนินการผิดพลาดอันอาจ 
เกิดความไม่เป็นธรรม 

๘.   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
      และเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓  
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

สพฐ. 
แจ้งวันเวลาในการคัดเลือก   
 

สพฐ.  
ออกข้อสอบ ภาค ก และองค์ประกอบ   
และตัวชี้วัด ภาค ค 
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แนวทำงกำรด ำเนินกำรในช่วงเปลี่ยนผ่ำน 
ส าหรับการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือ

มัธยมศึกษา ได้ประกาศข้ึนบัญชีไว้ตามผลการคัดเลือกในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ด าเนินการดังนี้ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
๑. ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาส่งประกาศการข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 

ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่ยังไม่ครบอายุการข้ึนบัญชี ไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อน าเสนอ กศจ.   
๒. เมื่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีต าแหน่งว่าง ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาแจ้งจ านวนต าแหน่งว่างตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ไปยังส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เพื่อน าเสนอ กศจ. พิจารณา 

๓. หาก กศจ. พิจารณาอนุมัติ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน้ัน ๆ ด าเนินการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวตามล าดับที่ เท่ากับจ านวนต าแหน่ง
ว่างตามประกาศการข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งต่อไป 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
1. ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาส่งประกาศการข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 

ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่ยังไม่ครบอายุการข้ึนบัญชี ไปให้ทุกส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
2. ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด น าประกาศการข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ต าแหน่ง

ศึกษานิเทศก์ ที่ยังไม่ครบอายุการข้ึนบัญชี เสนอ กศจ.   
3. เมื่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีต าแหน่งว่าง ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาแจ้งจ านวนต าแหน่งว่างตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ไปยังส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดน้ัน เพื่อน าเสนอ กศจ. พิจารณา 

4. หาก กศจ. พิจารณาอนุมัติ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนั้น ๆ แจ้งส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ด าเนินการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวตามล าดับที่  ตามประกาศ  
การข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งต่อไป 
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กำรน ำรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกในบัญชีหน่ึงไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกในบัญชีอ่ืน 
ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 
 

 กฎหมำย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๖ ลงวันที่ 
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 
ในบัญชีอื่น ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๒ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน 
๒๕๕๘    

 

สรุปสำระส ำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีกำร 
 ๑.  การขอใช้บัญชี ให้ท าได้โดยการตกลงยินยอมของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชี และ  
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่ขอรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
 ๒.  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา อาจมอบให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปน็ผู้พิจารณาการขอฯ หรือ 
การให้ฯ แล้วรายงานให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาทราบ 
 ๓.  การขอรายช่ือฯ ต้องระบุกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรื อกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  
ที่ตรงตามความต้องการและความจ าเป็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๔.  ให้พิจารณาขอรายช่ือฯ จาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียงในจังหวัดเดียวกันก่อน 
  หากไม่มี ให้ขอจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดใกล้เคียงที่มีพื้นที่ติดต่อกันตามลักษณะ 
ทางภูมิศาสตร์ โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด 
  หากไม่มี ให้ขอจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน โดยพิจารณาระยะทาง
จากที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด 
  หากไม่มี ให้ขอจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาในภูมิภาคอื่น โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้ง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด 
  กรณีจังหวัดเดียวกันมีหลายเขต ให้ขอจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด 
โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  กรณีเขตพื้นที่การศึกษาที่มีหลายจังหวัด ให้ขอจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด  
โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๕.  การด าเนินการของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่ขอรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
  ๕.๑  พิจารณาและมีมติก าหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชา ที่ว่าง  
ตรงตามความต้องการและความจ าเป็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เท่ากับจ านวนต าแหน่งว่าง  
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  ๕.๒  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งมติ ไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีบัญชีผู้ได้รับ  
การคัดเลือก เพื่อขอรายช่ือผู้ฯ เท่ากับจ านวนต าแหน่งว่าง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน ๗ วันท าการ  
นับตั้งแต่วันที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติ 
  ๕.๓  รายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พร้อมแสดงเหตุผลความจ าเป็น 
จ านวนต าแหน่ง และกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษามีมติอนุมัติ เพื่อก ากับการด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ 
  ๕.๔  เมื่อได้รับรายช่ือฯ เอกสารหลักฐานการสมัคร หนังสือสอบถามความสมัครใจให้ส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษารายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อประกาศข้ึนบัญชี ทั้งนี้ บัญชีที่ประกาศใหม่ให้มีอายุเท่ากับ 
บัญชีเดิม 
  ๕.๕  ให้ใช้บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ โดยให้ผู้มี
อ านาจตามมาตรา ๕๓ ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐาน
ต าแหน่งให้แล้วเสร็จก่อนที่บัญชีเดิมจะครบอายุการข้ึนบัญชี และให้ด าเนินการออกค าสั่งผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด พร้อมส่งส าเนาค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงาน ก.ค.ศ. หน่วยงานละ ๑ ชุด 
  ๕.๖  ให้แจ้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งรายช่ือฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  
เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชียกเลิกการข้ึนบัญชีเดิมของผู้ได้รับการคัดเลือก ที่ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งแล้ว พร้อมทั้งรายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและส านักงาน ก.ค.ศ. 
ทราบ 
  ทั้งนี้ การด าเนินการตั้งแต่ข้อ ๕.๑ – ๕.๖ ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับรายช่ือฯ จาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชี 
 ๖.  การด าเนินการของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชี   
  ๖.๑  พิจารณาเพื่อมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ใช้บัญชี 
  ๖.๒  กรณีอนุมัติให้ใช้บัญชี  ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหนังสือสอบถามความสมัครใจ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ตามรายช่ือและจ านวนที่ได้รับอนุมัติ โดยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับล าดับที่ที่มีสิทธ์ิ  
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง พร้อมช่ือและที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 
   ทั้งนี้ อาจให้มีการสอบถามความสมัครใจมากกว่าจ านวนที่ขอ เพื่อเป็นผู้สมัครส ารอง  
ตามจ านวนที่เห็นว่าเหมาะสม โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่า ผู้ถูกสอบถามความสมัครใจถูกสอบถามในฐานะ
ผู้สมัครส ารอง และจะได้รับการพิจารณาเมื่อมีต าแหน่งว่าง 
   ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกแสดงความจ านงตามแบบที่ก าหนดแล้วส่งคืนทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ หากพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิในการแสดงความจ านง และยังคงการข้ึนบัญชีผู้ไว้ตามล าดับที่เดิม
ในบัญชีเดิม 
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  ๖.๓  เมื่อได้รับหนังสือตอบรับแล้ว ให้ด าเนินการเฉพาะผู้ที่สมัครใจ ดังนี ้
   ๑) จัดล าดับที่ โดยผู้ที่ได้ล าดับที่ดีกว่าจะได้รับการพิจารณาก่อน 

๒) แจ้งรายช่ือ ล าดับที่ เอกสารหลักฐานการสมัคร หนังสือสอบถามความสมัครใจและที่อยู่ 
ที่สามารถติดต่อได้ ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขอรายช่ือฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และรายงาน
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทราบด้วย 
  ๖.๔  เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการประกาศข้ึนบัญชี และค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งจากส านักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาที่ขอรายช่ือฯ แล้ว ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษายกเลิกการข้ึนบัญชีเดิม  
แล้วรายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงาน ก.ค.ศ. 
  ทั้งนี้ การด าเนินการตั้งแต่ข้อ  ๖.๑ – ๖.๔ ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับหนังสือขอรายช่ือฯ 
  ๖.๕  ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ไม่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งด้วยเหตุซึ่งมิใช่เกิดจากผู้ได้รับการ
คัดเลือก ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาคงการข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ในล าดับที่เดิม  

 

อ ำนำจหน้ำท่ีของ กศจ. 
๑.  กศจ. อาจมอบให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้พิจารณาการขอใช้บัญชีฯ หรือการให้บัญชีฯ  

แล้วรายงานให้ กศจ. ทราบ 
 ๒.  การด าเนินการของ กศจ. ที่ขอรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
  ๒.๑  พิจารณาและมีมติก าหนดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชา ที่ว่างตรงตามความ
จ าเป็นและความต้องการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เท่ากับจ านวนต าแหน่งว่าง และพิจารณาขอรายช่ือ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกตามล าดับและข้ันตอน   
  ๒.๒  ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้งมติ กศจ. พร้อมทั้งรายช่ือและที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่มีบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อขอรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตาม
คุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ต้องการเท่ากับจ านวนต าแหน่งว่าง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ภายใน ๗ วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ กศจ. มีมติ 
  ๒.๓  เมื่อได้รับรายช่ือฯ ซึ่งจัดล าดับที่ เอกสารหลักฐานการสมัคร หนังสือสอบถามความสมัครใจ  
ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รายงาน  กศจ. เพื่อประกาศข้ึนบัญชี ทั้งนี้ บัญชีที่ประกาศใหม่ ให้มีอายุเท่ากับ 
บัญชีเดิม 

๒.๔  ให้ใช้บัญชีผู้ ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวเพื่ อบรรจุและแต่งตั้ งตามล าดับที่  
โดยให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง ให้แล้วเสร็จก่อนที่บัญชีเดิมจะครบอายุการข้ึนบัญชี และให้ด าเนินการออกค าสั่ง  
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด พร้อมส่งส าเนาค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้  
ส านักงาน ก.ค.ศ. จ านวน ๑ ชุด 
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  ๒.๕  ให้แจ้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ส่งรายช่ือฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบั เพื่อเสนอ  
กศจ. เจ้าของบัญชียกเลิกการข้ึนบัญชีเดิมของผู้ได้รับการคัดเลือกที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว   

ทั้งนี้ การด าเนินการตั้งแต่ข้อ ๒.๓ – ๒.๕ ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกจาก กศจ. เจ้าของบัญชี 
 ๓.  การด าเนินการของ กศจ. เจ้าของบัญชี   
  ๓.๑  พิจารณาเพื่อมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ใช้บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
  ๓.๒  กรณีอนุมัติ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหนังสือสอบถามความสมัครใจของผู้ได้รับ 
การคัดเลือกเป็นรายบุคคล ตามรายช่ือและจ านวนที่ได้รับอนุมัติ โดยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับล าดับที่ที่มีสิทธ์ิ
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง รายช่ือและที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และให้เลือกส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่ต้องการจะบรรจุและแต่งตั้ง 
   ทั้งนี้ อาจให้มีการสอบถามความสมัครใจมากกว่าจ านวนที่ขอ เพื่อเป็นผู้สมัครส ารอง  
ตามจ านวนที่เห็นว่าเหมาะสม โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่า ผู้ถูกสอบถามความสมัครใจถูกสอบถามในฐานะ
ผู้สมัครส ารอง และจะได้รับการพิจารณาเมื่อมีต าแหน่งว่าง 

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกแสดงความจ านงตามแบบทีก่ าหนด แล้วส่งคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ตอบรับ หากพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิในการแสดงความจ านง และยังคงการข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไว้ 
ตามล าดับที่เดิม ในบัญชีเดิม 
  ๓.๓  เมื่อได้รับหนังสือตอบรับจากผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว ให้ด าเนินการเฉพาะผู้ที่สมัครใจ ดังนี้ 
   ๑) จัดล าดับที่ โดยผู้ที่ได้ล าดับที่ดีกว่าจะได้รับการพิจารณาก่อน 
   ๒) แจ้งรายช่ือ ล าดับที่ เอกสารหลักฐานการสมัคร หนังสือสอบถามความสมัครใจและที่อยู่ 
ที่สามารถติดต่อได้ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ขอรายช่ือฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ   
  ๓.๔  เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการประกาศข้ึนบัญชี และค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งจากส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดที่ขอรายช่ือฯ แล้ว ให้เสนอ กศจ. ยกเลิกการข้ึนบัญชีเดิม   
  ทั้งนี้ การด าเนินการตั้งแต่ข้อ  ๓.๑ – ๓.๔ ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับหนังสือขอรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
  ๓.๕  ผู้ไดร้ับการคัดเลือกรายใด ไม่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งด้วยเหตุใด ๆ ซึ่งมิใช่เกิดจากผู้ได้รับ 
การคัดเลือกรายนั้น ให้คงการข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกรายนั้นไว้ในล าดับที่เดิมในบัญชีของ กศจ. เดิม  
   กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ได้รับการประกาศข้ึนบัญชีของ กศจ. ที่ขอรายช่ือผู้ได้รับ 
การคัดเลือกแล้ว ไม่ประสงค์หรือขอระงับการบรรจุและแต่งตั้ง ถือว่าผู้นั้นขอสละสิทธ์ิการบรรจุและแต่งตั้ง 
ทั้งของ กศจ. เจ้าของบัญชี และ กศจ. ที่ขอรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 

 



แผนผังกำรด ำเนินกำรขอใช้บัญชีหรือกำรให้บัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือกของ กศจ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. ยกเลิกบัญชีเดิม ๕. แจ้ง กศจ.เจ้าของบัญชี 

กศจ. เจ้ำของบญัช ีกศจ. ผู้ขอใช้บญัช ี

๑. ประชุม และมีมติก าหนดคุณวุฒิ 
     เท่าจ านวนต าแหน่งว่าง และ 
     พิจารณาขอใช้บัญชีตามล าดับ 

๒. สอบถามความสมัครใจผู้สอบได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ 

ไม่สมัครใจ ตอบรับสมัครใจ 

คงบัญชีเดิม จัดล าดับที่ 

๓. ประกาศขึ้นบัญชีและบรรจุและแต่งตั้ง 
 

กำรพิจำรณำขอรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือก ให้ด ำเนนิกำรตำมล ำดับและขั้นตอน ดังนี ้

๑. ให้พิจารณาใช้รายชื่อฯ จากบัญชใีน กศจ. น้ัน 
 
  

๑. พิจารณาอนุมัติ 

๒. แจ้งมติไปยัง กศจ.เจ้าของบัญชี 

๒. หากไม่มี ให้ขอจาก กศจ.  ใกล้เคียงที่มีพื้นที่ติดต่อกันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ใกล้เคียงที่สุด 

๓. หากไม่มี ให้ขอจาก กศจ. ที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้ง 
    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ใกล้เคียงที่สุด 
 

๔. หากไม่มี ให้ขอจาก  กศจ. ในภูมิภาคอ่ืน โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งส านักงาน 
    ศึกษาธิการจังหวัดที่ใกล้เคียงที่สุด 

๔. รายงาน กศจ. 
(กรณีมอบ สนง.กศจ. ด าเนินการ) 

๓.ส่งรายชื่อพร้อมเอกสารไปให้ผู้ขอใช้บัญชี 
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ข้อค ำถำม/ประเด็นปัญหำท่ีพบ (ถ้ำมี) 
ถาม การประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ โดยประกาศ

ต าแหน่งว่าง “กลุ่มวิชาทางการศึกษา” และการประกาศต าแหน่งว่างจ านวน ๓ อัตรา แต่ระบุกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ หรือกลุ่มวิชา จ านวน ๖ กลุ่ม จะถือว่าการประกาศดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หรือไม่ 

 

ตอบ ว ๖/๒๕๕๘ วิธีการข้อ ๕.๑ ก าหนดให้ “อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษารับสมัครคัดเลือกก่อนวันรับสมัคร 

ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันไม่เว้นวันหยุดราชการ และในประกาศรับสมัครคัดเลือก ให้ระบุจ านวนต าแหน่งว่าง

แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก... ” ดังนั้น การประกาศ 

รับสมัครทั้ง ๒ กรณีดังกล่าว จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 

แนวทำงกำรด ำเนินกำรในช่วงเปลี่ยนผ่ำน 
การขอใช้บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา  

ที่ได้ประกาศข้ึนบัญชีไว้ตามผลการคัดเลือกในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือ
มัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี แจ้งจ านวนต าแหน่งว่างตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ไปยังส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนั้นๆ เพื่อน าเสนอ กศจ. พิจารณาขอใช้บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตามอ านาจหน้าที่ต่อไป  
โดยให้ด าเนินการตามแผนผัง หน้า 51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนผังกำรด ำเนินกำรขอใช้บัญชีหรือกำรให้บัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือกของ กศจ. ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก ์ในช่วงเปลี่ยนผ่ำน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศจ. เจ้ำของบญัช ีกศจ. ผู้ขอใช้บญัช ี

๑. ประชุม และมีมติก าหนดคุณวุฒิ 
     เท่าจ านวนต าแหน่งว่าง และ 
     พิจารณาขอใช้บัญชีตามล าดับ 

๒. สอบถามความสมัครใจผู้สอบได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ 

ไม่สมัครใจ ตอบรับสมัครใจ 

คงบัญชีเดิม จัดล าดับที่ 

๓. ประกาศขึ้นบัญชีและบรรจุและแต่งตั้ง 

 

๔. ยกเลิกบัญชีเดิม 

กำรพิจำรณำขอรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือก ให้ด ำเนนิกำรตำมล ำดับและขั้นตอน ดังนี ้

๑. ให้พิจารณาใช้รายชื่อฯ จากบัญชีใน กศจ. น้ัน โดยให้พิจารณาจากบัญชี อ.ก.ค.ศ. 

เขตพื้นที่การศึกษา ที่มีพื้นที่ติดต่อกันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด 

๑. พิจารณาอนุมัติ 

๒. แจ้งมติไปยัง กศจ.เจ้าของบัญชี 

๓.ส่งรายชื่อพร้อมเอกสารไปให้ผู้ขอใช้บัญชี 
 

๒. หากไม่มี ให้ขอจาก กศจ.  ใกล้เคียง โดยให้พิจารณาจากบัญชี อ.ก.ค.ศ. 

เขตพื้นที่การศึกษาใน กศจ. น้ัน  ที่มีพื้นที่ติดต่อกันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด 

๓. หากไม่มี ให้ขอจาก กศจ. ที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน โดยให้พิจารณาจากบัญชี อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาใน กศจ. น้ัน  ที่ มีพื้นที่ติดต่อกันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด 

๔. หากไม่มี ให้ขอจาก  กศจ. ในภูมิภาคอ่ืน โดยให้พิจารณาจากบัญชี อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาใน กศจ. น้ัน  ที่มีพื้นที่ติดต่อกันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด 

๔. รายงาน กศจ. 
(กรณีมอบ สนง.ศธจ. ด าเนินการ) 

๕. แจ้ง กศจ.เจ้าของบัญชี 
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๒.๓ กำรคัดเลือก (ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรและผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ) 

 กฎหมำย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ก าหนดว่า การเปลีย่นต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ก.ค.ศ.  
๒. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการและ

ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๙ ลงวันที่  ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ (พื้นที่ทั่ วไป) และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๐ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ (เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้) 

 

 สรุปสำระส ำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีกำร 
๑.  การคัดเลือกแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบการณ์  
๒.   คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิสมัคร 
 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานต าแหน่ง  
๓.  บทบาทของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๓.๑  ก าหนดวันและเวลาในการด าเนินการคัดเลือก  
 ๓.๒  ด าเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และก าหนดตัวช้ีวัด 

องค์ประกอบการประเมิน และคะแนนการประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 ๓.๓  ก ากับ ติดตามการด าเนินการคัดเลือกให้เป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม และถูกต้อง             

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 ๓.๔  ด าเนินการให้มีการพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
๔.  บทบาทของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
 ๔.๑  ประกาศจ านวนต าแหน่งว่างในปัจจุบันที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มทั่วไป

และกลุ่มประสบการณ์ หากไม่สามารถระบุจ านวนต าแหน่งว่างเท่ากันได้ ให้ก าหนดจ านวนต าแหน่งว่าง 
กลุ่มประสบการณ์มากกว่ากลุ่มทั่วไป ๑  ต าแหน่ง 

 ๔.๒  การสมัคร 
  ๑) ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสมัครได้ทั้ง ๒ กลุ่ม ให้เลือกสมัครได้เพียงกลุ่มเดียว 
  ๒) สามารถสมัครได้ทั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 ๔.๓  ด าเนินการประเมิน  
   กลุ่มทั่วไป  จ านวน ๒ ภาค 
   ภาค ก  ความรู้ความสามารถทั่วไป “ให้สอบข้อเขียนแบบปรนัย” (๒๐๐ คะแนน) 
   ภาค ข  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง “ให้ประเมินผลการปฏิบัติงาน และสัมภาษณ์”                    

(๑๐๐ คะแนน) 
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    กลุ่มประสบการณ์  จ านวน ๒ ภาค 
   ภาค ก  ความรู้ความสามารถทั่วไป “ให้สอบข้อเขียนแบบปรนัย” (๑๐๐ คะแนน) 
   ภาค ข  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง “ให้ประเมินประวัติและผลงาน และสัมภาษณ์” 

(๑๕๐ คะแนน) 
 ๔.๔  ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกที่ได้คะแนน ภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ ากว่า           

ร้อยละหกสิบ โดยเรียงล าดับผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามล าดับลงมา แยกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มทั่วไปและ 
กลุ่มประสบการณ์ เพื่อเข้ารับการพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตั้งตั้ง 

 ๔.๕  บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก 
    ๑) ให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานต าแหน่งและ  
ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
    ๒) ให้เริ่มบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีกลุ่มประสบการณ์ก่อน แล้วจึงเป็นบัญชีกลุ่มทั่วไป              
สลับกลุ่มกันไปในสัดส่วน ๑ ต่อ ๑ หากบัญชีกลุ่มใดหมดบัญชีก่อน ให้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีกลุ่มที่เหลือ 
    ๓) ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดเมื่อถึงล าดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว แต่ยัง 
ไม่ผ่านการพัฒนา ให้เรียกข้ามล าดับที่ของผู้ที่ยังไม่ผ่านการพัฒนานั้น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติ  
ตรงตามมาตรฐานต าแหน่งในล าดับถัดไป โดยให้คงการข้ึนบัญชีของผู้ที่ยังไม่ผ่านการพัฒนานั้นไว้ในล าดับเดิม                   
เพื่อรอการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งที่มีต าแหน่งว่างครั้งต่อไป ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติ                 
ตรงตามมาตรฐานต าแหน่ง และบัญชียังไม่ถูกยกเลิก 

 ๔.๖  พิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือก หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต 
หรือด าเนินการผิดพลาดอันอาจเกิดความไม่เป็นธรรม  

๕.  ยกเลิกการข้ึนบัญชี 
 ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ให้ยกเลิกการข้ึนบัญชีของผู้นั้นทุกบัญชี 
๖.  อายุบัญชี 
  บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ข้ึนไว้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก แต่ถ้ามีการ

คัดเลือกใหม่ และได้มีการประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งใหม่แล้ว บัญชีเดิมเป็นอันยกเลิก 
 

ส าหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี 
และ ๔ อ าเภอในจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบ้าย้อย)                  
เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพัฒนาพิเศษฯ เป็นเ วลาไม่น้อยกว่า ๔ ปี    
จึงจะย้ายออกนอกเขตพัฒนาพิเศษฯ ได้ 
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อ ำนำจหน้ำท่ีของ กศจ. 
 ๑.  ประกาศจ านวนต าแหน่งว่างในปัจจุบันที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มทั่วไป

และกลุ่มประสบการณ์ หากไม่สามารถระบุจ านวนต าแหน่งว่างเท่ากันได้ ให้ก าหนดจ านวนต าแหน่งว่าง 

กลุ่มประสบการณ์มากกว่ากลุ่มทั่วไป ๑ ต าแหน่ง 

 ๒.  รับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่าเจ็ดวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ด้วยการยื่นสมัครด้วยตนเอง หรือ 

ตามแบบ หรือวิธีการสมัครที่ กศจ. ก าหนด  

 ๓.  ด าเนินการจัดสอบคัดเลือก  

 ๔.  ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกที่ได้คะแนน ภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

หกสิบ  โดยเรียงล ำดับผู้ที่ ได้คะแนนรวมสูงสุดตำมล ำดับลงมำ แยกเป็น ๒ กลุ่ม  คือ  กลุ่มทั่วไป
และกลุ่มประสบกำรณ์ เพื่อเข้ำรับกำรพัฒนำก่อนกำรบรรจุและแต่งตั้งตั้ง 

 ๕. เรียกตัวผู้ได้รับกำรคัดเลือกมำรำยงำนตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง  
5.1 ให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับกำรคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตำมมำตรฐำนต ำแหน่งและ  

ผ่ำนกำรพัฒนำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด  
5.2 ให้เริ่มบรรจุและแต่งตั้งจำกบัญชีกลุ่มประสบกำรณ์ก่อน แล้วจึงเป็นบัญชีกลุ่มทั่วไป 

สลับกลุ่มต่อเนื่องกันไปในสัดส่วน ๑ ต่อ ๑ หำกบัญชีกลุ่มใดหมดบัญชีก่อน ให้บรรจุและแต่งตั้งจำกบัญชี 
กลุ่มที่เหลือ 

5.3 ผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำยใดเมื่อถึงล ำดับที่ที่จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งแล้ว  
แต่ยังไม่ผ่ำนกำรพัฒนำ ให้เรียกข้ำมล ำดับที่ของผู้ที่ยังไม่ผ่ำนกำรพัฒนำนั้น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตำมมำตรฐำนต ำแหน่งในล ำดับถัดไป โดยให้คงกำรข้ึนบัญชีของผู้ที่ยังไม่ผ่ำนกำรพัฒนำนั้นไว้ในล ำดับเดิม 
เพื่อรอกำรบรรจุและแต่งตั้งในครั้งที่มีต ำแหน่งว่ำงครั้งต่อไป ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตำม
มำตรฐำนต ำแหน่ง และบัญชียังไม่ถูกยกเลิก 

 ๖.  พิจำรณำแก้ไขหรือยกเลกิกำรคัดเลอืก หำกปรำกฏว่ำมีกำรทุจริตหรือสอ่ไปในทำงไม่สจุรติ 
หรือด ำเนินกำรผิดพลำดอันอำจเกิดควำมไม่เป็นธรรม 
  



 

 
 

55 
 
แผนผังกำรด ำเนินกำรคัดเลือกของ กศจ. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 

๑. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๗ วัน  

๒. รับสมัครไม่น้อยกว่า ๗ วันไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป 

ตามมาตรา ๓๐ และมีคุณสมบัติเฉพาะ 
ตามมาตรฐานต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

๓. ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ และคุณวุฒิของผู้สมัคร  

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ  วัน เวลา และสถานที่สอบ 

๕. ด าเนินการจัดสอบคัดเลือก 
 

พิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือก หากปรากฏว่ามีการทุจริต
หรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือด าเนินการผิดพลาดอันอาจเกิด
ความไม่เป็นธรรม 

๖. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
     และเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓  
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

กศจ. 

สนง.ศธจ. สพฐ. 
แจ้งวันเวลาในการคัดเลือก   
 

สพฐ. 
ออกข้อสอบ ภาค ก และภาค ข 
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ข้อค ำถำม/ประเด็นปัญหำท่ีพบ (ถ้ำมี) 
ถาม หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา และผู้อ านวยการสถานศึกษา  

ตาม ว ๑๙/๒๕๕๗ ข้อ ๑.๑ กลุ่มทั่วไป ข้อ ๑.๑.๑ (๓) “ด ารงต าแหน่งครู มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี  
ส าหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี และ ๒ ปี ส าหรับผู้มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป” หมายถึง ต้องมีคุณวุฒิ 
ทั้งคุณวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโท ใช่หรือไม่ 

ตอบ หลักเกณฑ์ฯ ข้อนี้ หมายความว่า ผู้สมัครที่ด ารงต าแหน่งครูและมีวุฒิปริญญาตรี ต้องด ารง  
ต าแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี ส่วนผู้มีวุฒิปริญญาโท ต้องด ารงต าแหน่งครูมาแล้วไม่น้อย ๒ ปี  
 

ถาม  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  โดยด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
มาเป็นระยะเวลา ๒ ปี ๖ เดือน จะสามารถน าประสบการณ์ขณะด ารงต าแหน่งครู มานับเป็นคุณสมบัติ 
ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกกลุ่มประสบการณ์ ได้หรือไม่ 

ตอบ ก.ค.ศ. ก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัคร โดยให้พิจารณาการด ารงต าแหน่งในปัจจุบันประกอบกับ
ปัจจุบันผู้สมัครดังกล่าวได้เปลี่ยนต าแหน่งจากต าแหน่งครู มาเป็นต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา
แล้ว จึงไม่สามารถน าประสบการณ์ขณะด ารงต าแหน่งครู มานับเป็นประสบการณ์เพื่อสมัครคัดเลือก 
ในกลุ่มประสบการณ์ 

 

แนวทำงด ำเนินกำรในช่วงเปลี่ยนผ่ำน 
ส าหรับการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือ

มัธยมศึกษา (เดิม) ได้ประกาศข้ึนบัญชีไว้ตามผลการคัดเลือกในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ด าเนินการดังนี้ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
๑. ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาส่งประกาศการข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่ยังไม่ครบอายุการข้ึนบัญชี ไปยัง
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อน าเสนอ กศจ.   

๒. เมื่อสถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามีต าแหน่งว่าง ให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแจ้งจ านวนต าแหน่งว่าง และรายช่ือสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ไปยังส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อน าเสนอ กศจ. พิจารณา 

๓. หาก กศจ. พิจารณาอนุมัติ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานั้น ๆ ด าเนินการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวตามล าดับที่ เท่ากับจ านวนต าแหน่งว่าง 
ตามประกาศการข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อรับการบรรจแุละแต่งตั้ง โดยให้เรียกสลับกลุ่มต่อเนื่องกันไป
ในสัดส่วน ๑ ต่อ ๑  

ทั้งนี้ ให้เรียกต่อเนื่องจากบัญชีกลุ่มที่ เรียกไว้ก่อนค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
จะมีผลใช้บังคับ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
๑. ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาส่งประกาศการข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่ยังไม่ครบอายุการข้ึนบัญชี ไปยังทุกส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  ที่มีสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน้ันต้ังอยู่ 

๒. ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด น าประกาศการข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่ยังไม่ครบอายุการข้ึนบัญชี เสนอ กศจ.   

๓. เมื่อสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใด  
มีต าแหน่งว่างให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแจ้งจ านวนต าแหน่งว่าง  และรายช่ือสถานศึกษา 
ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน้ัน ๆ เพื่อน าเสนอ กศจ.พิจารณา 

๔. หาก กศจ. พิจารณาอนุมัติ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนั้น ๆ แจ้งส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ด าเนินการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวตามล าดับที่ เท่ากับจ านวน 
ต าแหน่งว่าง ตามประกาศการข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยให้เรียก  
สลับกลุ่มต่อเนื่องกันไปในสัดส่วน ๑ ต่อ ๑  

ทั้งนี้ ให้เรียกต่อเนื่องจากบัญชีกลุ่มที่ เรียกไว้ก่อนค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
จะมีผลใช้บังคับ  
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๓.๒ กำรบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำร 
 

 กศจ. มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาการขอบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใน ๓ กรณี ดังนี้ 
  ๑. การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัคร
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
  ๒. การบรรจุและแต่งตั้งผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ (หลักเกณฑ์และ
วิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปปฏิบัติ งานตามมติ
คณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
      ๓. การบรรจุและแต่งตั้งผูอ้อกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ หลักเกณฑ์

และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปรับราชการทหาร

กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ๐๒๐๖.๒/ว ๑๑ 

ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
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๓.๒.๑ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้ว 
สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

สรุปสาระส าคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ 
 หลักเกณฑ์ 
 ๑. ต้องเป็นกรณีทีม่ีเหตุผลควำมจ ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำร  
 ๒. ผู้สมัครเข้ำรับรำชกำรต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ ๓๐ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีคุณสมบัติเฉพำะ                
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่งหรือมำตรฐำนวิทยฐำนะที่บรรจุและแต่งตั้ง 
 ๓. ไม่เป็นผู้ที่ออกจำกรำชกำรในระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรหรือเตรียมควำมพร้อมและ
พัฒนำอย่ำงเข้ม และจะต้องออกจำกรำชกำรไปแล้วไม่เกิน ๓ ปี เว้นแต่ กรณีผู้ออกจำกรำชกำรไปด ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรเมือง หรือลำออกจำกรำชกำรเพื่อติดตำมคู่สมรสที่ไปปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือปฏิบัติงำน           
ในต่ำงประเทศ ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำร 
 ๔. ต้องมีอำยุไม่เกิน ๕๐ ปี ในวันที่ยื่นค ำขอสมัครเข้ำรับรำชกำร  
 ๕. ต้องไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือก ในต ำแหน่งนั้นข้ึนบัญชี            
รอกำรบรรจุและแต่งตั้ง เว้นแต่ที่กรณีที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์นี้ 
 ๖. ต ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องเป็นต ำแหน่งว่ำงและมีอัตรำเงินเดือน และมีอัตรำก ำลัง            
ไม่เกินเกณฑ์และหรือกรอบอัตรำก ำลังที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
 ๗. ในกำรบรรจุและแต่งตั้ง ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับและข้ันหรืออัตรำที่ไม่สูงกว่ำที่ได้รับอยู่เดิม          
ก่อนออกจำกรำชกำร หำกมีกำรปรับบัญชีเงินเดือนก็ปรับให้ผู้นั้นด้วย 
 

 วิธีการ 
 ๑.  ผู้สมัครยื่นค ำขอต่อหน่วยงำนกำรศึกษำและส่วนรำชกำร พร้อมเอกสำรหลักฐำนตำมแบบ  
ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
 ๒. ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ พิจำรณำจำกคุณวุฒิ ควำมประพฤติ ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ผลกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ เหตุผลควำมจ ำเป็นและประโยชน์ที่ทำงรำชกำรจะได้รับ 
 ๓. หน่วยงำนกำรศึกษำหรือส่วนรำชกำรน ำเสนอ กศจ. พิจำรณำอนุมัติ 
 ๔. ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ ด ำเนินกำรสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจัดส่งส ำเนำค ำสั่ง จ ำนวน ๑ ชุด  
ไปยังส ำนักงำน ก.ค.ศ. ภำยใน ๗ วัน นับแต่วันที่ออกค ำสั่ง 
 

 อ านาจหน้าท่ีของ กศจ. 
 กศจ. พิจำรณำอนุมัติหรือไม่อนมุัต ิ



 

 
 

แผนผังขั้นตอนการด าเนินการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเขา้รับราชการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัต ิ

ไม่ประสงค์จะรับ 

ไม่อนุมัต ิ

ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ พิจำรณำประวัติพรอ้มเอกสำรทีเ่กี่ยวข้อง 

ผู้สมัครยื่นค ำขอต่อหน่วยงำนกำรศึกษำหรือส่วนรำชกำร  
พร้อมเอกสำรหลกัฐำนตำมแบบที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

แจ้งหน่วยงำนกำรศึกษำหรือ 
ส่วนรำชกำรทรำบ 

เพื่อสัง่บรรจุและแต่งตั้ง 

 

ส่งส ำเนำค ำสัง่ใหส้ ำนักงำน ก.ค.ศ. 

แจ้งหน่วยงำนกำรศึกษำหรือ 
ส่วนรำชกำรทรำบ 

 

กศจ. พิจำรณำ  

หน่วยงำนกำรศึกษำหรือส่วนรำชกำร
พิจำรณำเหตุผลควำมจ ำเป็น 

ประสงค์จะรับ 
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๓.๒.๒ การบรรจุและแต่งตั้งผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ 

 

สรุปสาระส าคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ  
 หลักเกณฑ์ 
 ๑. หน่วยงำนกำรศึกษำหรือส่วนรำชกำรเดิมต้องสงวนต ำแหน่งไว้ 
 ๒. ผู้สมัครเข้ำรับรำชกำรต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ ๓๐ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีคุณสมบัติเฉพำะตำมมำตรฐำน
ต ำแหน่งหรือมำตรฐำนวิทยฐำนะที่บรรจุและแต่งตั้ง และต้องมีหนังสือรับรองประวัติกำรปฏิบัติงำน 
 ๓.  ยื่นค ำขอต่อส่วนรำชกำรต้นสั งกัดเดิมภำยในก ำหนด เวลำที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ                    
แต่ไม่เกิน ๔ ป ีนับแต่วันไปปฏิบัติหน้ำที่ตำมมติคณะรัฐมนตรี 
 ๔. บรรจุและแต่งตั้งในต ำแหน่งและวิทยฐำนะเดิม หรือต ำแหน่งเดิมและระดับที่ไม่สูงกว่ำเดิม                 
ทั้งนี้หน่วยงำนที่บรรจุแลแต่งตั้งต้องมีอัตรำก ำลังไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
 ๕. กำรให้ได้รับเงินเดือน หำกในระหว่ำงที่ผู้นั้นออกจำกรำชกำรไป มีกำรปรับบัญชีเงินเดือน 
ปรับอัตรำเงินเดือนแรกบรรจุตำมคุณวุฒิใหม่ และมีกำรปรับเงินเดือนชดเชยส ำหรับผู้ที่รับรำชกำรอยู่ก่อนกำร
ปรับเงินเดือนแรกบรรจุในช่วงเวลำใด ก็ให้ผู้นั้นได้รับกำรปรับเงินเดือน ปรับเงินเดือนชดเชยเช่นเดียวกันด้วย             
โดยค ำนวณเป็นอัตรำเงินเดือนกำรบรรจุและแต่งตั้ง 

วิธีการ 
 ๑.  ผู้ขอกลับเข้ำรับรำชกำรต้องยื่นค ำขอต่อสว่นรำชกำรเดิมพรอ้มหนังสอืรบัรองประวัติกำรปฏิบัติงำน 
ก่อนสิ้นสุดวันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ไปปฏิบัติงำน ไม่น้อยกว่ำ ๓๐ วัน 
 ๒. ส่วนรำชกำรตรวจสอบเอกสำรและประวัติกำรปฏิบัติงำน และน ำ เสนอ กศจ .  
พิจำรณำอนุมัต ิ
 ๓. ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ ด ำเนนิกำรสั่งบรรจุและแต่งตัง้ และจัดส่งส ำเนำค ำสั่ง จ ำนวน ๑ ชุด 
ไปยังส ำนักงำน ก.ค.ศ. ภำยใน ๗ วัน นับแต่วันที่ออกค ำสั่ง  
 

อ านาจหน้าท่ีของ กศจ. 
กศจ. พิจำรณำอนุมัติหรือไม่อนมุัต ิ 

  



 

 
 

 
แผนผังขั้นตอนการด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

อนุมัต ิ

สพท. ทีผู่้ขอแจง้ความประสงค์ขอกลบัเข้ารับราชการ 

แจ้งสพท./ส่วนราชการ ทราบ 
เพื่อสัง่บรรจุและแต่งต้ัง 

ผู้ขอกลบัเข้ารับราชการยื่นค าขอต่อส่วนราชการเดิมส่วนราชการ

ตรวจสอบเอกสารและประวัติการปฏิบัติงาน 

ไม่อนุมัต ิ

ส่งส าเนาค าสัง่ใหส้ านักงาน ก.ค.ศ. 

แจ้งส่วนราชการทราบ 

 

กศจ. พิจารณา 

 

62 
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๓.๒.๓ การบรรจุและแต่งตั้งผู้ออกจากราชการเพ่ือไปรับราชการทหารกลับเขา้รับราชการ 
 

สรุปสาระส าคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ 
 หลักเกณฑ์ 

1. หน่วยงำนกำรศึกษำหรือส่วนรำชกำรเดิมต้องสงวนต ำแหน่งไว้ 
2. ผู้สมัครเข้ำรับรำชกำรต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ ๓๐ แห่งพระรำชบัญญัติ

ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีคุณสมบัติเฉพำะ 
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่งหรือมำตรฐำนวิทยฐำนะที่บรรจุและแต่งตั้ง  และต้องมีหนังสือรับรองประวัติ 
กำรรับรำชกำรทหำร 

3. ยื่นค ำขอกลับเข้ำรับรำชกำรภำยใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันพ้นจำกรำชกำรทหำร 
4. บรรจุและแต่งตั้งในต ำแหน่งและวิทยฐำนะเดิม หรือต ำแหน่งเดิมและระดับที่ไม่สูงกว่ำเดิม  

ทั้งนี้หน่วยงำนที่บรรจุและแต่งตั้งต้องมีอัตรำก ำลังไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
5. กำรให้ได้รับเงินเดือน หำกในระหว่ำงที่ผู้นั้นออกจำกรำชกำรไป มีกำรปรับบัญชีเงินเดือน  

ก็ให้ผู้นั้นได้รับกำรปรับเงินเดือนด้วย 
  

 วิธีการ 
1. ผู้ขอกลับเข้ำรับรำชกำรต้องยื่นค ำขอต่อหน่วยงำนกำรศึกษำเดิมหรือส่วนรำชกำรเดิม  

พร้อมหนังสือรับรองประวัติกำรรับรำชกำรทหำร ภำยใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันพ้นจำกรำชกำรทหำร 
2. หน่วยงำนกำรศึกษำหรือส่วนรำชกำรตรวจสอบเอกสำรและประวัติกำรรับรำชกำรทหำร 

และน ำเสนอ กศจ. พิจำรณำอนุมัติ 
3. ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ ด ำเนินกำรสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจัดส่งส ำเนำค ำสั่ง  จ ำนวน  

๑ ชุด ไปยังส ำนักงำน ก.ค.ศ. ภำยใน ๗ วัน นับแต่วันที่ออกค ำสั่ง  
 

อ านาจหน้าท่ีของ กศจ. 
กศจ. พิจำรณำอนุมัติหรือไม่อนุมัติ 
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แผนผังขั้นตอนการด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ออกจากราชการเพ่ือไปรับราชการทหาร 

กลับเข้ารับราชการ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

อนุมัต ิ ไม่อนุมัต ิ

แจ้งหน่วยงานการศึกษา 

หรือส่วนราชการทราบ 

หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการตรวจสอบเอกสารและ

ประวัติการรบัราชการทหาร 

แจ้งหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการ 

เพื่อสัง่บรรจุและแต่งตั้ง 

ผู้ขอกลับเข้ารบัราชการยื่นค าขอต่อหน่วยงานการศึกษาเดิม 

หรือส่วนราชการเดิม 

ส่งส าเนาค าสัง่ใหส้ านักงาน ก.ค.ศ. 

กศจ. พิจารณา  
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๔. เงินเดือน และค่ำตอบแทน  

 

 กศจ. มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำเงินเดือนและค่ำตอบแทนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
๓ กรณี ดังนี้ 

๑. กำรเลื่อนข้ันเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 
๒. กำรอนุมัติให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำลำไปศึกษำ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงำนวิจัย    

ถือเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและมีสทิธิได้รับกำรพิจำรณำเลือ่นข้ันเงนิเดือนในระหว่ำงลำไปศึกษำ ฝึกอบรม 
หรือปฏิบัติงำนวิจัย 

๓. เงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติหน้ำที่
สอนคนพิกำร (พ.ค.ก.) 
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การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

                                                           

๑. กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๑.๑ มำตรำ ๕๓ มำตรำ ๗๒ มำตรำ ๗๓ มำตรำ ๘๑ และมำตรำ ๑๓๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 ๑.๒ พระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐำนะ และเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๑.๓ กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนข้ันเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๑.๔  กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับเงินเดือนสูงกว่ำหรือต่ ำกว่ำ 
ข้ันต่ ำ หรือสูงกว่ำข้ันสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 ๑.๕ หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๗  ลงวันที่ ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๔๐  
เรื่อง ระบบเปิดในกำรพิจำรณำเลื่อนข้ันเงินเดือนข้ำรำชกำร   

๑.๖ ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบกิจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ
ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงถึงข้ันสูงหรือใกล้ถึงข้ันสูงของอันดับหรือต ำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 ๑.๗ หนังสือส ำนักงำน ก.ค. ที่ ศธ ๑๓๐๔/ว ๑๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๔๔ เรื่อง กำรเลื่อนข้ัน
เงินเดือนข้ำรำชกำรครู 
 ๑.๘ หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.  ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/๒๙๕ ลงวันที่ ๑๖ ตุลำคม  ๒๕๕๗  
เรื่อง กำรเลื่อนข้ันเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ๑.๙ หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๘ ลงวันที่  ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๕๘  
เรื่อง พระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐำนะ และเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘   
๒. สรุปสาระส าคัญของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร  
 ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๒.๑ กำรเลื่อนข้ันเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังต่อไปนี ้
        ๒.๑.๑  ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก เลื่อนวันที่ ๑ เมษำยนของปีที่ได้เลื่อน (ระยะเวลำตั้งแต่วันที่  
๑ ตุลำคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนำคม) 
  ๒.๑.๒ ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง เลื่อนวันที่ ๑ ตุลำคมของปีถัดไป (ระยะเวลำตั้งแต่วันที่ 
๑ เมษำยน ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน) 
       ๒.๑.๓  ครึ่งปีที่แล้วมำ หมำยควำมว่ำ ระยะเวลำครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังที่ผ่ำนมำแล้วแต่กรณี 
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   ๒.๒ กำรพิจำรณำเลื่อนข้ันเงินเดือนให้น ำระบบเปิดตำมมติคณะรัฐมนตรี ตำมหนังสือส ำนักงำน
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๗ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๔๐ มำใช้ ซึ่งถือเป็นกระบวนกำร 
อันเป็นสำระส ำคัญทีต่้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด หำกละเลยไม่ปฏิบัติจะท ำให้ผลกำรพิจำรณำเลื่อนข้ันเงินเดือนนั้น
ไม่ชอบด้วยกฎหมำย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติสรุปได้ ดังนี้ 
      ๒.๒.๑ ให้ผู้บังคับบัญชำประกำศเกณฑ์และมำตรฐำนกำรประเมินควำมดีควำมชอบเพื่อกำร
เลื่อนข้ันเงินเดือนให้ทรำบโดยทั่วกันก่อนที่จะด ำเนินกำรประเมิน 
      ๒.๒.๒ ให้ผู้บังคับบัญชำประกำศรำยช่ือผู้อยู่ในข่ำยกำรพิจำรณำเลื่อนข้ันเงินเดือนแต่ละครั้ง
ที่อยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยทุกครั้งที่มีกำรประเมิน 
      ๒.๒.๓ ให้ผู้บังคับบัญชำแจ้งกำรประเมินและผลกำรประเมินให้ผู้ใต้บังคับบัญชำที่ถูกประเมิน
ทรำบเป็นรำยบุคคลทุกครั้งที่มีกำรประเมิน 
      ๒.๒.๔ ให้ผู้บังคับบัญชำที่ประเมินเปิดโอกำสให้ผู้ใต้บังคับบัญชำที่ถูกประเมินได้ช้ีแจง  
ให้ควำมเห็นหรือขอค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรประเมินและผลกำรประเมินดังกล่ำว ก่อนมีค ำสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน 
      ๒.๒.๕ ให้ผู้บังคับบัญชำปิดประกำศค ำสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนให้ทุกคนทรำบ 
   ๒.๓ ให้ผู้บังคับบัญชำแต่งตั้งคณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำสำมคน ข้ึนพิจำรณำและเสนอควำมเห็น  
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของผู้มีอ ำนำจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน  โดยความเห็นชอบของ กศจ. 
   ๒.๔ กำรพิจำรณำเลื่อนข้ันเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้พิจำรณำ 
ผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลัก ตำมแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ และให้พิจำรณำถึงควำมประพฤติในกำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณวิชำชีพ ตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด    
   ๒.๕ กำรพิจำรณำเลื่อนข้ันเงินเดือนในแต่ละครั้งให้พิจำรณำตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนข้ันเงินเดือน 
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

๓. อ านาจหน้าท่ีของ กศจ. 
   ๓.๑ ให้ควำมเห็นชอบผลกำรพิจำรณำเงินเดือนของผู้มีอ ำนำจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน 

   ๓.๒ อนุมัติให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำซึ่งผู้บังคับบัญชำส่งหรืออนุญำตให้ลำไปศึกษำ
ฝึกอบรม หรือวิจัย ถือเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและมีสิทธิได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนข้ันเงินเดือน 

      ๓.๓ อนุมัติให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนข้ันเงินเดือน 
ได้ครึ่งข้ันตำมข้อ ๖ เนื่องจำกขำดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร กำรลำ หรือกำรมำท ำงำนสำย
แต่ผู้มีอ ำนำจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนพิจำรณำเห็นสมควรเลื่อนข้ันเงินเดือนโดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษเฉพำะรำย 
 
 
 
 



 

 
 

เห็นชอบ 

๔.  แผนผังขั้นตอนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 
 
 
 

ไม่เห็นชอบ 
ให้พิจารณาทบทวน 
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กศจ. พิจารณา 

ผู้บังคับบัญชำ 

ตั้งกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ ๓ คน 

เสนอควำมเห็นตำมผลกำรประเมินฯ 

คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน 

ผู้บังคับบัญชำจัดท ำบัญชีรำยชื่อตำมล ำดับคะแนน 
ผลกำรประเมินฯ เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนพร้อมเสนอควำมเห็น 

ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓  
ออกค ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 

ปิดประกำศค ำสั่ งเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจัดท ำแบบประเมิน
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน 

เพื่อเสนอขอรับกำรพิจำรณำเลื่อนข้ันเงินเดือน 
ผ่ำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 

กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนขั้ น
เงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ข้ อ  ๒  ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช ำ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ ๓ คน  
ขึ้นพิจำรณำและเสนอควำมเห็น 
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของผู้ มี
อ ำนำจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 

พระรำชบัญญัติ ร ะ เบี ยบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แ ล ะ ที่ แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม  
มำตรำ ๗๓ วรรคท้ำย 

ให้น ำระบบเปิดในกำรพิจำรณำ
เลื่อนขั้นเงินเดือนมำใช้  
(มติ ครม. ตำมหนังสือ สลค.  
ที่นร๐๒๐๕/ว ๑๑๗ ลว. ๒๓ 
มิ.ย. ๔๐) 

ประกำศรำยชื่อผู้อยู่ในข่ำย
ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนที่อยู่
ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้รับทรำบ  
โดยทั่วกัน  

แ จ้ ง ผ ล ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น 
เป็นรำยบุคคลทุกครั้งที่มีกำรประเมิน 

เ ปิ ด โ อ ก ำ ส ใ ห้
ผู้ใต้บังคับบัญชำที่ถูกประเมินได้ชี้แจง 
ให้ควำมเห็นเก่ียวกับผลกำรประเมินก่อน
มีค ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน  
 

ประกำศ เกณฑ์และ
มำตรฐำนกำรประเมินควำมดี
ควำมชอบให้ทรำบทั่วกันก่อนกำร
ด ำเนินกำร 
 

หมายเหตุ : กำรพิจำรณำเลื่อนข้ันเงินเดือนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำที่มีขอบเขตควำมรับผิดชอบ 
หลำยจังหวัด ให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำด ำเนินกำรพิจำรณำเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยจัดท ำบัญชี
รำยละเอียดกำรเลื่อนข้ันเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำแยกตำมจังหวัดที่ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติหน้ำที่อยู่ในจังหวัดน้ัน และเสนอ กศจ. จังหวัดน้ัน ๆ 
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การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยถือเป็นการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติงานวิจัย       

๑. กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๑.๑ กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้ วยกำรเลื่ อนข้ันเงิ นเดื อนของข้ำรำชกำรครู และบุ คลำกรทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๑.๒ ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำต่อและฝึกอบรมภำยในประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ๑.๓ ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำ ฝึกอบรม ปฏิบัติกำรวิจัยและ 
ดูงำน ณ ต่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๑.๔ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ไปศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน หรือปฏิบัติงำนวิจัยและพัฒนำ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๑.๕ หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๘ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติ 
ในกำรขออนุมัติและแนวทำงกำรพิจำรณำกำรอนุมัติให้ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ไปศึกษำ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงำนวิจัย ถือเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและมีสิทธิได้รับกำรพิจำรณำเลื่อน  
ข้ันเงินเดือนในระหว่ำงลำไปศึกษำ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงำนวิจัย  
 ๑.๖ หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนมำก ที่  ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๖ ลงวันที่  ๑๑ ตุลำคม ๒๕๕๕  
เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรขออนุมัติและแนวทำงกำรพิจำรณำกำรอนุมัติให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร  
ทำงกำรศึกษำไปศึกษำ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงำนวิจัย ถือเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและมีสิทธิได้รับ 
กำรพิจำรณำเลื่อนข้ันเงินเดือนในระหว่ำงลำไปศึกษำ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงำนวิจัย  

๒. สรุปสาระส าคัญของการอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษา ฝึกอบรม  
หรือปฏิบัติงานวิจัย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย 

  ๒.๑ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ซึ่งผู้บังคับบัญชำส่งหรืออนุญำตให้ลำไป ศึกษำ 
ฝึกอบรม หรือวิจัย ตำมควำมจ ำเป็นหรือควำมต้องกำรของหน่วยงำนเพื่อประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำหรือวิชำชีพ หรือคุณวุฒิขำดแคลน โดยอนุมัติ กศจ. ซึ่งถือเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและ  
มีสิทธิได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนข้ันเงินเดือนในระหว่ำงลำไปศึกษำ ฝึกอบรม หรือวิจัย แล้วแต่กรณี ไม่เกิน  
ครั้งละครึ่งข้ัน 
  ๒.๒ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต้องส าเร็จการศึกษาภำยในระยะเวลำที่ได้รับอนุญำต
และตำมระยะเวลำของหลักสูตรที่สถำบันกำรศึกษำหรือหน่วยงำนที่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ลำไปศึกษำ ฝึกอบรม หรือวิจัยได้ก ำหนดไว้ โดยไม่มีการขอขยายระยะเวลา 
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   ๒.๓ สำขำวิชำหรือหลักสูตรที่ไปศึกษำ ต้องเป็นสาขาวิชาหรือหลักสูตร ท่ี ก.ค.ศ.รับรอง
และก ำหนดว่ำเป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
  ๒.๔ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีสิทธิได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนข้ันเงินเดือนในระหว่ำง
ลำไปศึกษำ ฝึกอบรม หรือวิจัย ต้องจัดท ารายงานเสนอแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้หรือคุณภาพการศึกษาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้งท่ีมีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่ำง 
ลำไปศึกษำ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงำนวิจัย 
 ๒.๕ กำรพิจำรณำเลื่อนข้ันเงินเดือน ให้พิจำรณำเลื่อนข้ันเงินเดือนได้ไม่เกินครั้งละ ๐.๕ ข้ัน โดยให้มี
กำรรอกำรเลื่อนข้ันเงินเดือนไว้ก่อนและกันเงินส ำหรับกำรเลื่อนข้ันเงินเดือนไว้ เมื่อข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำ ฝึกอบรม หรือวิจัย และกลับมำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อน 
ขั้นเงินเดือนสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งท่ีได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ 
 

๓. อ านาจหน้าท่ีของ กศจ. 
  อนุมัติ ให้ลำไปศึกษำ ฝึกอบรม หรื อปฏิบัติ งำนวิจัย   ถือเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ ร ำชกำร  
และมีสิทธิได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนข้ันเงินเดือนในระหว่ำงลำไปศึกษำ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงำนวิจัย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๔. แผนผังขั้นตอนการอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษาฯ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ       
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ช่วงที่ ๒ ข้ำรำชกำรครฯู ยื่นเอกสำรรำยงำนผลกำรศึกษำทุกครั้ง 
ที่มีกำรพิจำรณำเล่ือนขั้นเงินเดือน 

ช่วงที่ ๑ ข้ำรำชกำรครูฯ ยื่นแบบค ำขอให้มีสิทธิได้รับกำรพิจำรณำ
เล่ือนขั้นเงินเดือนในระหว่ำงลำศึกษำ 

ช่วงที่ ๓ ข้ำรำชกำรครฯู รำยงำนตัวกลับเข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 

หมายเหต ุ ๑. ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ตำมมำตรำ ๕๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
      พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๘ ลงวันที ่๒๘ มิถุนำยน ๒๕๕๔ 
 ๓.  หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนมำก ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๕๕ 
 ๔. ข้อ ๘ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ ำด้วยกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๕.  กำรพิจำรณำอนุมัติให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำไปศึกษำ ฝึกอบรม 
  หรือปฏิบัติงำนวิจัย ถือเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและมีสิทธิได้รับกำรพิจำรณำเล่ือนขั้นเงินเดือน ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  มัธยมศึกษำเสนอขออนุมัติต่อ กศจ. จังหวัดที่สถำนศึกษำนั้นตั้งอยู่  
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เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอนคนพิการ (พ.ค.ก.) 

 

1. กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. มำตรำ 33 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ          
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ก ำหนดว่ำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
อำจได้รับเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำมระเบียบที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด โดยควำมเห็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตรี 
  ๒. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ที่ปฏิบัติหน้ำที่สอนคนพิกำร พ.ศ. 2556 ตำมหนังสือ ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/257 
ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2556 
    

2. สาระส าคัญของระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอนคนพิการ พ.ศ. 2556 

ก.ค.ศ. ได้ก ำหนดระเบียบ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ปฏิบัติหน้ำที่สอนคนพิกำร พ.ศ. 2556 โดยมีสำระส ำคัญดังนี้ 

1. เงินเพิ่ม ส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษนี้เรียกโดยย่อว่ำ “พ.ค.ก.” 
2. ให้ได้รับในอัตรำเดือนละ 2,500 บำท ให้จ่ำยเป็นรำยเดือนในลักษณะจ่ำยควบกับ

เงินเดือนและไม่น ำไปค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ 
3. ผู้ที่จะได้รับ “พ.ค.ก.” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้

3.1 มีวุฒิปริญญำทำงกำรศึกษำพิเศษ 
3.2 ผ่ำนกำรอบรมวุฒิบัตรด้ำนกำรสอนคนพิกำร ตำมหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. อนุมัติหรือรับรอง 
3.3 ด ำรงต ำแหน่งและปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนศึกษำของทำงรำชกำรหรือสถำนศึกษำ 

ที่อยู่ในควำมควบคุมของทำงรำชกำร ดังนี้ 
สถานศึกษาท่ีเปิดสอนเฉพาะคนพิการ 

(1)  ครูผู้ช่วย/ครู 18 หน่วยช่ัวโมง/สปัดำห์ 
(2)  รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  8 หน่วยช่ัวโมง/สัปดำห์ 
(3)  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 5 หน่วยช่ัวโมง/สัปดำห ์

สถานศึกษาอ่ืนนอกจากสถานศึกษาท่ีเปิดสอนเฉพาะคนพิการ 
(1)  เป็นครปูระจ ำช้ันที่แยกสอนคนพิกำรเป็นห้องพิเศษ 18 หน่วยช่ัวโมง/สัปดำห์  

นักเรียนพกิำรไม่นอ้ยกว่ำ 6 คน 
(2)   เป็นครู เสริ ม วิชำกำรและสอนคนพิกำรประจ ำห้อง เสริม วิชำกำร                            

18 หน่วยช่ัวโมง/สัปดำห์ นักเรียนพิกำร ไม่น้อยกว่ำ  6 คน 
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(3)  เป็นครูเดินสอนคนพิกำรประจ ำศูนย์เสริมวิชำกำร ไม่น้อยกว่ำ 2  แห่ง  

18 หน่วยช่ัวโมง/สัปดำห์ นักเรียนพิกำร ไม่น้อยกว่ำ 3 คน 

(4) เป็นครูประจ ำช้ันของช้ันเรียนที่มีคนพิกำรเรียนร่วมกับคนปกติ และปฏิบัติ
หน้ำที่เป็นครูเสริมวิชำกำรด้วย 18 หน่วยช่ัวโมง/สัปดำห์ และสอนเสริมวิชำกำร 5 หน่วยช่ัวโมง/สัปดำห์
นักเรียนพิกำร ไม่น้อยกว่ำ 3 คน 

4. ผู้ที่ได้รับ พ.ค.ก. ตำมระเบียบนี้ต้องรำยงำนข้อมูลกำรปฏิบัติหน้ำที่ พร้อมทั้งเอกสำร
หลักฐำนที่เกี่ยวข้อง ต่อ กศจ. พิจำรณำอนุมัติภำยใน 45 วัน นับแต่วันเปิดภำคเรียนที่ 1 ของปีกำรศึกษำ 
ทั้งนี้ ต้องรำยงำนผลกำรพัฒนำหรือผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของคนพิกำร  ในปีกำรศึกษำที่แล้วมำด้วย                        
ตำมแบบที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

5. กรณีปฏิบัติหน้ำที่สอนคนพิกำรไม่เต็มเดือนในเดือนใด ให้ผู้นั้นได้รับ พ.ค.ก.  ส ำหรับ 
เดือนนั้นตำมส่วนของจ ำนวนวันที่ปฏิบัติหน้ำที่ ถ้ำในเดือนใด มิได้ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับ พ.ค.ก. 
ส ำหรับเดือนนั้น 
  6. กรณีที่ กศจ. ได้พิจำรณำอนุมัติมีมติเพิกถอนค ำสั่งให้ได้รับ พ.ค.ก. รำยใด ให้ผู้นั้นส่ง พ.ค.ก.                 
ที่ได้รับคืนตำมระเบียบที่ทำงรำชกำรก ำหนด 

 

3. อ านาจหน้าท่ีของ กศจ. 
 เพื่อพิจำรณำอนุมัติให้ข้ำรำชกำรครูที่ปฏิบัติหน้ำที่ ในสถานศึกษาอ่ืนนอกจากสถานศึกษา 

ท่ีเปิดสอนเฉพาะคนพิการ ได้รับเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษที่ปฏิบัติหน้ำที่สอนคนพิกำร (พ.ค.ก.)   
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4. แผนผังขั้นตอนการด าเนินการ (สถานศึกษาอ่ืนนอกจากสถานศึกษาท่ีเปิดสอนเฉพาะคนพิการ) 
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อนุมัต ิไม่อนุมัติ 

ข้าราชการครู ยื่นค าขอรับ พ.ค.ก.  
พรอ้มเอกสาร/หลักฐาน 

ต่อผู้อ านวยการสถานศกึษา 
 

 กศจ. พิจารณา   

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา     
แจ้งผลการพิจารณา 

แจ้งสถานศกึษาทีผู่้ขอ พ.ค.ก. ทราบ 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่ง 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา  
รับค าขอ/ตรวจสอบคณุสมบัติของ 

ผู้ขอรับ พ.ค.ก. 

ผู้อ านวยการสถานศกึษารบัรองความถูกต้อง  
และส่งค าขอรบั พ.ค.ก.  

ถึงส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

หมายเหต ุ  กำรพิจำรณำให้ข้ำรำชกำรครู สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ได้รับ พ.ค.ก. 
               ให้ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เสนอขออนุมัติ กศจ.จังหวัด ที่สถำนศึกษำน้ันต้ังอยู่ 
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๕. กำรย้ำย 
 

กศจ. มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์
ดังนี ้

5.1 หลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
(ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๕๔ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๑๐๒๔ 
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎำคม ๒๕๕๖ และด่วนมำก ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวำคม ๒๕๕๖) 

5.2 หลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 16 ลงวันที่  
28 กรกฎำคม 2558) 

5.3 หลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ตำมหนังสอืส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๘ ลงวันที่ ๕ กรกฎำคม ๒๕๔๙ และที่ ศธ 0206.4/1025 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2556 
ส ำหรับต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน) 

5.4 หลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้สอบแข่งขันได้ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
(ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๖ ธันวำคม ๒๕๕๔) 

 
ข้อแนะน าในทางปฏิบัติ 
 เพื่อมิให้เกิดกรณีกำรอนุมัติย้ำยภำยในจังหวัดเดียวกันซ้ ำซ้อน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด

ควรตรวจสอบข้อมูลผู้ที่ได้รับกำรเสนอช่ือให้ย้ำยของแต่ละเขตพื้นที่กำรศึกษำว่ำมีรำยช่ือที่เสนอเพื่อพิจำรณำ
ให้ย้ำยมำกกว่ำ 1 เขตหรือไม่ หรือมีรำยช่ือที่ กศจ. ได้อนุมัติให้ย้ำยไปแล้วหรือไม่ ก่อนเสนอ กศจ. พิจำรณำ 
โดย กศจ. ต้องพิจำรณำอนุมัติให้ย้ำยได้เพียงเขตพื้นที่กำรศึกษำเดียว 

 กรณีผู้ที่ได้รับกำรพิจำรณำเสนอช่ือให้ย้ำย ได้ยื่นค ำร้องขอย้ำยไปต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
ในจังหวัดอื่นด้วย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่รับย้ำยควรประสำนข้อมูลไปยังจังหวัดดังกล่ำวเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำของ กศจ. ต่อไป 

5.5 แนวทำงกำรด ำเนินกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัด ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (กรณีย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ) 
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๕.๑ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 สรุปสาระส าคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ 
๑. เป็นกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ ได้แก่  

ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ไปด ำรงต ำแหน่งเดิมในสถำนศึกษำอื่น  
๒. กำรย้ำยมี ๓ กรณี คือ 

๒.๑ การย้ายกรณีปกติ ได้แก่ ๑) ย้ำยเพื่ออยู่รวมกับคู่สมรส ๒) ย้ำยเพื่อดูแลบิดำมำรดำ  
๓) ย้ำยกลับภูมิล ำเนำ ๔) ย้ำยด้วยเหตุผลอื่น โดยก ำหนดคุณสมบัติของผู้ขอย้ายไว้ว่ำ ต้องด ำรงต ำแหน่ง
ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสถำนศึกษำปัจจุบันติดต่อกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑๒ เดือน นับถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน 
ของปีที่ยื่นค ำร้องขอย้ำย ไม่อยู่ระหว่ำงกำรลำศึกษำต่อเต็มเวลำ และกรณีกำรย้ำยสับเปลี่ยนในวันที่ยื่นค ำร้อง
ขอย้ำยต้องเป็นผู้ที่มีอำยุรำชกำรเหลือ ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี ๖ เดือนนับถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ของปีที่ครบ
เกษียณอำยุรำชกำร ทั้งนี้ ก ำหนดให้ยื่นค าร้องขอย้ายได้ปีละ ๑ ครั้ง คือ ยื่นระหว่ำงวันที่ ๑-๑๕ สิงหำคม 
และให้ใช้พิจำรณำย้ำยได้ไม่เกินวันที่ ๓๑ กรกฎำคม ของปีถัดไป 

๒.๒ การย้ายกรณีพิเศษ ได้แก่ ๑) ย้ำยเนื่องจำกเจ็บป่วยร้ำยแรง ๒) ย้ำยเนื่องจำกถูกคุกคำม
ต่อชีวิต ๓) ย้ำยเพื่อดูแลบิดำมำรดำ หรือคู่สมรส ซึ่งเจ็บป่วยร้ำยแรง สำมำรถยื่นค ำร้องขอย้ำยได้เมื่อมีเหตุผล 
ควำมจ ำเป็นตำมหลักเกณฑ์กำรย้ำยกรณีพิ เศษที่ก ำหนด โดยสำมำรถยื่นค ำร้องขอย้ำยได้ตลอดปี  
ทั้งนี ้ค ำร้องขอย้ำยให้ใช้พิจำรณำย้ำยได้ไม่เกิน ๑ ปี นับจำกวันย่ืนค ำร้องขอย้ำย 

๒.๓ การย้ายเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ได้แก่ ๑) ย้ำยเพื่อแก้ปัญหำกำรบริหำรจัดกำร
ในสถำนศึกษำ ๒) ย้ำยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (เป็นกำรย้ำยกรณีที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
มีควำมเห็นว่ำต้องมีกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำใด โดยต้องมีกำรประกำศรำยช่ือสถำนศึกษำน้ัน
ก่อนกำรยื่นค ำร้องขอย้ำยประจ ำปี) 

๓. มีกำรก ำหนดขนำดสถำนศึกษำเพื่อประโยชน์ในกำรย้ำย โดยก ำหนดขนำดสถำนศึกษำ  
เป็น ๔ ขนำด คือ ขนำดเล็ก (นกัเรียนตั้งแต่ ๔๙๙ คนลงมำ) ขนำดกลำง (นักเรียนตั้งแต่ ๕๐๐-๑,๔๙๙ คน) 
ขนำดใหญ่ (นักเรียนตั้งแต่ ๑,๕๐๐-๒,๔๙๙ คน) และขนำดใหญ่พิเศษ (นักเรียน ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ คนข้ึนไป) 

ทั้งนี้ ก ำหนดให้มีกำรพิจำรณำย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำไปด ำรงต ำแหน่งในสถำนศึกษำ  
ที่จัดกำรศึกษำในระดับเดียวกัน ซึ่งมีขนำดสถำนศึกษำเดียวกันและขนำดใกล้เคียงกันพร้อมกันก่อน  
และหำกมีกำรพิจำรณำย้ำยแล้วยังมีต ำแหน่งว่ำงเหลืออยู่  ให้พิจำรณำย้ำยไปสถำนศึกษำที่ต่ำงประเภท  
หรือย้ำยข้ำมขนำดสถำนศึกษำที่เกินกว่ำ ๑ ขนำดที่ผู้ขอย้ำยด ำรงต ำแหน่งอยู่ได้ 

๔. กำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำที่มี วิทยฐำนะเช่ียวชำญพิเศษ ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำนเสนอ ก.ค.ศ. พิจำรณำ 
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๕. อ ำนำจหน้ำที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำ 
๕.๑ กำรย้ำยกรณีปกติ และกำรย้ำยกรณีพิเศษ 

5.1.1 พิจำรณำก ำหนดสัดส่วนของจ ำนวนต ำแหน่งว่ำงที่จะใช้รับย้ำย และที่จะใช้บรรจุ
และแต่งตั้ง 

5.1.2 ให้ควำมเห็นชอบกรณีมีค ำร้องขอย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
5.1.3 ให้ควำมเห็นชอบรำยละเอียดในกำรประเมินศักยภำพของผู้ขอย้ำย ตำมที่ส ำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำเสนอ โดยรำยละเอียดในกำรประเมินศักยภำพดังกล่ำวต้องเป็นไปตำมองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. 
ก ำหนด  

5.1.4 มอบหมำยอนุกรรมกำรฯ เพื่ อให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่ กำร ศึกษำตั้ง เป็น
คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำย ตำมองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดเพื่อให้ประเมินศักยภำพของผู้ขอย้ำย 
จำกองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด  และรำยละเอียดในกำรประเมินศักยภำพตำมที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ
ให้ควำมเห็นชอบ แล้วจัดล ำดับควำมเหมำะสม เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อพิจำรณำ 

5.1.5 พิจำรณำรับย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยพิจำรณำจำก
องค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และน ำควำมเห็นของคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำยและคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำมำประกอบกำรพิจำรณำย้ำย โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ หำก อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นที่กำรศึกษำมีควำมเห็นต่ำงไปจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำยให้ระบุเหตุผล  
ให้ชัดเจน 

ส ำหรับ กำรย้ ำยกร ณีพิ เ ศษนอกจ ำกจะพิ จ ำรณำประ เมิ น ศั กยภำพ 
ตำมองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดดังกล่ำวแล้ว ให้พิจำรณำจำกเหตุผลที่ยื่นค ำร้อง ควำมเห็นของ
ผู้บังคับบัญชำ หลักฐำนทำงรำชกำร หรือหลักฐำนอื่นๆ โดยให้ค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นและผลกระทบที่จะเกิด
ข้ึนกับทำงรำชกำร 

ทั้งนี้ สถำนศึกษำที่รับย้ำยต้องมีอัตรำก ำลังของสำยงำนบรหิำรสถำนศึกษำไม่เกิน
กรอบอัตรำก ำลังที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

5.2 กำรย้ำยกรณีเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร ให้พิจำรณำโดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสม  
และประโยชน์ของทำงรำชกำร ส ำหรับกำรย้ำยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต้องพิจำรณำให้ควำม เห็นชอบ 
กำรประกำศรำยช่ือสถำนศึกษำที่ต้องมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ก่อนกำรยื่นค ำร้องขอย้ำยประจ ำปีด้วย 
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อ านาจหน้าท่ีของ กศจ.  
1. ก ำหนดสัดส่วนของจ ำนวนต ำแหน่งว่ำงที่จะใช้รับย้ำย และที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้ง  
2. ให้ควำมเห็นชอบกำรประกำศรำยช่ือสถำนศึกษำที่ต้องมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
3. ให้ควำมเห็นชอบรำยละเอียดในกำรประเมินศักยภำพของผู้ขอย้ำยตำมองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. 

ก ำหนด เพื่อให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดท ำเป็นประกำศ 
(ตำมข้อ 1 - 3 ต้องด ำเนินกำรก่อนกำรยื่นค ำร้องขอย้ำยประจ ำปี) 

4. ให้ควำมเห็นชอบกรณีมีค ำร้องขอย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
5. มอบหมำยกรรมกำรใน กศจ. เพื่อให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตั้งเป็นคณะกรรมกำร

กลั่นกรองกำรย้ำย 
6. พิจำรณำรับย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ขอย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งในสถำนศึกษำ

ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดน้ัน โดยพิจำรณำจำกองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และน ำควำมเห็นของคณะกรรมกำร
กลั่นกรองกำรย้ำยและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำมำประกอบกำรพิจำรณำย้ำย โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของ  
ทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ หำก กศจ. มีควำมเห็นต่ำงไปจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำย  
ให้ระบุเหตุผลให้ชัดเจน 

7. กำรย้ำยทุกกรณี หำก กศจ. พิจำรณำเห็นควรให้ย้ำยโดยกำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำ
เงินเดือน อำจพิจำรณำตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนตำมตัวไปก ำหนดในสถำนศึกษำที่มีอัตรำก ำลัง  
ต่ ำกว่ำเกณฑ์ได้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกลี่ยอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2555 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

กรณีปกติ กรณีพิเศษ กรณีเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร 

ไม่มีค ำร้องขอย้ำย 
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แผนผังขั้นตอนการด าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยื่นค ำขอได้ปีละ ๑ ครั้ง 
วันที่ ๑ – ๑๕ ส.ค. 

ยื่นค ำขอได้ 
ตลอดปี 

สพท.ตรวจสอบคุณสมบัติตำมกรณีกำรย้ำย 

 

กศจ. พิจำรณำ 
1. เห็นชอบกำรย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
2. มอบหมำยกรรมกำรใน กศจ. เพื่อให้สพท.ตั้งเป็นคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ 

กศจ. ที่รับย้ำยพิจำรณำ* 

ย้ำยเพื่อพัฒนำ 
คุณภำพฯ 

ย้ำยเพื่อ 
แก้ปัญหำฯ 

ประกำศชื่อ 
สถำนศึกษำ 

ต่ ำกว่ำเช่ียวชำญพิเศษ เช่ียวชำญพิเศษ 

ก.ค.ศ. พิจำรณำ 

ยื่นย้ำยปกติ ไปสถำนศึกษำ 

ที่ประกำศให้พัฒนำคุณภำพ 

ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำย พิจำรณำตำมองค์ประกอบ  
และจัดล ำดับ (กรณีกำรย้ำยเพื่อประโยชน์ฯ ให้พิจำรณำ 

ให้ควำมเห็นโดยไม่ต้องจัดล ำดับ) (กรณีที่ผ่ำนกำรกลั่นกรองมำแล้ว  
ให้น ำเสนอ กศจ. ที่รับย้ำยพิจำรณำ) 

กศจ. พิจำรณำ 
๑. ก ำหนดสัดส่วนต ำแหน่งว่ำงที่จะใชร้ับย้ำยและที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้ง 
2. ให้ควำมเห็นชอบกำรประกำศรำยชื่อสถำนศึกษำที่ต้องมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
3. เห็นชอบรำยละเอียดกำรประเมินศักยภำพของผู้ขอย้ำยตำมองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

สพท. ที่รับย้ำย 

ออกค ำสั่ง สพฐ. 

* กำรพิจำรณำรับย้ำยให้ กศจ. น ำควำมเห็นของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำมำประกอบกำรพิจำรณำด้วย  
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5.2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 สรุปสาระส าคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ 
1. กำรย้ำยมี 3 กรณี ดังนี้ 

1.1 กำรย้ำยกรณีปกติ ได้แก่ กำรย้ำยตำมค ำร้องขอย้ำย 
1.2 กำรย้ำยกรณีพิเศษ ได้แก่ กำรย้ำยตำมค ำร้องขอย้ำย เนื่องจำก ติดตำมคู่สมรส เจ็บป่วย

ร้ำยแรง ถูกคุกคำมต่อชีวิต เพื่อดูแลบิดำ มำรดำ คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ำยแรงหรือทุพพลภำพ 
1.3 กำรย้ำยกรณีเพื่อควำมเหมำะสมและประโยชน์ของทำงรำชกำร ได้แก่ กำรย้ำยเพื่อแก้ปัญหำ

กำรบริหำรจัดกำรในสถำนศึกษำ เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ หรือเพื่อเกลี่ยอัตรำก ำลังของสถำนศึกษำ 
2. คุณสมบัติของผู้ขอย้ำยกรณีปกติ 

2.1 ได้ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งครูในสถำนศึกษำปัจจุบันติดต่อกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 24 เดือน           
นับถึงวันที่ยื่นค ำขอ 

2.2 ไม่อยู่ระหว่ำงลำศึกษำต่อเต็มเวลำ 
2.3 กำรย้ำยสับเปลี่ยนกับต ำแหน่งที่มีคนครอง ในวันที่ยื่นค ำร้องขอย้ำยต้องมีอำยุรำชกำร

เหลือไม่น้อยกว่ำ 2๔ เดือน นับถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ของปีที่ครบเกษียณอำยุรำชกำร 
3. กำรยื่นค ำร้องขอย้ำย 

ให้ผู้ประสงค์ขอย้ำย ยื่นค ำร้องขอย้ำยตำมแบบค ำร้องขอย้ำยที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดได้ปีละ ๑ ครั้ง                  
ในเดือนมกรำคม ของทุกปี โดยให้ยื่นค ำร้องขอย้ำยได้เพียงเขตพื้นที่กำรศึกษำเดียว 

ค ำร้องขอย้ำยกรณีพิเศษ ยื่นค ำร้องได้ตลอดทั้งปี    
4. ค ำร้องขอย้ำย ให้ใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำย้ำยได้จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม ของปีเดียวกัน โดยปกติ 

ให้พิจำรณำย้ำยปีละสองครั้ง ครั้งที่ 1 ในเดือนเมษำยน และครั้งที่ 2 ในเดือนกันยำยน เว้นแต่มีเหตุผล 
ควำมจ ำเป็นเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร อำจพิจำรณำกำรย้ำยมำกกว่ำสองครั้งก็ได้ 

ส ำหรับกำรย้ำยเพื่อควำมเหมำะสมและประโยชน์ของทำงรำชกำรจะพิจำรณำจำกค ำร้องขอย้ำย
หรือไม่ก็ได้ 

5. บทบำทหน้ำที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำ 
5.1 ตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำย ประกอบด้วย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำที่ได้รับมอบหมำย เป็นประธำน และผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสม จ ำนวน ๖ คน เป็นกรรมกำร 
โดยให้ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลหรือหัวหน้ำงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ แล้วแต่กรณี เป็นเลขำนุกำร ทั้งนี้ 
กรรมกำรดังกล่ำวต้องไม่เป็นอนุกรรมกำรใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำนั้น และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หรือมีเหตุซึ่งมีสภำพร้ำยแรงอันอำจท ำให้กำรพิจำรณำไม่เป็นกลำง 
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โดยให้คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำยพิจำรณำกลั่นกรองฯ ตำมองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. 

ก ำหนด แล้วจัดล ำดับผู้ยื่นค ำร้องขอย้ำยเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำพิจำรณำ ส ำหรับกำรย้ำยกรณี 
เพื่อประโยชน์ทำงรำชกำร คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำยก็ต้องพิจำรณำให้ควำมเห็นก่อนเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่กำรศึกษำพิจำรณำด้วยเช่นกัน 

5.2 องค์ประกอบกำรพิจำรณำย้ำย ประกอบด้วย (1) ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
หรือวิชำเอก ตำมควำมจ ำเป็นของสถำนศึกษำ (2) ล ำดับสถำนศึกษำที่ผู้ขอย้ำยมีควำมประสงค์จะย้ำยไป
ปฏิบัติงำน (3) ระยะเวลำที่ด ำรงต ำแหน่งหรือปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนศึกษำปัจจุบัน 4) สภำพควำมยำกล ำบำก
ในกำรปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำปัจจุบัน (5) เหตุผลกำรขอย้ำย (6) ควำมอำวุโสตำมหลักรำชกำร และ 
(7) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  

5.3 พิจำรณำรับย้ำยข้ำรำชกำรครแูละบคุลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
โดยน ำควำมเห็นของคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำย และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ประกอบกำรพิจำรณำ  
ทั้งนี้ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และค ำนึงถึงประโยชน์ที่ทำงรำชกำร 
จะได้รับเป็นส ำคัญ 

หำก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำ มีควำมเห็นต่ำงไปจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำร
กลั่นกรองกำรย้ำย และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ให้ระบุเหตุผลให้ชัดเจน 

กำรย้ำยทุกกรณี สถำนศึกษำที่จะรับย้ำยต้องมีอัตรำก ำลังสำยงำนกำรสอน ไม่เกินเกณฑ์
อัตรำก ำลังที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด  

5.4 กำรพิจำรณำย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำไปด ำรงต ำแหน่งภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำน้ันพิจำรณำอนุมัติ 

กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปด ำรงต ำแหน่งต่ำงเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ 
ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำที่รับย้ำยพิจำรณำอนุมัติ 

กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีวิทยฐำนะเช่ียวชำญพิเศษ ให้ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่กำรศึกษำที่รับย้ำยเสนอ ก.ค.ศ. พิจำรณำอนุมัติ 

อ านาจหน้าท่ีของ กศจ. 
1. ตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำย 
2. พิจำรณำรับย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ขอย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งในสถำนศึกษำ

ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดน้ัน โดยพิจำรณำจำกองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และน ำควำมเห็นของคณะกรรมกำร
กลั่นกรองฯ และควำมเห็นของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำมำประกอบกำรพิจำรณำ กรณีมีควำมเห็นต่ำงไปจำก
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำย และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ให้ระบุเหตุผลให้ชัดเจน 

3. กำรย้ำยทุกกรณี หำก กศจ. พิจำรณำเห็นควรให้ย้ำยโดยกำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำ
เงินเดือน อำจพิจำรณำตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนตำมตัวไปก ำหนดในสถำนศึกษำที่มีอัตรำก ำลัง  
ต่ ำกว่ำเกณฑ์ได้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกลี่ยอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2555 
 



 

 
 

กรณีปกต ิ กรณีพิเศษ กรณีเพื่อควำมเหมำะสมและประโยชน์ฯ 

ไม่มีค ำร้องขอย้ำย 

ไม่มีค ำร้องขอย้ำย 

ไม่มีค ำร้องขอย้ำย 

๘2 
 
แผนผังขั้นตอนการด าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยื่นค ำขอได้ปีละ  
1 ครั้งในเดือนมกรำคม 

ยื่นค ำขอ 
ได้ตลอดปี 

สพท.ตรวจสอบคุณสมบัติตำมกรณีกำรย้ำย 

พัฒนำ 
คุณภำพฯ 

เกลี่ยอัตรำ 
ก ำลัง 

แก้ปัญหำฯ 

ตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง 

คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำย พิจำรณำตำมองค์ประกอบ  
และจัดล ำดับ (กรณีกำรย้ำยเพื่อควำมเหมำะสมฯ  

ให้พิจำรณำให้ควำมเห็นโดยไม่ต้องจัดล ำดับ)  
(กรณีที่ผ่ำนกำรกลั่นกรองมำแล้ว ให้น ำเสนอ กศจ. ที่รับย้ำยพิจำรณำ) 

 กศจ. ที่รับย้ำยพิจำรณำ 

ต่ ำกว่ำเช่ียวชำญพิเศษ เช่ียวชำญพิเศษ 

ก.ค.ศ. พิจำรณำ 

สพท. ที่รับย้ำย 

ออกค ำสั่ง 

อำจน ำค ำร้องขอย้ำยมำพิจำรณำย้ำย 
กรณีเพ่ือควำมเหมำะสมและประโยชน์ฯ 



 

 
 

๘3 
 
การย้ายกรณีปกติและกรณีพิเศษ ต าแหน่งครู ว 16/2558 (กรณีท่ีจังหวัดมี สพป. เขตเดียว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่ำนผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

สพป.ต้นสังกัด 

ค ำร้องขอย้ำยในเขต 

กลั่นกรองค ำขอในเขตและต่ำงเขต 

สพป.จัดท ำบัญชี 

เสนอ ศธจ. 

ค ำร้องขอย้ำยไปนอกเขต 

ส่งค ำร้องขอย้ำยไปต่ำงเขต 
ภำยใน 15 วันนับแต่ได้รับค ำร้องขอย้ำย 

ยื่นค ำร้องขอย้ำย (ในเดือนมกรำคม) 

กรณีท่ีจังหวัดมี สพป. เขตเดียว 

ค ำร้องขอย้ำยจำกต่ำงเขต 

หลักการ 
1. ยื่นค ำขอปีละ 1 ครั้ง ในเดือนมกรำคม 
2. พิจำรณำย้ำยถึง 31 ธันวำคมของปีเดียวกัน 
3. กำรพิจำรณำย้ำยปีละ 2 ครั้ง ในเดือนเมษำยน และเดือนกันยำยน 
4. อ.ก.ค.ศ. เขตฯ (กศจ.) ตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรอง 
5. ค ำขอย้ำยที่ขอไปต่ำงเขตพื้นที่ ให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำต้นทำงส่งค ำร้องขอย้ำยไปส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ปลำยทำง ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับค ำร้องขอย้ำย 
6. กำรย้ำยทุกกรณี สถำนศึกษำที่รับย้ำย ต้องมีอัตรำก ำลังไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 กศจ. ที่รบัย้ำยพิจำรณำ 

ต่ ำกว่ำเช่ียวชำญพิเศษ เช่ียวชำญพิเศษ 

ก.ค.ศ. พจิำรณำ 

สพท. ทีร่ับย้ำย 

ออกค ำสั่ง 



 

 
 

๘4 
 
การย้ายกรณีปกติและกรณีพิเศษ ต าแหน่งครู ว 16/2558 (กรณีท่ีจังหวัดมี สพป. หลายเขต) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอ ศธจ. ที่รับผิดชอบ 

ผ่ำนผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

สพป. ต้นสังกัด 

ยื่นค ำร้องขอย้ำย (ในเดือนมกรำคม) 

กรณีท่ีจังหวัดมี สพป. หลายเขต 

ค ำร้องขอย้ำย 
ในเขต 

ค ำร้องขอย้ำย 
ไปนอกเขต/จังหวัดอ่ืน 

ส่งค ำร้องขอย้ำยไปต่ำงเขต 
ภำยใน 15 วัน  

นับแต่ได้รับค ำร้องขอย้ำย 

ค ำร้องขอย้ำย 
จำกต่ำงเขต 

กลั่นกรอง 
ค ำขอในเขต
และต่ำงเขต 

สพป. จัดท ำบัญชี 

ยื่นค ำร้องขอย้ำย (ในเดือนมกรำคม) 

ผ่ำนผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

สพป. ต้นสังกัด 

ค ำร้องขอย้ำย 
ในเขต 

ค ำร้องขอย้ำย 
ไปนอกเขต/จังหวัดอ่ืน 

ค ำร้องขอย้ำย 
จำกต่ำงเขต 

กลั่นกรอง 
ค ำขอในเขต
และต่ำงเขต 

สพป. จัดท ำบัญชี 

หลักการ 
1. ยื่นค ำขอปีละ 1 ครั้ง ในเดือนมกรำคม 
2. พิจำรณำย้ำยถึง 31 ธันวำคมของปีเดียวกัน 
3. กำรพิจำรณำย้ำยปีละ 2 ครั้ง ในเดือนเมษำยน และเดือนกันยำยน 
4. อ.ก.ค.ศ. เขตฯ (กศจ.) ตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรอง 
5. ค ำขอย้ำยที่ขอไปต่ำงเขตพื้นที่ ให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำต้นทำงส่งค ำร้องขอย้ำยไปส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำปลำยทำง  

ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับค ำร้องขอย้ำย 
6. กำรย้ำยทุกกรณี สถำนศึกษำที่รับย้ำย ต้องมีอัตรำก ำลังไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

ส่งค ำร้องขอย้ำยไปต่ำงเขต 
ภำยใน 15 วัน  

นับแต่ได้รับค ำร้องขอย้ำย 

 กศจ. ที่รับย้ำยพิจำรณำ 

ต่ ำกว่ำเช่ียวชำญพิเศษ เช่ียวชำญพิเศษ 

ก.ค.ศ. พิจำรณำ 

สพท. ที่รับย้ำย 

ออกค ำสั่ง 



 

 
 

๘5 
 
การย้ายกรณีปกติและกรณีพิเศษ ต าแหน่งครู ว 16/2558 (กรณี สพม. ท่ีรับผิดชอบจังหวัดเดียว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่ำนผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

สพม.ต้นสังกัด 

ค ำร้องขอย้ำยในเขต 

กลั่นกรองค ำขอในเขตและต่ำงเขต 

สพม.จัดท ำบัญชี 

เสนอ ศธจ. 

ค ำร้องขอย้ำยไปนอกเขต 

ส่งค ำร้องขอย้ำยไปต่ำงเขต 
ภำยใน 15 วัน นับแต่ได้รับค ำร้องขอย้ำย 

ยื่นค ำร้องขอย้ำย (ในเดือนมกรำคม) 

กรณี สพม. ท่ีรับผิดชอบจังหวัดเดียว 

ค ำร้องขอย้ำยจำกต่ำงเขต 

หลักการ 
1. ยื่นค ำขอปีละ 1 ครั้ง ในเดือนมกรำคม 
2. พิจำรณำย้ำยถึง 31 ธันวำคมของปีเดียวกัน 
3. กำรพิจำรณำย้ำยปีละ 2 ครั้ง ในเดือนเมษำยน และเดือนกันยำยน 
4. อ.ก.ค.ศ. เขตฯ (กศจ.) ตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรอง 
5. ค ำขอย้ำยที่ขอไปต่ำงเขตพื้นที่ ให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำต้นทำงส่งค ำร้องขอย้ำยไปส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ปลำยทำง ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับค ำร้องขอย้ำย 
6. กำรย้ำยทุกกรณี สถำนศึกษำที่รับย้ำย ต้องมีอัตรำก ำลังไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด  

 กศจ. ที่รบัย้ำยพิจำรณำ 

ต่ ำกว่ำเชี่ยวชำญพิเศษ เช่ียวชำญพิเศษ 

ก.ค.ศ. พจิำรณำ 

สพท. ทีร่ับย้ำย 

ออกค ำสั่ง 



 

 
 

๘6 
 
การย้ายกรณีปกติและกรณีพิเศษ ต าแหน่งครู ว 16/2558 (กรณี สพม. ท่ีรับผิดชอบหลายจังหวัด) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณี สพม. ท่ีรับผิดชอบหลายจังหวัด 

ผ่ำนผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

สพม.ต้นสังกัด 

ค ำร้องขอย้ำยในเขต ค ำร้องขอย้ำยไปนอกเขต 

ส่งค ำร้องขอย้ำยไปต่ำงเขต 
ภำยใน 15 วัน นับแต่ได้รับค ำร้องขอย้ำย 

ยื่นค ำร้องขอย้ำย (ในเดือนมกรำคม) 

จัดท ำบญัชีจังหวัด.... 

ค ำร้องขอย้ำยจำกต่ำงเขต 

กลั่นกรองค ำขอในเขตและต่ำงเขต 

สพม.จัดท ำบัญชี 

จัดท ำบญัชีจังหวัด.... 

หลักการ 
1. ยื่นค ำขอปีละ 1 ครั้ง ในเดือนมกรำคม 
2. พิจำรณำย้ำยถึง 31 ธันวำคมของปีเดียวกัน 
3. กำรพิจำรณำย้ำยปีละ 2 ครั้ง ในเดือนเมษำยน และเดือนกันยำยน 
4. อ.ก.ค.ศ. เขตฯ (กศจ.) ตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรอง 
5. ค ำขอย้ำยที่ขอไปต่ำงเขตพื้นที่ ให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำต้นทำงส่งค ำร้องขอย้ำยไปส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำปลำยทำง 

ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับค ำร้องขอย้ำย 
6. กำรย้ำยทุกกรณี สถำนศึกษำที่รับย้ำย ต้องมีอัตรำก ำลังไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

ต่ ำกว่ำเช่ียวชำญพิเศษ เช่ียวชำญพิเศษ 

ก.ค.ศ. พจิำรณำ 

สพท. ทีร่ับย้ำย 

ออกค ำสั่ง 

เสนอ ศธจ. ทีร่ับผิดชอบ 

กศจ. พิจำรณำ กศจ. พิจำรณำ 

เสนอ ศธจ. ทีร่ับผิดชอบ 
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๕.๓ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สรุปสาระส าคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ 
๑. เป็นกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ไปด ำรงต ำแหน่งเดิมในสถำนศึกษำอื่น 

หรือหน่วยงำนกำรศึกษำอื่น ในสำยงำนและสังกัดต่ำงๆ ดังนี ้
1.1 สำยงำนกำรสอน (ต ำแหน่งครูผู้ช่วยและต ำแหน่งครู) ทุกสังกัด ยกเว้นสังกัด สพฐ.  
1.2 สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ (ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและผู้อ ำนวยกำร

สถำนศึกษำ) ทุกสังกัด ยกเว้นสังกัด สพฐ.  
1.3 สำยงำนนิเทศกำรศึกษำ (ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์) ทุกสังกัด 
1.4 สำยงำนบริหำรกำรศึกษำ (ต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ ได้แก่ ผอ./รอง กศน.  จังหวัด 

สังกัดส ำนักงำน กศน. ผอ./รอง ผอ. สช. จังหวัด ผอ. สช. อ ำเภอ สังกัด สช.) ยกเว้นผู้บริหำรกำรศึกษำสังกัด 
สพฐ. 

ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ ว 8/2549  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำ
เฉพำะกรณีตำมข้อ 1.3 (ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์) ส ำหรับกรณีตำมข้อ  1.1, 1.2 และ 1.4 เป็นอ ำนำจหน้ำที่
ของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ในส่วนรำชกำร ดังนั้นในที่นี้ จึงจะกล่ำวถึงเฉพำะกรณีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์  เท่ำนั้น 

๒. กำรย้ำยมี ๓ กรณี คือ 
2.1 กำรย้ำยกรณีปกติ ได้แก่ 1) ย้ำยเพื่ออยู่รวมกับคู่สมรส 2) ย้ำยเพื่อดูแลบิดำมำรดำ  

3) ย้ำยกลับภูมิล ำเนำ 
2.2 กำรย้ำยกรณีพิเศษ ได้แก่ 1) ย้ำยติดตำมคู่สมรส 2) ย้ำยเนื่องจำกเจ็บป่วยร้ำยแรง  

3) ย้ำยเนื่องจำกถูกคุกคำมต่อชีวิต 4) ย้ำยเพื่อดูแลบิดำมำรดำหรือคู่สมรส ซึ่งเจ็บป่วยร้ำยแรง 
2.3 กำรย้ำยเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร ได้แก่ 1) ย้ำยเพื่อแก้ปัญหำกำรบริหำรจัดกำร  

ในหน่วยงำนกำรศึกษำ 2) ย้ำยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
3. คุณสมบัติของผู้ขอย้ำย 

3.๑ กำรย้ำยกรณีปกติ 
3.๑.๑ ไม่อยู่ในระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  
3.1.2 ด ำรงต ำแหน่งในหน่วยงำนกำรศึกษำปัจจุบันไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน โดยผู้ยื่น 

ค ำร้องขอย้ำยระหว่ำงวันที่ 1-15 กุมภำพันธ์ ให้นับถึงวันที่ 31 มีนำคมของปีเดียวกัน และผู้ยื่นค ำร้องขอย้ำย
ระหว่ำงวันที่ 1-15 สิงหำคม ให้นับถึงวันที่ 30 กันยำยนของปีเดียวกัน 

3.๑.๓ ไม่อยู่ระหว่ำงลำศึกษำต่อเต็มเวลำ  
3.๑.๔ กรณีกำรย้ำยสับเปลี่ยนต้องเป็นผู้ที่มีอำยุรำชกำรเหลือไม่น้อยกว่ำ ๑๒ เดือน  

นับถึงวันที่ ๓๐  กันยำยน ของปีที่ครบเกษียณอำยุรำชกำร 
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3.๒ กำรย้ำยกรณีพิเศษ 
3.๒.๑ กำรย้ำยติดตำมคู่สมรส 

(๑) ไม่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  
(๒) คู่สมรสต้องเป็นข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำส่วนรำชกำร พนักงำนของรัฐ  

ที่เรียกช่ืออย่ำงอื่น หรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจ  ซึ่งจดทะเบียนสมรสก่อนวันที่คู่สมรสได้รับแต่งตั้งไปด ำรง
ต ำแหน่งใหม่ และต้องอำศัยอยู่ด้วยกัน  

3.๒.๒ กำรย้ำยเนื่องจำกเจ็บป่วยร้ำยแรง  
เป็นผู้เจ็บป่วยหรือเป็นโรคร้ำยแรง ต้องรักษำต่อเนื่องเป็น เวลำนำนและแพทย์

แผนปัจจุบันในท้องถ่ินไม่สำมำรถรักษำได้  ซึ่งมีหลักฐำนทำงกำรแพทย์แผนปัจจุบันรับรอง 
3.๒.๓ กำรย้ำยเนื่องจำกถูกคุกคำมต่อชีวิต 

เป็นผู้ประสบปัญหำถูกคุกคำม ปองร้ำย โดยมีหลักฐำนทำงรำชกำรยืนยัน  และ
ผู้บังคับบัญชำช้ันต้นให้ค ำรับรอง  

3.๒.๔ กำรย้ำยเพื่อดูแลบิดำ มำรดำ หรือคู่สมรส ซึ่งเจ็บป่วยร้ำยแรง 
(๑) ผู้ขอย้ำยเป็นบุตรคนเดียวหรือบุตรซึ่งเหลืออยู่คนเดียวของบิดำ มำรดำ หรือ

เป็นคู่สมรสตำมกฎหมำยของผู้เจ็บป่วยร้ำยแรง หรือเป็นโรคร้ำยแรง 
(๒) บิดำ มำรดำหรือคู่สมรสเจบ็ปว่ยร้ำยแรง หรือเป็นโรคร้ำยแรงต้องรักษำต่อเนื่อง 

เป็นเวลำนำน ซึ่งมีหลักฐำนทำงกำรแพทย์  แผนปัจจุบันรับรอง 
3.๓ กำรย้ำยกรณีเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร 

กรณีที ่มีควำมจ ำเป็นต้องก ำหนดคุณสมบัติของผู้ที ่ทำงรำชกำรประสงค์จะให้ย้ำย  
ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำพิจำรณำได้ตำมควำมเหมำะสม 

4. กำรยื่นค ำร้องขอย้ำย (กรณีปกติและกรณีพิเศษ) 
4.1 กำรย้ำยกรณีปกติก ำหนดใหย้ื่นได้ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ยื่นระหว่ำงวันที่ 1 - 15 กุมภำพันธ์ 

ครั้งที่ 2 ยื่นระหว่ำงวันที่ 1 - 15 สิงหำคม 
4.2 กำรย้ำยกรณีพิเศษ ให้ยื่นค ำร้องขอย้ำยได้ เมื่อมีคุณสมบัติที่จะย้ำยกรณีพิเศษ ส ำหรับ

กำรย้ำยติดตำมคู่สมรส ต้องยื่นค ำขอภำยใน 1 ปี นับแต่วันที่คู่สมรสได้รับค ำสั่งแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งใหม่ 
4.3 กำรย้ำยไปส่วนรำชกำรอื่นให้ยื่นค ำร้องขอย้ำยได้ตลอดปี 

5. กำรกลั่นกรองกำรย้ำย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำต้ังคณะกรรมกำรเพื่อกลัน่กรองก่อนเสนอ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยพจิำรณำจำกองค์ประกอบในกำรประเมินศักยภำพ ดังนี้ 1) ควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ คุณวุฒิ  2) ผลกำรปฏิบัติงำน 3) กำรรักษำวินัยและจรรยำบรรณ 4) ควำมอำวุโสตำมหลัก
รำชกำร 5) ระยะเวลำที่ด ำรงต ำแหน่งหรือปฏิบัติหน้ำที่ในหน่วยงำนกำรศึกษำปัจจุบัน 6) สภำพควำมยำกล ำบำก
ในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนกำรศึกษำปัจจุบัน 7) เหตุผลกำรขอย้ำย 

6. หน่วยงำนกำรศึกษำที่รับย้ำยต้องมีอัตรำก ำลังต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ไม่เกินกรอบอัตรำก ำลัง 
ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
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7. กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีวิทยฐำนะเช่ียวชำญพิเศษ ให้ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่กำรศึกษำที่รับย้ำยเสนอ ก.ค.ศ. พิจำรณำอนุมัติ 

8. บทบำทหน้ำที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ 
8.1 ก ำหนดรำยละเอียดตำมองค์ประกอบกำรพจิำรณำย้ำยที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และก ำหนด 

แนวทำงกำรพจิำรณำย้ำยกรณีพิเศษ 
8.2 ให้ควำมเห็นชอบกรณีมีค ำร้องขอย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
8.3 พิจำรณำรบัย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยพิจำรณำจำกองค์ประกอบ 

ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และน ำควำมเห็นของคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ ที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำแต่งตั้ง 
มำประกอบกำรพจิำรณำ  

8.4 กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำไปด ำรงต ำแหนง่ในเขตพื้นที่กำรศึกษำเดียวกัน ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นทีก่ำรศึกษำน้ันพจิำรณำอนุมัติ 

กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปด ำรงต ำแหน่งในต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีก่ำรศึกษำทีร่ับย้ำยพจิำรณำอนุมัต ิ

กำรยำ้ยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีวิทยฐำนะเช่ียวชำญพิเศษ ให้ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่กำรศึกษำที่รบัย้ำยเสนอ ก.ค.ศ. พิจำรณำอนุมัต ิ

อ านาจหน้าท่ีของ กศจ. 
พิจำรณำย้ำยศึกษำนิเทศก์ตำมบทบำทหน้ำที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์

และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด โดยสรปุดังนี ้
1. ก ำหนดรำยละเอียดตำมองค์ประกอบกำรพจิำรณำย้ำยที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และก ำหนดแนวทำง 

กำรพิจำรณำย้ำยกรณีพเิศษ 
2. ให้ควำมเห็นชอบกรณีมีค ำร้องขอย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
3. พิจำรณำรบัย้ำยศึกษำนิเทศก์มำด ำรงต ำแหน่งในหน่วยงำนกำรศึกษำซึ่งตัง้อยู่ในจงัหวัดน้ัน    

โดยพิจำรณำจำกองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และน ำควำมเห็นของคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ ทีส่ ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำแต่งตั้งมำประกอบกำรพจิำรณำ  

4. กำรย้ำยทุกกรณี หำก กศจ. พิจำรณำเห็นควรใหย้้ำยโดยกำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดอืน 
อำจพิจำรณำตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนตำมตัวไปก ำหนดในหน่วยงำนกำรศึกษำที่มีอัตรำก ำลัง  
ต่ ำกว่ำเกณฑ์ได้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกลี่ยอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2555 

 
 
 
 



 

 
 

กรณีปกต ิ กรณีพิเศษ กรณีเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร 

ไม่มีค ำร้องขอย้ำย 

ไม่มีค ำร้องขอย้ำย 
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แผนผังขั้นตอนการด าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยื่นค ำขอได้ปีละ 2 ครั้ง 
1-15 ก.พ .และ 1-15 ส.ค. 
 

ยื่นค ำขอ 
ได้ตลอดป ี

สพท.ตรวจสอบคุณสมบัติตำมกรณีกำรย้ำย  
และตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำย 

กศจ. พิจำรณำ 
1. ก ำหนดรำยละเอียดตำมองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด  
2. ก ำหนดแนวทำงกำรพิจำรณำกำรย้ำยกรณีพเิศษ 
3. ให้ควำมเห็นชอบกรณีมีค ำร้องขอย้ำยไปต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ตรวจสอบ 
ข้อเท็จจรงิ 

คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำย พิจำรณำ 
ตำมองค์ประกอบ รำยละเอียดและแนวทำงที่ก ำหนด 

(กรณีทีผ่่ำนกำรกลั่นกรองมำแล้ว ให้น ำเสนอ กศจ. ที่รบัย้ำยพิจำรณำ) 

ย้ำยเพื่อพฒันำ
คุณภำพ 

ย้ำยเพื่อ
แก้ปัญหำฯ 

 กศจ. ที่รบัย้ำยพิจำรณำ 

ต่ ำกว่ำเช่ียวชำญพิเศษ เชี่ยวชำญพิเศษ 

ก.ค.ศ. พจิำรณำ 

สพท. ทีร่ับย้ำย 

ออกค ำสั่ง 
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๕.๔  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

สรุปสาระส าคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ 
 หลักเกณฑ์ 
 ๑. เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูหรือต ำแหน่งครูผู้ช่วย ที่สอบแข่งขันได้ 
 ๒. เป็นผู้ได้รับอนุญำตให้สมัครสอบแข่งขันและตกลงยินยอมให้ย้ำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
 ๓. ต้องย้ำยไปแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนตำมต ำแหน่งและคุณวุฒิที่ผู้นั้นสอบแข่งขันได้ โดยได้รับ
เงินเดือนในอันดับและข้ันเดิม แต่ต้องไม่สูงกว่ำข้ันที่สูงสุดของต ำแหน่งที่สอบได้ กรณีผู้สอบแข่งขันได้ด ำรง
ต ำแหน่งครู ให้ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งครู 
 ๔. ครูผู้ ช่วยที่อยู่ระหว่ำงเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ให้น ำผลไปด ำเนินกำรต่อ             
ในหน่วยงำนกำรศึกษำใหม่ 
 ๕. ผู้สอบแข่งขันได้  ที่ ไม่ ได้ด ำรงต ำแหน่งครู  หรือต ำแหน่งครูผู้ ช่วย ให้ขออนุมัติ  ก.ค.ศ.                
เป็นกำรเฉพำะรำย 
 วิธีการ 
 ๑. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ สมัครสอบแข่ง ขัน ต้องมีหนั งสืออนุญำต                         
จำกผู้บังคับบัญชำเดิม 
 ๒. ผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อได้รับกำรเรียกให้ไปรำยงำนตัวต้องน ำเอกสำรหลักฐำนทุ กรำยกำร                    
ตำมประกำศพร้อมบันทึกควำมสมัครใจที่จะย้ำย  
 ๓. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือหน่วยงำนกำรศึกษำที่จะรับย้ำยประสำนก ำหนดวัน                    
สั่งพ้นต ำแหน่งและรับย้ำยกับต้นสังกัดเดิม 
 ๔. ให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือหน่วยกำรศึกษำที่จะรับย้ำย น ำเสนอต่อ กศจ. พิจำรณำ            
อนุมัติ และให้ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตำมมำตรำ ๕๓ สั่งกำร และแจ้งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือ
หน่วยงำนกำรศึกษำสังกัดเดิมเพื่อด ำเนินกำรต่อไป 
 ๕. เมื่อด ำเนินกำรตำมข้อ ๔ แล้ว ให้ส่งส ำเนำค ำสั่ งจ ำนวน ๑ ชุด ไปยังส ำนักงำน ก.ค.ศ.               
ภำยใน  ๗ วัน นับแต่วันออกค ำสั่ง 
 ๖. กรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรนี้ได้ ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจำรณำ 

อ านาจหน้าท่ีของ กศจ. 
1. พิจำรณำรำยละเอียดกำรขออนุมัติย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูหรือ

ต ำแหน่งครูผู้ช่วยที่สอบแข่งขันได้มำบรรจุและแต่งตั้งในหน่วยงำนกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ 

2. กศจ.พิจำรณำอนุมัติหรือไม่อนุมัติ และให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ สั่งกำรและแจ้งผลให้
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือหน่วยงำนกำรศึกษำด ำเนินกำรต่อไป 
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แผนผังขั้นตอนกำรด ำเนินกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้สอบแข่งขันได้  

ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนุมัติ ไม่อนุมัต ิ

สพท. หรือหน่วยงานการศึกษาที่จะรับย้าย ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

และประสานก าหนดวันสัง่พ้นต าแหนง่และวันรับย้ายกบัต้นสังกัดเดิม 

ผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวตามประกาศ 

พร้อมเอกสารหลกัฐาน 

กศจ. แจ้ง สพท. /หน่วยงานการศึกษาทราบ 

เพื่อสัง่บรรจุและแต่งต้ัง 

ส่งส าเนาค าสัง่ใหส้ านักงาน ก.ค.ศ. 

กศจ. แจ้งมติให้ สพท. / 

หน่วยงานการศึกษาทราบ 

กศจ. พิจารณา 
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๖. กำรเกลีย่อัตรำก ำลัง 
 

สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการเกลีย่อัตราก าลังขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

 ก.ค.ศ. ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกลี่ยอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
(ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2555)  โดยกำรตัดโอนต ำแหน่ง
และอัตรำเงินเดือน ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นผู้พิจำรณำ รวม 7 กรณี คือ  
 1. ตัดโอนต ำแหน่งสายงานการสอน ไปก ำหนดเป็นต ำแหน่งสายงานการสอน ในสถำนศึกษำ 
แห่งใหม่ โดยด ำเนินกำรดังนี ้ 
              1.1 กรณี ยุบ/รวม/เลิก ไปสถำนศึกษำที่มีอัตรำก ำลังสำยงำนกำรสอนไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
ก ำหนด ทั้งต ำแหน่งว่ำงและต ำแหน่งที่มีคนครองภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำเดียวกัน   
   1.2 กรณีเกินเกณฑ์ไปต่ ำกว่ำเกณฑ์ ทั้งต ำแหน่งว่ำงและต ำแหน่งที่มีคนครองภำยในเขตพื้นที่
กำรศึกษำเดียวกัน และต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ    
 1.3 กรณีครบตำมเกณฑ์ไปต่ ำกว่ำเกณฑ์ เฉพำะต ำแหน่งที่มีคนครองเพียง 1 ต ำแหน่งเท่ำนั้น 
ภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำเดียวกันและต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 1.4 กรณีต่ ำกว่ำเกณฑ์น้อยกว่ำไปต่ ำกว่ำเกณฑ์มำกกว่ำ เฉพำะต ำแหน่งที่มีคนครอง 
เพียง 1 ต ำแหน่ง ใน 1 ปีกำรศึกษำเท่ำนั้น ภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำเดียวกันและต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 1.5 กรณีสถำนศึกษำ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ไปต่ ำกว่ำเกณฑ์ เฉพำะต ำแหน่งที่มีคนครอง         
ใน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำเดียวกันและต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 1.6 กรณีตัดโอนฯ ไปก ำหนดเป็นต ำแหน่งเดิม ในสถำนศึกษำที่มีอัตรำก ำลังต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
ก ำหนด และผู้ด ำรงต ำแหน่งไปช่วยปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรในสถำนศึกษำแห่งนั้นอยู่ก่อนแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี      
เฉพำะต ำแหน่งที่มีคนครอง ภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำเดียวกันและต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 2. ตัดโอนต ำแหน่งสายงานการสอน ไปก ำหนดเป็นต ำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา  
ในสถำนศึกษำแห่งใหม่ กรณีเกินเกณฑ์ไปต่ ำกว่ำเกณฑ์ ซึ่งเป็นต ำแหน่งว่ำง และต ำแหน่งที่มีคนครอง  
โดยให้ตัดโอนได้เมื่อผ่ำนกระบวนกำรคัดเลือก ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ภำยในเขตพื้นที่
กำรศึกษำเดียวกันและต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 3. ตัดโอนต ำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิม ในสถานศึกษาแห่งใหม่  
 3.1 กรณียุบ/รวม/เลิก ไปสถำนศึกษำที่ ไม่มีอัตรำก ำลัง หรือมีอัตรำก ำลังต่ ำกว่ำเกณฑ์  
ทั้งต ำแหน่งว่ำงและต ำแหน่งที่มีคนครอง ภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำเดียวกันและต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 3.2 กรณีอัตรำก ำลังเกินเกณฑ์ไปต่ ำกว่ำเกณฑ์ ทั้งต ำแหน่งว่ำงและต ำแหน่งที่มีคนครอง   
ภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำเดียวกันและต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 4. ตัดโอนต ำแหน่งสำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ ไปก ำหนดเป็นต ำแหน่งสำยงำนกำรสอน  
ในสถำนศึกษำแห่งใหม่ 
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 4.1 กรณียุบ/รวม/เลิก ไปต่ ำกว่ำเกณฑ์ เฉพำะต ำแหน่งว่ำงเท่ำนั้น ภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เดียวกัน 
 4.2 กรณีเกินเกณฑ์ไปต่ ำกว่ำเกณฑ์ เฉพำะต ำแหน่งว่ำงเท่ำนั้น ภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำเดียวกัน 
 5. ตัดโอนต ำแหน่งสำยงำนกำรสอนและสำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ จากสถานศึกษา                    
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติ ให้ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ผู้ด ำรงต ำแหน่งไม่สมัครใจ     
ถ่ำยโอน ไปก ำหนดเป็นต ำแหน่งเดิมในสถำนศึกษำแห่งใหม่ โดยถ่ำยโอนไปต่ ำกว่ำเกณฑ์เฉพำะต ำแหน่งที่มี      
คนครองและผู้ครองต ำแหน่งไม่ปกระสงค์ถ่ำยโอนไปสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน   
 6. ตัดโอนต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ไปก ำหนดเป็นต ำแหน่งเดิม ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำแห่งใหม่ 
กรณีเกินเกณฑ์ไปต่ ำกว่ำเกณฑ์เฉพำะต ำแหน่งที่มีคนครองและต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 7. ตัดโอนต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ต าแหน่งชั่วคราวและมีเง่ือนไข      
ไปก ำหนดเป็นต ำแหน่งเดิม ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำแห่งใหม่ และจำกต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ต ำแหน่งช่ัวครำวและมีเงื่อนไข ไปต ำแหน่งต ำแหน่งเดิม ที่มีไม่ครบตำม  
กรอบอัตรำก ำลังที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด เฉพำะต ำแหน่งที่มีคนครองและต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
 ทั้งนี้ กำรพิจำรณำอนุมัติกำรตัดโอนอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ          
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำเดียวกัน ส่วนกำรตัดโอนฯ ไปก ำหนด     
ต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำที่รับกำรตัดโอนฯ พิจำรณำอนุมัติ โดยน ำควำมเห็น
ของอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำที่ ถูกตัดโอนมำประกอบกำรพิจำรณำ  และขออนุมัติ ก.ค.ศ. ในกรณี 
ที่กำรตัดโอนฯ ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

บทบาทหน้าท่ีของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
1. พิจำรณำอนุมัติกำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนฯ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. 

ก ำหนด ภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำเดียวกัน ส่วนกำรตัดโอนฯ  ไปก ำหนดต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่กำรศึกษำที่รับกำรตัดโอนฯ พิจำรณำอนุมัติ โดยน ำควำมเห็นของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ที่ถูกตัดโอนมำประกอบกำรพิจำรณำ 

2. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเพื่อขออนมุัติ ก.ค.ศ. กรณีกำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนฯ
ที่ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด โดยระบเุหตผุลควำมจ ำเป็นให้ชัดเจน 
 

อ านาจหน้าท่ีของ กศจ. 
 พิจำรณำตัดโอนต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมบทบำทหน้ำที่ของ             
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด โดยสรุปดังนี้ 

1. อนุมัติกำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนฯ ของสถำนศึกษำ/หน่วยงำนกำรศึกษำ
ภำยในจังหวัดเดียวกัน และให้ควำมเห็นในกำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนฯ ของสถำนศึกษำ/
หน่วยงำนกำรศึกษำไปก ำหนดในจังหวัดอื่น 

2. ให้ควำมเห็นชอบเพื่อขออนุมัติ ก.ค.ศ. กรณีกำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือน 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด โดยระบุเหตุผล
ควำมจ ำเป็นให้ชัดเจน 
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แผนผังขั้นตอนการด าเนินการ 
 

การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สพท. ออกค ำสั่งกรณี 
กศจ.หรือ ก.ค.ศ.               

มีมติอนุมัติ  

สพท.ศึกษำวิเครำะหอ์ัตรำก ำลังและเสนอ
ผ่ำน ศธจ. เพื่อเสนอ กศจ.เพื่อพิจำรณำ

เกลี่ยอัตรำก ำลัง 

กศจ. พิจำรณำ 

สพท.ต้นสังกัด เสนอเรื่องให้ 
ส ำนักงำน ก.ค.ศ. เพื่อเสนอ 

ก.ค.ศ. พิจำรณำ 

กรณีเป็นไปตำมหลักเกณฑ ์
กรณีไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
และมีเหตผุลควำมจ ำเป็น 

ก.ค.ศ. พิจำรณำ 

กรณีอนุมัติ/ไม่อนมุัต ิ
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๗. กำรโอน 
 

 

กศจ. มีอ านาจหน้าที่ ในการพิจารณาการ โอนข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้ ง                      

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

๗.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้ ง              

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ตามหนั งสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด                    

ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

๗.๒ หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินและข้าราชการอื่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้               

หรือผู้ได้รับคัดเลือกมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน             

ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๑๓ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ 
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๗.๑  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืนมาบรรจแุละแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
 
 

สรุปสาระส าคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ 
 หลักเกณฑ์ 

๑. กำรรับโอนให้ด ำเนินกำรตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี โดยให้พิจำรณำกำรขอโอน    
จำกผู้ที่มีวุฒิ และวิชำเอกตรงตำมควำมจ ำเป็นและประโยชน์ที่สถำนศึกษำจะได้รับเป็นส ำคัญ 

๒. ต้องไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกรอกำรบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง            
ครูผู้ช่วย ในกลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกที่จะรับโอนในเขตพื้นที่กำรศึกษำน้ันหรือเขตพื้นที่กำรศึกษำอื่น 
หรือบัญชีของส่วนรำชกำร แล้วแต่กรณี  

๓. มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
๔. ผู้ขอโอนต้องได้รับควำมยินยอมให้โอนจำกต้นสังกัดเดิม 
๕. ต ำแหน่งที่จะใช้รับโอนต้องเป็นต ำแหน่งสำยงำนกำรสอนที่ว่ำง มีอัตรำเงินเดือน และมิใช่เป็น

ต ำแหน่งที่รอกำรเลิกหรือยุบ หรือต ำแหน่งที่มีเงื่อนไขตำมที่ คณะกรรมกำรก ำหนดเป้ำหมำยและนโยบำย
ก ำลังคนภำครัฐ (คปร.) ก ำหนด หรือต ำแหน่งที่สงวนไว้  

๖. สถำนศึกษำที่จะรับโอน ต้องมีจ ำนวนต ำแหน่ง สำยงำนกำรสอน ไม่เกินเกณฑ์อัตรำก ำลัง           
ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด   

๗. ให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือส่วนรำชกำร  เสนอ กศจ. พิจำรณำ 
ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรรับโอนให้ด ำเนินกำรได้ เมื่อ กศจ. พิจำรณำ ได้พิจำรณำกำรย้ำยข้ำรำชกำรครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอนในเขตพื้นที่กำรศึกษำและต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ  หรือ 
ในส่วนรำชกำรเดียวกันพร้อมกันเสร็จสิ้นแล้ว  

๘. ผู้ขอโอนต้องผ่ำนกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสม ตำมหลักเกณฑ์นี้ 
ทั้งนี้ ให้ กศจ. เป็นผู้ด ำเนินกำรก ำหนดองค์ประกอบกำรประเมิน ตัวช้ีวัด แบบประเมิน และ

คะแนนกำรประเมิน และให้ด ำเนินกำรประเมินโดยเคร่งครัดเพื่อให้ได้ผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
และคุณลักษณะที่เหมำะสมที่จะรับโอนมำบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครู  

๙. ผู้ผ่ำนกำรประเมิน ต้องได้คะแนนประเมินตำมข้อ ๘ แต่ละข้อไม่ต่ ำกว่ำร้อยละหกสิบ 
๑๐. ให้ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรประเมินเท่ำจ ำนวนต ำแหน่งว่ำงที่ประกำศรับโอน  และ 

เรียกตัวมำบรรจุและแต่งตั้งตำมล ำดับที่ที่ผ่ำนกำรประเมิน  
๑๑. ผู้ที่ ได้รับอนุมัติให้โอนจะต้องมำปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนศึกษำที่รับโอน ภำยใน ๔๕ วัน 

นับแต่วันที่ออกค ำสั่งรับโอน  
๑๒. กำรบรรจุและแต่งตั้ง กำรให้ได้รับเงินเดือนและกำรให้มีวิทยฐำนะให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 

กำรเปรียบเทียบต ำแหน่งและวิทยฐำนะระหว่ำงพนักงำนส่วนท้องถ่ินและข้ำรำชกำรอื่นกับต ำแหน่ง               
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอน ตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

๑๓. ให้ผู้บังคับบัญชำด ำเนินกำรพัฒนำผู้ที่ ได้รับโอนมำบรรจุและแต่งตั้ง  ภำยในระยะเวลำ 
๖ เดือน นับแต่วันที่เข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ทั้งนี ้ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีกำรว่ำด้วยกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ ตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด โดยอนุโลม 
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 วิธีการ 
1. ให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือส่วนรำชกำร น ำเสนอ กศจ. เพื่อพิจำรณำให้มีกำรรับโอน 

รวมทั้งก ำหนดองค์ประกอบกำรประเมิน ตัวช้ีวัด แบบประเมิน  และเกณฑ์กำรให้คะแนนกำรประเมิน   
ตำมหลักเกณฑ์ ข้อ ๘ 

2. ให้ กศจ. ประกำศรับโอนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงำนส่วนท้องถ่ินหรือข้ำรำชกำรอื่น 
เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู  

3. กำรสมัครรับโอน ให้ กศจ. เป็นผู้ก ำหนดวัน และเวลำในกำรรับโอน  
4. ให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือส่วนรำชกำรตรวจสอบคุณสมบัติ  ประสบกำรณ์ และ

เอกสำรหลักฐำน ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรนี้ 
5. ให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือส่วนรำชกำร ตั้งคณะกรรมกำรประเมินไม่น้อยกว่ำ ๕ คน 

จำกผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เหมำะสม 
6. ให้คณะกรรมกำรประเมิน ด ำเนินกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์ ข้อ ๘ เมื่อคณะกรรมกำร

ประเมิน และเสนอ กศจ. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบผลกำรประเมินแล้ว ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
6.1 ให้ กศจ. ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรประเมินโดยเปิดเผยเท่ำจ ำนวนต ำแหน่งว่ำง  

ที่ประกำศรับโอน และให้เรียกตัวมำบรรจุ และแต่งตั้งจำกผู้ผ่ำนกำรประเมินตำมล ำดับที่ที่ผ่ำนกำรประเมิน 
 กรณีที่ไม่สำมำรถบรรจุและแต่งตั้งได้ครบตำมจ ำนวนต ำแหน่งว่ำง ให้คงต ำแหน่งที่ว่ำง

ดังกล่ำวไว้ โดยมิให้น ำมำใช้เพื่อกำรรับโอนในครำวนั้นอีก 
6.2 ให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือส่วนรำชกำร ท ำควำมตกลงกับส่วนรำชกำรหรือ

หน่วยงำนต้นสังกัดเดิมของผู้ขอโอน และให้น ำเสนอ กศจ. พิจำรณำ  
7. เมื่อ กศจ. พิจำรณำและมีมติอนุมัติแล้ว ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ สั่งรับโอนมำบรรจุและ

แต่งตั้ง และจัดส่งส ำเนำค ำสั่งพร้อมบัญชีรำยละเอียดกำรรับโอน จ ำนวน ๓ ชุด ไปยังส ำนักงำน ก.ค.ศ.  
ภำยใน ๗ วัน นับแต่วันที่ออกค ำสั่ง  

8. ให้ด ำเนินกำรพิจำรณำรับโอนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรนี้โดยเคร่งครัด  
9. กรณีที่ต่ำงไปจำกหลักเกณฑ์และวิธีกำรนี้ หำก กศจ. พิจำรณำเห็นว่ำเป็นกรณีมีเหตุผล 

ควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์รำชกำร ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจำรณำ  
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อ านาจหน้าท่ีของ กศจ. 
1. ก ำหนดองค์ประกอบกำรประเมิน ตัวช้ีวัด แบบประเมิน และคะแนนกำรประเมิน  
2. เป็นผู้ก ำหนดวัน และเวลำในกำรรับโอน ซึ่งต้องก ำหนดระยะเวลำกำรรับสมัครไม่น้อยกว่ำ                  

เจ็ดวันท ำกำร 
3. ประกำศรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงำนส่วนท้องถ่ินหรือข้ำรำชกำรอื่นเข้ำรับรำชกำร           

เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู ในกลุ่ม วิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอก                   
ที่ตรงตำมควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของสถำนศึกษำในสังกัด 

4. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบผลกำรประเมิน 
5. ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรประเมินโดยเปิดเผยเท่ำจ ำนวนต ำแหน่งว่ำงที่ประกำศรับโอน  

และให้เรียกตัวมำบรรจุ และแต่งตั้งจำกผู้ผ่ำนกำรประเมินตำมล ำดับที่ที่ผ่ำนกำรประเมิน 
6. พิจำรณำกำรยินยอมให้โอนจำกส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้ขอโอน 
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แผนผังขั้นตอนการด าเนินการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและขา้ราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งตั้ง 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
 
      ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ส่วนราชการ     กศจ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดองค์ประกอบการประเมิน 

ผู้ขอโอนยื่นเอกสารหลักฐาน 

ตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

ประกาศรับโอน 

ตรวจสอบเอกสารและตั้ง

คณะกรรมการประเมิน 

พิจำรณำ 
ผลกำรประเมิน 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน 

ท าความตกลงกับต้นสังกัดเดิม 

ของผู้ขอโอน 

เรียกตัวมาบรรจุและแต่งตั้ง 

พิจารณายินยอมให้โอน 

จากต้นสังกัดเดิม 

สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ส่งส าเนาค าสั่ง ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. 

พิจารณา

องค์ประกอบ 

เห็นชอบ 

อนุมัติ 

ยินยอม 

ไม่อนุมัติ 

ยินยอม 

ไม่เห็นชอบ 

แจ้ง สพท./ส่วนราชการ 
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๗.๒  หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืนซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับ 
       คัดเลือกมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

 

สรุปสาระส าคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ 
 หลักเกณฑ์ 

1. มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
2. เป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับคัดเลือก และผู้นั้นสมัครใจที่จะโอน 
3. เป็นผู้ได้รับอนุญำตจำกต้นสังกัดเดิม ให้สมัครสอบแข่งขันหรือสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 

และยินยอมให้โอนโดยไม่มีเงื่อนไข 
4. ต ำแหน่งที่จะใช้รับโอนต้องเป็นต ำแหน่งสำยงำนกำรสอนที่ว่ำง  มีอัตรำเงินเดือน และมิใช่ 

เป็นต ำแหน่งที่รอกำรเลิกหรือยุบ หรือต ำแหน่งที่มีเงื่อนไขตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนดเป้ำหมำยและนโยบำย
ก ำลังคนภำครัฐ (คปร.) ก ำหนด หรือต ำแหน่งที่สงวนไว้  

5. สถำนศึกษำที่จะรับโอน ต้องมีจ ำนวนต ำแหน่ง สำยงำนกำรสอน ไม่เกินเกณฑ์อัตรำก ำลัง              
ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด   

6. ให้โอนมำบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครูผู้ช่วยตำมผลกำรสอบแข่งขันหรือผลกำรคัดเลือก 
รับเงินเดือนตำมต ำแหน่งและคุณวุฒิที่สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลอืก รับเงินเดือนในอัตรำเดิม หรือใกล้เคียง
แต่ไม่สูงกว่ำเดิม และต้องไม่สูงกว่ำข้ันสูงของอันดับครู ผู้ ช่วย กรณีผู้สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือก                  
ด ำรงต ำแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ หรืออันดับ คศ.๒ ให้โอนมำบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครู                
ได้รับเงินเดือนในอัตรำเดิม หรือใกล้เคียงแต่ไม่สูงกว่ำเดิม และต้องไม่สูงกว่ำข้ันสูงของ อันดับ  คศ.๑ หรือ   
อันดับ คศ.๒ แล้วแต่กรณี กรณีผู้ขอโอนรำยใดมีวิทยฐำนะครูช ำนำญกำรให้มีวิทยฐำนะครูช ำนำญกำร 

7. กำรรับโอนมำบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครูผู้ช่วย ให้เตรียมควำมพร้อมและพัฒนำ  
อย่ำงเข้ม ๒ ป ีส ำหรับกำรรับโอนมำบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครู ให้พัฒนำภำยในระยะเวลำ ๖ เดือน   

 

 วิธีการ 
1. ให้ผู้ขอโอนย่ืนค ำขอตำมแบบที่ก ำหนดพร้อมเอกสำรหลักฐำนต่ำง  ๆ ต่อส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำหรือส่วนรำชกำร  
2. ให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือส่วนรำชกำร ด ำเนินกำร ตรวจสอบต ำแหน่งและอัตรำ

เงินเดือนที่จะใช้รับโอน คุณสมบัติ และเอกสำรหลักฐำนให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ และน ำเสนอ กศจ. พิจำรณำ 
อนุมัติ 

3. ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ สั่งรับโอนมำบรรจุและแต่งตั้ง และจัดส่งส ำเนำค ำสั่งพร้อมบัญชี
รำยละเอียดกำรรับโอน จ ำนวน ๓ ชุด ไปยังส ำนักงำน ก.ค.ศ. ภำยใน ๗ วัน นับแต่วันที่ออกค ำสั่ง พร้อมด้วย
เอกสำรหลักฐำนตำมหลักเกณฑ์นี้ 

4. ให้ด ำเนินกำรพิจำรณำรับโอนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรนี้โดยเคร่งครัด  
 

อ านาจหน้าท่ีของ กศจ. 
กศจ. พิจำรณำอนุมัตหิรือไม่อนุมัติ 



 

 
 

๑๐2 
 

แผนผังขั้นตอนการด าเนินการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและขา้ราชการอ่ืนซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ 
หรือผู้ได้รับคัดเลือกมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สพท./หน่วยงานการศึกษาตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

ผู้ขอโอนทีส่อบแข่งขันได ้

ยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐาน 

กศจ. แจ้ง สพท./หน่วยงานการศึกษาทราบ 

เพื่อสัง่บรรจุและแต่งตั้ง 

อนุมัต ิ ไม่อนุมัต ิ

ส่งส าเนาค าสัง่ ให้ส านกังาน ก.ค.ศ. 

กศจ. แจ้ง สพท./ 

หน่วยงานการศึกษาทราบ 

กศจ. พิจารณา 
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๘. กำรประเมินวิทยฐำนะ 
 

กศจ. มีอ านาจในการพิจารณาการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ 

และเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 

๘.1 หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมี วิทยฐำนะและ                 
เลื่อนวิทยฐำนะ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๒ 

๘.2 หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในจังหวัดยะลำ ปัตตำนี 
นรำธิวำส และสงขลำ (เฉพำะพื้นที่อ ำเภอเทพำ สะบ้ำย้อย นำทวี และจะนะ) มีวิทยฐำนะช ำนำญกำรและมี 
หรือเลื่อนเป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.4/ว ๑๐ ลงวันที่  
๒๙ กรกฎำคม ๒๕๕๔ 

๘.3 หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้มีผลงำนดีเด่นที่ประสพ
ผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐำนะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษและวิทยฐำนะเช่ียวชำญ  
ทุกต ำแหน่ง ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ  ๐๒๐๖.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑ สิงหำคม ๒๕๕๖ 
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๘.๑   การให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
(ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒) 

สรุปสาระส าคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังน้ี 
๑. ใช้ส ำหรับประเมินข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐำนะ

ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เช่ียวชำญ และเช่ียวชำญพิเศษ 
๒. ให้ยื่นค ำขอได้รอบปีละ ๑ ครั้ง 
๓. ขอข้ำมวิทยฐำนะได้ ๑ วิทยฐำนะ คือ วิทยฐำนะช ำนำญกำรขอเลื่อนเป็นวิทยฐำนะเช่ียวชำญ 
๔. ผู้ขอรับกำรประเมินต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
๕. มีกำรประเมิน ๓ ด้ำน ได้แก่ 

   ด้ำนที่ ๑ ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
   ด้ำนที่ ๒ ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ 
   ด้ำนที่ ๓ ด้ำนผลกำรปฏิบัติงำน 
  วิทยฐำนะช ำนำญกำรประเมินพร้อมกันทั้ง 3 ด้ำน ส่วนวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ วิทยฐำนะ
เช่ียวชำญและวิทยฐำนะเช่ียวชำญพิเศษ ประเมินด้ำนที่ 1 และด้ำนที่ 2 ก่อน หำกผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ 
ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด จึงสำมำรถประเมินด้ำนที่ 3 ได้ 

๖. ผลงำนทำงวิชำกำร  
   วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ ผลงำนทำงวิชำกำร ไม่น้อยกว่ำ ๑ รำยกำร 
   วิทยฐำนะเช่ียวชำญ ผลงำนทำงวิชำกำร ไม่น้อยกว่ำ ๒ รำยกำร (วิจัย อย่ำงน้อย ๑ รำยกำร) 
   วิทยฐำนะเช่ียวชำญพิเศษ ผลงำนทำงวิชำกำร ไม่น้อยกว่ำ ๒ รำยกำร (วิจัยและพัฒนำ อย่ำงน้อย             
๑ รำยกำร) 

๗. กำรตั้งกรรมกำร 
   วิทยฐำนะช ำนำญกำร มีคณะกรรมกำร ๑ ชุด  ประเมินทั้ง ๓ ด้ำน 
   วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ เช่ียวชำญ และเช่ียวชำญพิเศษ มีคณะกรรมกำร ๒ ชุด  
   ชุดที่ ๑ ประเมินด้ำนที่ ๑ และด้ำนที่ ๒ 
   ชุดที่ ๒ ประเมินด้ำนที่ ๓ 

๘. เกณฑ์ตัดสิน 
   วิทยฐำนะช ำนำญกำร ด้ำนที่  ๑ และด้ำนที่  ๒ ต้องได้คะแนนจำกกรรมกำร ๓ คน              

เฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ ๖๕% 
     ด้ำนที่ ๓ ได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน ไม่ต่ ำกว่ำ ๖๕% 
 



 

 
 

๑๐5 
 

   วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ  ด้ำนที่  ๑ และด้ำนที่  ๒ ต้องได้คะแนนจำกกรรมกำร ๓ คน            
เฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ ๗๐% 

     ด้ำนที่ ๓ ได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ 
ไม่ต่ ำกว่ำ ๖๕% รวมเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ ๗๐% 

วิทยฐำนะเช่ียวชำญ      ด้ำนที่  ๑ และด้ำนที่  ๒ ต้องได้คะแนนจำกกรรมกำร ๓ คน             
เฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ ๗๕%  
ด้ำนที่ ๓ ได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒  
ไม่ต่ ำกว่ำ ๗๐%  รวมเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ ๗๕% 

วิทยฐำนะเช่ียวชำญพิเศษ    ด้ำนที่ ๑ และด้ำนที่ ๒ ต้องได้คะแนนจำกกรรมกำร ๓ คน              
เฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ ๘๐% 
ด้ำนที่ ๓ ได้คะแนนจำกกรรมกำรแตล่ะคน ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒  
ไม่ต่ ำกว่ำ ๗๕%  รวมเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ ๘๐% 

๙. กำรอนุมัติผลกำรประเมิน 
   วิทยฐำนะช ำนำญกำรและช ำนำญกำรพิเศษ เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำพิจำรณำ
อนุมัติ 
   วิทยฐำนะเช่ียวชำญและเช่ียวชำญพิเศษ เสนอ ก.ค.ศ. พิจำรณำอนุมัติ 

๑๐. กำรแต่งตั้ง 
   วิทยฐำนะช ำนำญกำร ไม่ก่อนวันที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้รับค ำขอและเอกสำร
ครบถ้วนและวันที่ผ่ำนกำรพัฒนำงำน    
   วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ ไม่ก่อนวันที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้รับค ำขอและเอกสำร
ครบถ้วนและไม่ก่อนวันที่ผ่ำนกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง 
   วิทยฐำนะเช่ียวชำญ ไม่ก่อนวันที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ได้รับค ำขอและเอกสำรครบถ้วนและ 
ไม่ก่อนวันที่ผ่ำนกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง 
   วิทยฐำนะเช่ียวชำญพิเศษ ไม่ก่อนวันที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ได้รับค ำขอและเอกสำรครบถ้วน  

 

 

 

 



 

 
 

๑๐6 

 อ านาจหน้าท่ีของ กศจ.  
 ๑. ตั้งคณะกรรมกำรประเมินจำกบัญชีรำยช่ือที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ดังนี้ 
  ๑.๑ วิทยฐำนะช ำนำญกำร ตั้งคณะกรรมกำรประเมิน ๑ ชุด จ ำนวน ๓ คน เพื่อประเมิน  
๓ ด้ำน คือ ด้ำนที่  ๑ ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ด้ำนที่  ๒ ด้ำนควำมรู้
ควำมสำมำรถ และด้ำนที่ ๓  ด้ำนผลกำรปฏิบัติงำน  
  ๑.๒ วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ ตั้งคณะกรรมกำรประเมิน ๒ ชุด 
    ๑) กรรมกำรชุดที่ ๑ จ ำนวน ๓ คน ประเมินด้ำนที่ ๑ ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณวิชำชีพ และด้ำนที่ ๒ ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ  
    ๒) กรรมกำรชุดที่ ๒ ประเมินด้ำนที่ 3 ด้ำนผลกำรปฏิบัติงำน   
  ๑.๓ วิทยฐำนะเช่ียวชำญ ตั้งคณะกรรมกำรชุดที่ ๑ จ ำนวน ๓ คน ประเมินด้ำนที่ ๑ ด้ำนวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ด้ำนที่ ๒ ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ และคณะกรรมกำรชุดที่ ๒ 
ก.ค.ศ. เป็นผู้ประเมิน เพื่อประเมินด้ำนที่ ๓ ด้ำนผลกำรปฏิบัติงำน ยกเว้น ค ำขอมีวิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำร
ส ำนัก งำนเขตพื้นที่ กำร ศึกษำ เ ช่ียวชำญ ให้ เ สนอหน่วยงำนต้นสั งกัด เพื่ อตรวจสอบคุณสมบัติ                       
และเสนอส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด ำเนินกำรต่อไป 
  ๑.๔ วิทยฐำนะเ ช่ียวชำญพิเศษ เสนอหน่วยงำนต้นสังกัดเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ                   
และเสนอส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด ำเนินกำรต่อไป 
 

 ๒. กำรพิจำรณำผลกำรประเมิน 
  ๒.๑ วิทยฐำนะช ำนำญกำร และวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ  กรณีผลกำรประเมิน               
ผ่ำนเกณฑ์/ไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ให้ กศจ. พิจำรณำ อนุมัติ/ไม่อนุมัติ 
  ๒.๒ วิทยฐำนะเช่ียวชำญ พิจำรณำผลกำรประเมินด้ำนที่ ๑ ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณวิชำชีพ ด้ำนที่ ๒ ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ หำกผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด            
ให้เสนอด้ำนที่ ๓ ด้ำนผลกำรปฏิบัติงำนให้ส ำนักงำน ก.ค.ศ. พิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๑๐7 
 

แผนภูมิขั้นตอนการประเมินค าขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ 
ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการฯ ว 17/2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ตรวจสอบคุณสมบัติ และเสนอ กศจ. 

พิจำรณำ 

กศจ. ตั้งคณะกรรมกำรประเมิน 1 ชุด  
(จ ำนวน 3 คน) ผู้ทรงคุณวฒุินอกสถานศึกษา 

ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
แจ้งผู้ขอทรำบ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสายงานเดียวกันที่มีวทิยฐานะไม่ต่ ากว่า
วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน 

ไม่มีคุณสมบัติ 

มีคุณสมบัติ 

                  คณะกรรมกำรประเมิน 
ประเมิน 3 ด้ำน 
  - ด้ำนที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
  - ด้ำนที่ 2 ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
  - ด้ำนที่ 3 ผลกำรปฏิบัติงำน 

กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ 

กรณีผ่านเกณฑ์ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำแตง่ตั้ง 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
แจ้งผู้ขอรับกำรประเมิน 

กรณีให้พัฒนา 

ให้คณะกรรมกำรแจ้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ให้ผู้ขอพัฒนำฯ ได้ 2 ครั้ง  
  - ครั้งที่ 1 ภำยใน 3 เดือน  
  - ครั้งที่ 2 ภำยใน 15 วัน 

 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ยื่นค ำขอถึงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

(รอบปีละ 1 ครั้ง) 

 

เสนอ กศจ. พิจำรณำไม่อนุมัติ 

 

เสนอ กศจ. พิจำรณำอนุมัติ 



 

 
 

๑๐8 
 

แผนภูมิขั้นตอนการประเมินค าขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการฯ ว 17/255๒ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ตรวจสอบคุณสมบัติ และเสนอ กศจ. 

พิจำรณำ 

 

กศจ. ตั้งคณะกรรมกำรประเมิน 2 ชุด  
ชุดที่ 1 ประเมินด้ำนที่ 1 และ 2 
- ผู้บังคับบัญชำของผู้ขอ 
- ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถำนศึกษำ 
- ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ในสำยงำนเดียวกันที่มวีิทยฐำนะไมต่่ ำกว่ำ 
  วิทยฐำนะที่ขอรับกำรประเมิน 
 

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
แจ้งผู้ขอทรำบ 

ไม่มีคุณสมบัติ 

มีคุณสมบัติ 

                    คณะกรรมกำรประเมิน ชุดที ่1 
ประเมิน ด้ำนที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
           ด้ำนที ่2 ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
 

กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ 

กรณีผ่านเกณฑ์ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำแตง่ตั้ง 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
แจ้งผู้ขอรับกำรประเมิน 

กรณีให้พัฒนา 
 

ให้คณะกรรมกำรแจ้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ให้ผู้ขอพัฒนำฯ ได้ 2 ครั้ง  
  - ครั้งที่ 1 ภำยใน 3 เดือน  
  - ครั้งที่ 2 ภำยใน 3 เดือน 

กรณีอนุมัติ 

คณะกรรมกำรประเมิน ชุดที่ 2 
ประเมิน ด้ำนที่ 3 ผลกำรปฏิบัติงำน 

 

กรณีไม่อนุมัติ 
กรณีปรับปรุง 

ให้คณะกรรมกำรแจ้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ เพ่ือเสนอ กศจ. พิจำรณำ
เห็นชอบให้ปรับปรุง และแจ้งผู้ขอ
ปรับปรุง ได้ 2 ครั้ง  
  - ครั้งที่ 1 ภำยใน 6 เดือน  
  - ครั้งที่ 2 ภำยใน 3 เดือน 

ชุดที่ 2 ประเมินด้ำนที่ 3 
จ ำนวน 6 คน/9 คน  
จำกบัญชีที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ยื่นค ำขอถึงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

(รอบปีละ 1 ครั้ง) 

 

เสนอ กศจ. พิจำรณำอนุมัติ 

 

เสนอ กศจ. พิจำรณำไม่อนุมัติ 



 

 
 

แผนภูมิขั้นตอนการประเมินค าขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการฯ ว 17/255๒ ยกเว้นต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ตรวจสอบคุณสมบัติ และเสนอ กศจ. 

พิจำรณำ 

 

กศจ. ตั้งคณะกรรมกำรประเมิน ชุดที่ 1 
ชุดที่ 1 ประเมินด้ำนที่ 1 และ 2 
- ผู้บังคับบัญชำของผู้ขอ 
- ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถำนศึกษำ 
- ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ในสำยงำนเดียวกันที่มวีิทยฐำนะไมต่่ ำกว่ำ 
  วิทยฐำนะที่ขอรับกำรประเมิน 
 

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
แจ้งผู้ขอทรำบ 

 

ไม่มีคุณสมบัติ 

มีคุณสมบัติ 

                           คณะกรรมกำรประเมิน  
ประเมิน ด้ำนที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
           ด้ำนที ่2 ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
 

กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ 

กรณีผ่านเกณฑ์ 

อ.ก.ค.ศ.วิสำมัญเฉพำะกิจฯ 
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (ดำ้นที่ ๓) 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
แจ้งผู้ขอรับกำรประเมิน 

กรณีให้พัฒนา 

ให้คณะกรรมกำรแจ้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ให้ผู้ขอพัฒนำฯ โดยพัฒนำฯ 
ได้ 2 ครั้ง  - ครั้งที่ 1 ภำยใน 3 เดือน  
              - ครั้งที ่2 ภำยใน 3 เดือน 

เสนอ กศจ. พิจำรณำอนุมติและพิจำรณำเอกสำรหลักฐำนและกลั่นกรอง
ผลงำนทำงวิชำกำรอำจตั้งกรรมกำรขึ้นเพ่ือช่วยกลั่นกรองก็ได ้

 

กรณีปรับปรุง 

 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ยื่นค ำขอถึงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

(รอบปีละ 1 ครั้ง) 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำส่งผลกำรปฏิบัติงำน  
(ด้ำนที่ ๓) ให้ส ำนักงำน ก.ค.ศ.ด ำเนินกำรต่อไป 

 

เสนอ กศจ. พิจำรณำไม่อนุมัติ 

ส ำนักงำน ก.ค.ศ. แจ้งส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้ผู้ขอปรับปรุงฯ  
โดยปรับปรุงได้ 2 ครั้ง  
  - ครั้งที่ 1 ภำยใน ๖ เดือน  
  - ครั้งที่ 2 ภำยใน 3 เดือน 

ส ำนักงำน ก.ค.ศ.แจ้งมติให้
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
และผู้ขอรับกำรประเมินทรำบ 

กรณีไม่อนุมัติ 

กรณีอนุมัติ 

ส ำนักงำน ก.ค.ศ.แจ้งมติให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และผู้ขอรับกำรประเมินทรำบ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ออกค ำสั่งให้เล่ือนเป็นวิทยฐำนะเช่ียวชำญ 

ก.ค.ศ.ตั้งคณะกรรมกำรชุดที่ 2 (อ.ก.ค.ศ.วิสำมัญเฉพำะกิจฯ) 

กศจ. พิจำรณำแต่งตั้ง 

ส่งผลงำนทำงวิชำกำร 
ที่ปรับปรุงแล้ว 
ให้ส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
พิจำรณำ 

๑๐9 



 

 
 

แผนภูมิขั้นตอนการประเมินค าขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการฯ ว 17/255๒ ส าหรับต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตรวจสอบคุณสมบัติ  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจัดส่งเอกสำร 
เพ่ือให้ส ำนักงำน ก.ค.ศ. พิจำรณำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

แจ้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

 

ไม่มีคุณสมบัติ 

มีคุณสมบัติ 

                        คณะกรรมกำรประเมินชุดที่ ๑ 
ประเมิน ด้ำนที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
           ด้ำนที ่2 ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
 

กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ 

ก.ค.ศ.ตั้งคณะกรรมกำรประเมินชุดที่ 2 
(อ.ก.ค.ศ.วิสำมัญเฉพำะกิจฯ) 

ส ำนักงำน ก.ค.ศ.แจ้งให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
เพ่ือแจ้งผู้ขอรับกำรประเมินทรำบ 

กรณีให้พัฒนา 

ส ำนักงำน ก.ค.ศ. แจ้งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
เพ่ือให้ผู้ขอพัฒนำฯ โดยให้พัฒนำ 
ได้ 2 ครั้ง - ครั้งที ่1 ภำยใน 3 เดือน  
            - ครั้งที่ 2 ภำยใน 3 เดือน 

กรณีปรับปรุง 

 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ยื่นค ำขอถึงส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (รอบปีละ 1 ครั้ง) 

 

เสนอ ก.ค.ศ. พิจำรณำไม่อนุมัติ 

ส ำนักงำน ก.ค.ศ. แจ้งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
เพ่ือให้ผู้ขอปรับปรุงฯ โดยปรับปรุง 
ได้ 2 ครั้ง  - ครั้งที่ 1 ภำยใน ๖ เดือน  
              - ครั้งที ่2 ภำยใน 3 เดือน 

ส ำนักงำน ก.ค.ศ.แจ้งมติให้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
และผู้ขอรับกำรประเมินทรำบ 

กรณีไม่อนุมัติ 

กรณีอนุมัติ 

ส ำนักงำน ก.ค.ศ.แจ้งมติให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และผู้ขอรับกำรประเมินทรำบ 

ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของส่วนรำชกำร 
ออกค ำสั่งให้มีวิทยฐำนะเช่ียวชำญ 

กศจ. พิจำรณำแต่งตั้ง 

ก.ค.ศ.ตั้งคณะกรรมกำรประเมินชุดที่ ๑ 
และชุดที่ ๒ 

 

เสนอ ก.ค.ศ. พิจำรณำอนุมัติ 
ผลกำรประเมินด้ำนที่ ๑ และด้ำนที่ ๒ 

กรณีผ่านเกณฑ์ 

อ.ก.ค.ศ.วิสำมัญเฉพำะกิจฯ 
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (ดำ้นที่ ๓) 

ส่งผลงำนทำงวิชำกำร 
ที่ปรับปรุงแล้ว 
ให้ส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
พิจำรณำ 

๑10 



 

 
 

๑11 

แผนภูมิขั้นตอนการประเมินค าขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการฯ ว 17/255๒ ยกเว้นต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตรวจสอบ
คุณสมบัติ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดส่งเอกสำร 
เพ่ือให้ส ำนักงำน ก.ค.ศ.พิจำรณำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
แจ้งผู้ขอทรำบ 

 

ไม่มีคุณสมบัติ 

มีคุณสมบัติ 

                        คณะกรรมกำรประเมินชุดที่ ๑ 
ประเมิน ด้ำนที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
           ด้ำนที ่2 ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
 

กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ 

ก.ค.ศ.ตั้งคณะกรรมกำรประเมินชุดที่ 2 
(อ.ก.ค.ศ.วิสำมัญเฉพำะกิจฯ) 

 

ส ำนักงำน ก.ค.ศ.แจ้งให้ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

เพ่ือแจ้งผู้ขอรับกำรประเมินทรำบ 
 

กรณีให้พัฒนา 

ให้คณะกรรมกำรแจ้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ให้ผู้ขอพัฒนำฯ ได้ 2 ครั้ง  
  - ครั้งที่ 1 ภำยใน 3 เดือน  
  - ครั้งที่ 2 ภำยใน 3 เดือน 

กรณีปรับปรุง 

 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ยื่นค ำขอถึงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

(รอบปีละ 1 ครั้ง) 

 

เสนอ ก.ค.ศ. พิจำรณำไม่อนุมัติ 

ส ำนักงำน ก.ค.ศ. แจ้งส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้ผู้ขอปรับปรุงฯ  
ได้ 2 ครั้ง  
  - ครั้งที่ 1 ภำยใน ๖ เดือน  
  - ครั้งที่ 2 ภำยใน 3 เดือน 

ส ำนักงำน ก.ค.ศ.แจ้งมติให้
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
และผู้ขอรับกำรประเมินทรำบ 

กรณีไม่อนุมัติ 

กรณีอนุมัติ 

ส ำนักงำน ก.ค.ศ.แจ้งมติให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และผู้ขอรับกำรประเมินทรำบ 

ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของส่วนรำชกำรเสนอรัฐมนตรีเจ้ำสังกัด
เพ่ือเสนอนำยกรัฐมนตรีน ำควำมกรำบบังคมทูล 

เพ่ือทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐำนะ
เช่ียวชำญพิเศษ 

ก.ค.ศ.ตั้งคณะกรรมกำรประเมินชุดที่ ๑ 
และชุดที่ ๒ 

 

เสนอ ก.ค.ศ. พิจำรณำอนุมัติ 
ผลกำรประเมินด้ำนที่ ๑ และด้ำนที่ ๒ 

กรณีผ่านเกณฑ์ 

ส่งผลงำนทำงวิชำกำร 
ที่ปรับปรุงแล้ว 
ให้ส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
พิจำรณำ 

อ.ก.ค.ศ.วิสำมัญเฉพำะกิจฯ 
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (ดำ้นที่ ๓) 



 

 
 

แผนภูมิขั้นตอนการประเมินค าขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการฯ ว 17/255๒ ส าหรับต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตรวจสอบคุณสมบัติ  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจัดส่งเอกสำร 
เพ่ือให้ส ำนักงำน ก.ค.ศ. พิจำรณำ 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

แจ้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

ไม่มีคุณสมบัติ 

มีคุณสมบัติ 

                        คณะกรรมกำรประเมินชุดที่ ๑ 
ประเมิน ด้ำนที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
           ด้ำนที ่2 ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
 

กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ 

ก.ค.ศ.ตั้งคณะกรรมกำรประเมินชุดที่ 2 
(อ.ก.ค.ศ.วิสำมัญเฉพำะกิจฯ) 

 

ส ำนักงำน ก.ค.ศ.แจ้งให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
เพ่ือแจ้งผู้ขอรับกำรประเมินทรำบ 

กรณีให้พัฒนา 

ส ำนักงำน ก.ค.ศ. แจ้งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
เพ่ือให้ผู้ขอพัฒนำฯ โดยให้พัฒนำ 
ได้ 2 ครั้ง - ครั้งที ่1 ภำยใน 3 เดือน  
            - ครั้งที่ 2 ภำยใน 3 เดือน 

กรณีปรับปรุง 

 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ยื่นค ำขอถึงส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (รอบปีละ 1 ครั้ง) 

 

เสนอ ก.ค.ศ. พิจำรณำไม่อนุมัติ 

ส ำนักงำน ก.ค.ศ. แจ้งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
เพ่ือให้ผู้ขอปรับปรุงฯ โดยปรับปรุง 
ได้ 2 ครั้ง  - ครั้งที่ 1 ภำยใน ๖ เดือน  
              - ครั้งที ่2 ภำยใน 3 เดือน 

ส ำนักงำน ก.ค.ศ.แจ้งมติให้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
และผู้ขอรับกำรประเมินทรำบ 

 

กรณีไม่อนุมัติ 

กรณีอนุมัติ 

ส ำนักงำน ก.ค.ศ.แจ้งมติให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และผู้ขอรับกำรประเมินทรำบ 

ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของส่วนรำชกำรเสนอรัฐมนตรีเจ้ำสังกัด
เพ่ือเสนอนำยกรัฐมนตรีน ำควำมกรำบบังคมทูล 

เพ่ือทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งเพ่ือเล่ือนเป็นวิทยฐำนะ
เช่ียวชำญพิเศษ 

 

ก.ค.ศ.ตั้งคณะกรรมกำรประเมินชุดที่ ๑ 
และชุดที่ ๒ 

 

 

เสนอ ก.ค.ศ. พิจำรณำอนุมัติ 
ผลกำรประเมินด้ำนที่ ๑ และด้ำนที่ ๒ 

กรณีผ่านเกณฑ์ 

อ.ก.ค.ศ.วิสำมัญเฉพำะกิจฯ 
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (ดำ้นที่ ๓) 

ส่งผลงำนทำงวิชำกำร 
ที่ปรับปรุงแล้ว 
ให้ส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
พิจำรณำ 

๑๑2 



 

 
 

๑๑3 
 

๘.๒ กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในจังหวัดยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส และสงขลำ 
(เฉพำะพ้ืนท่ีอ ำเภอเทพำ สะบ้ำย้อย นำทวี และจะนะ) มีวิทยฐำนะช ำนำญกำรและมีหรือเลื่อนเป็น 
วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ (ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๐ ลงวันท่ี  
๒๙ กรกฎำคม ๒๕๕๔) 

 

สรุปสำระส ำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีกำร 
๑. ใช้ส าหรับประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดยะลา ปัตตานี 

นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ)  ให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการ และช านาญการพิเศษ 

๒. ให้ยื่นค าขอได้รอบปีละ ๑ ครั้ง 
๓. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
๔. มีการประเมิน ๓ ด้าน ได้แก่ 

   ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ 
   ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน 
  วิทยฐำนะช ำนำญกำร ประเมินพร้อมกันทั้ง 3 ด้ำน ส่วนวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
ประเมินด้ำนที่ 1 และด้ำนที่ 2 ก่อน หำกผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด จึงสำมำรถประเมิน 
ด้ำนที่ 3 ได ้

๕. การตั้งกรรมการ (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ตั้งกรรมการ) 
   วิทยฐานะช านาญการ มีคณะกรรมการ ๑ ชุด ประเมินทั้ง ๓ ด้าน 
   วิทยฐานะช านาญการพิเศษ มีคณะกรรมการ ๒ ชุด  
    ชุดที่ ๑ ประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ 
    ชุดที่ ๒ ประเมินด้านที่ ๓ 

๖. เกณฑ์ตัดสิน 
   วิทยฐานะช านาญการ         
    ด้านที่ ๑ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ ๓ คนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๖๕ % 
    ด้านที่ ๒ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ ๓ คนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๖๕ % 
    ด้านที่ ๓ ได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่า ๖๕ % 
   วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   
    ด้านที่ ๑ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ ๓ คนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๗๐ % 
    ด้านที่ ๒ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ ๓ คนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๗๐ % 
    ด้านที่ ๓ ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒              
      ไม่ต่ ากว่า ๖๕ %  รวมเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๗๐ % 
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๗. น าผลการประเมินเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติ 
๘. การแต่งตั้ง วิทยฐานะช านาญการ ไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับค าขอและ          

วันที่ผ่านการพัฒนางาน วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับค าขอหรือ
วันที่เอกสารครบถ้วนและไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 

 
  อ ำนำจหน้ำท่ีของ กศจ.  
 ๑. ตั้งคณะกรรมการประเมินจากบัญชีรายช่ือที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ดังนี้ 

๑.๑ วิทยฐานะช านาญการ ตั้งคณะกรรมการประเมิน ๑ ชุด จ านวน ๓ คน เพื่อประเมิน  
๓ ด้าน คือ ด้านที่  ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่  ๒ ด้านความรู้
ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน  
  ๑.๒ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตั้งคณะกรรมการประเมิน ๒ ชุด 
 ๑) กรรมการชุดที่ ๑ จ านวน ๓ คน ประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ  
 ๒) กรรมการชุดที่ ๒ ประเมินด้านที่ ๒ ด้านผลการปฏิบัติงาน   
 ๒. การพิจารณาผลการประเมิน 
  วิทยฐานะช านาญการ และวิทยฐานะช านาญการพิ เศษ  กรณีผลการประเมิ น  
ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ กศจ. พิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ 
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แผนภูมิขั้นตอนการประเมินค าขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ  
ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการฯ ว ๑๐/๒๕๕๔ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ตรวจสอบคุณสมบัติ และเสนอ กศจ. 

พิจำรณำ 

กศจ. ตั้งคณะกรรมกำรประเมิน 1 ชุด  
(จ ำนวน 3 คน) ผู้ทรงคุณวฒุินอกสถานศึกษา 

ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
แจ้งผู้ขอทรำบ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสายงานเดียวกันที่มีวทิยฐานะไม่ต่ ากว่า
วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ยื่นค ำขอถึงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

(รอบปีละ 1 ครั้ง) 

ไม่มีคุณสมบัติ 

มีคุณสมบัติ 

                   คณะกรรมกำรประเมิน 
ประเมิน ๓ ด้ำน 
  - ด้ำนที่ ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
  - ด้ำนที่ ๒ ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
  - ด้ำนที่ ๓ ผลกำรปฏิบัติงำน 

 

เสนอ กศจ. พิจำรณำไม่อนุมัติ 

กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ 

กรณีผ่านเกณฑ์ 

 

เสนอ กศจ. พิจำรณำอนุมัติ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำแตง่ตั้ง 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
แจ้งผู้ขอรับกำรประเมิน 

กรณีพัฒนา 

ให้คณะกรรมกำรแจ้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ให้ผู้ขอพัฒนำฯ ได้ ๒ ครั้ง  
  - ครั้งที่ ๑ ภำยใน ๓ เดือน  
  - ครั้งที่ ๒ ภำยใน ๓ เดือน 
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แผนภูมิขั้นตอนการประเมินค าขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการฯ ว ๑๐/๒๕๕๔ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ตรวจสอบคุณสมบัติ และเสนอ กศจ. พิจำรณำ 

 

กศจ. ตั้งคณะกรรมกำรประเมิน ๒ ชุด  

ชุดที่ ๑ ประเมินด้ำนที่ ๑ และ ๒ 
- ผู้บังคับบัญชำของผู้ขอ 
- ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถำนศึกษำ 
- ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ในสำยงำนเดียวกันที่มวีิทยฐำนะไมต่่ ำกว่ำ 
  วิทยฐำนะที่ขอรับกำรประเมิน 
 

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
แจ้งผู้ขอทรำบ 

 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ยื่นค ำขอถึงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

(รอบปีละ ๑ ครั้ง) 

ไม่มีคุณสมบัติ 

มีคุณสมบัติ 

                      คณะกรรมกำรประเมิน ชุดที่ ๑ 
ประเมิน ด้ำนที่ ๑ วินยั คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
           ด้ำนที่ ๒ ควำมรูค้วำมสำมำรถ 
    

เสนอ กศจ. พิจำรณำไม่อนุมัติ 

กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ 

กรณีผ่านเกณฑ์ 

 

เสนอ กศจ. พิจำรณำอนุมัติ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำแตง่ตั้ง 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
แจ้งผู้ขอรับกำรประเมิน 

กรณีพัฒนา 

ให้คณะกรรมกำรแจ้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ให้ผู้ขอพัฒนำฯ ได้ ๒ ครั้ง  
  - ครั้งที่ ๑ ภำยใน ๓ เดือน  
  - ครั้งที่ ๒ ภำยใน ๓ เดือน 

กรณีอนุมัติ 

คณะกรรมกำรประเมิน ชุดที่ ๑ 
ประเมิน ด้ำนที่ ๓ ผลกำรปฏิบัติงำน 

   

กรณีไม่อนุมัติ 
กรณีปรับปรุง 

ให้คณะกรรมกำรแจ้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ เพ่ือเสนอ กศจ. พิจำรณำ
เห็นชอบให้ปรับ และแจ้งผู้ขอปรับปรุง 
ได้ ๒ ครั้ง  
  - ครั้งที่ ๑ ภำยใน ๖ เดือน  
  - ครั้งที่ 2 ภำยใน 3 เดือน 

ชุดที่ ๒ ประเมินด้ำนที่ ๓ 
จ ำนวน ๖ คน/๙ คน  
จำกบัญชีที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
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๘.๓ กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้มีผลงำนดีเด่นท่ีประสพผลส ำเร็จเป็นท่ีประจักษ์ 
มีวิทยฐำนะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษและวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ ทุกต ำแหน่ง  
(ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๓ ลงวันท่ี ๑ สิงหำคม ๒๕๕๖) 

 

สรุปสำระส ำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีกำร ดังน้ี 
๑. หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ประเมินเฉพาะวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญ 
๒. การยื่นค าขอ ปี ๒๕๕๙ ก.ค.ศ. มีมติให้ยื่นค าขอ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๙ 
๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นค าขอต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์             

ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
๔. การกลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๔.๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
   ๑) ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือก (จ านวนพิจารณาได้ตามความ
เหมาะสม) 

๒) พิจารณาคุณสมบัติ ด้านการด ารงต าแหน่ง ภาระงาน ผลการปฏิบัติงาน ผลงาน
ดีเด่นฯ และข้อเสนอในการพัฒนางาน 

๓) เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาคุณสมบัติ 
๔) ผู้ได้รับการคัดเลือกใหป้ระกาศรายช่ือผูม้ีคุณสมบัติ ผลงานดีเด่นฯ และข้อตกลง 

ในการพัฒนางาน ทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นเวลา ๑๕ วัน 
๕) เสนอรายช่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานพิจารณา

ด าเนินการต่อไป 
๔.๒ ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ด าเนินการตามขั้นตอนเช่นเดียวกับระดับเขตพื้นที่การศึกษา และเสนอรายช่ือให้ส านักงาน ก.ค.ศ. พิจารณา
ด าเนินการต่อไป 
 ๕. ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติฯ         
หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายใดมี คุณสมบัติ ส านักงาน ก.ค.ศ. จะประกาศรายช่ือ 
ผู้มีคุณสมบัติ ผลงานดีเด่นฯ และข้อตกลงในการพัฒนางาน ทางเว็บไซต์ของส านักงาน ก.ค.ศ. เป็นเวลา  
๑๕ วัน 
 ๖. การตั้งกรรมการประเมิน 
  ๖.๑  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตั้งกรรมการประเมิน ๓ คน            
จากบัญชีรายช่ือที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เพื่อประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน 
  ๖.๒ วิทยฐานะเช่ียวชาญ ก.ค.ศ. ตั้งกรรมการประเมิน ๓ คน เพื่อประเมิน ณ สถานที่
ปฏิบัติงาน 
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๗. การประเมินและการอนุมัติผลการประเมิน 
  ๗.๑ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาด าเนินการประเมิน และ
เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน 
  ๗.๒ วิทยฐานะเช่ียวชาญ ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. ด าเนินการประเมิน และเสนอ ก.ค.ศ. 
พิจารณาอนุมัติผลการประเมิน 

๘. การแต่งตั้ง ให้แต่งตั้งไม่ก่อนวันที่ส านักงาน ก.ค.ศ. รับเรื่องและไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนา            
ก่อนแต่งตั้ง 
 

อ ำนำจหน้ำท่ีของ กศจ. 
๑. ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
๒. ให้ความเห็นชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ 

ตามที่  ก .ค.ศ.  ก าหนด ในเบื้ องต้น ได้แก่  ด้ านการด ารงต าแหน่ง ภาระงาน ผลการปฏิบัติงาน  
ในต าแหน่งที่ขอรับการประเมินย้อนหลัง ๓ ปี ผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ และข้อเสนอ 
ในการพัฒนางาน 

๓. ตั้งคณะกรรมการประเมิน วิทยฐานะช านาญการพิเศษ จากบัญชีรายช่ือที่ ก.ค.ศ. ก าหนด            
โดยผู้ขอรับการประเมิน ๑ ราย ให้มีกรรมการ ๓ คน ส าหรับวิทยฐานะเช่ียวชาญ ก.ค.ศ.  เป็นผู้ตั้ ง
คณะกรรมการประเมิน  

๔. การพิจารณาผลการประเมิน  
  ๔.๑  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรณีผลการประเมินทั้ง ๓ ด้าน สูงถึงเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด เสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติ ส าหรับผลการประเมินด้านใดด้านหนึ่ง หรือทั้ง ๓ ด้าน สูงไม่ถึงเกณฑ์ 
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ กศจ.พิจารณาไม่อนุมัติ 

๔.๒ วิทยฐานะเช่ียวชาญ ก.ค.ศ. เป็นผู้พิจารณาผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

แผนภูมิขั้นตอนการประเมินค าขอเพ่ือให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์ ว ๑๓/๒๕๕๖ 

ขั้นท่ี ๑. การตรวจสอบคุณสมบัติและการกลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
รับค าขอและเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง 

 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ย่ืนค ำขอรับกำรประเมิน  

ระหว่ำง วันท่ี ๑ – ๓๐ เมษำยน ๒๕๕๙ 

แจ้งผู้ขอ 
เป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติ 

 

กศจ. ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือก

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หัวหน้ำหน่วยงำนของส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นประธำน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กับผู้ขอรับกำรประเมิน 

(จ ำนวนให้พิจำรณำได้ตำมเหมำะสม) คณะกรรมกำรกลั่นกรองตรวจสอบคุณสมบัติ 
ให้เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

กศจ. พิจำรณำคุณสมบัติ ไม่มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ 

ปิดประกำศและลงเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 15 วัน 

ไม่มีผู้คัดค้ำน มีผู้คัดค้ำน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 
ตั้งคณะกรรมกำรวินิจฉัย 

ข้อคัดค้ำน 

เสนอ กศจ. พิจำรณำ 

แจ้งผู้ขอพัฒนำงำน
ตำมข้อตกลง 

 

เสนอรำยชื่อให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำ

ข้ันพ้ืนฐำน 

เป็นไปตำมที่คัดค้ำน 
ไม่เป็นไปตำม 

ท่ีคัดค้ำน 

๑๑9 
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ขั้นท่ี ๒.  
 เมื่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว ให้เสนอ
รายช่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อด าเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายใดได้รับการคัดเลือก ให้เสนอราย ช่ือไปยัง
ส านักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาคุณสมบัติอีกครั้ง หาก ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษารายใดมีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน ส านักงาน ก.ค.ศ. จะด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ จะแจ้งรายช่ือไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ข้ันพื้นฐาน เพื่อแจ้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาด าเนินการประเมนิด้านที่ ๑, ๒ และ ๓  ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
ต่อไป 
 ๒. วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ ส านักงาน ก.ค.ศ. จะด าเนินการประเมินทั้ง ๓ ด้าน ณ สถานที่
ปฏิบัติงานต่อไป 
 

ขั้นท่ี ๓. ประเมินด้ำนท่ี ๑ ด้ำนท่ี ๒ และด้ำนท่ี ๓ ส ำหรับวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ   
แจ้งผู้ขอรับกำรประเมิน 

กศจ. ตั้งคณะกรรมกำรประเมิน จ ำนวน ๓ คน จำก
บัญชีท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด เพื่อประเมินข้ำรำชกำรครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ก.ค.ศ. ก ำหนดบัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
ให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ในสำขำวิชำต่ำง ๆ 

                   คณะกรรมกำรประเมิน 
ประเมิน ๓ ด้ำน พร้อมกัน ณ สถำนที่ปฏิบัติงำนจริง 
  - ด้ำนที่ ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
  - ด้ำนที่ ๒ ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
  - ด้ำนที่ ๓ ผลกำรปฏิบัติงำน (ส่วนที่ 1, 2 และ 3) 

กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

เสนอ กศจ. พิจำรณำไม่อนุมัติ 
กรณีผ่านเกณฑ์ 

กรณีผลการประเมินผ่านเกณฑ์  

แต่เอกสารรายงานผลงานดีเด่นฯ  

และหรือเอกสารรายงานผลการพัฒนางาน 

ตามข้อตกลงยังไม่สมบูรณ์  

แจ้งผู้ขอให้ปรับปรุงแก้ไข 
ภำยใน ๓ เดือน 

 

เสนอ กศจ. พิจำรณำอนุมัติ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
แต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
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๙. การพัฒนา 
 

กศจ. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่ง  
ครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
ตามหนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๐๖.๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ โดยมีหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ดังนี ้

กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเกี่ยวข้อง 
1. มำตรำ 56 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2551 ก ำหนดว่ำผู้ ใดได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ งในต ำแหน่ง 
ครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มเป็นเวลำสองปี ก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครู  
ทั้งนี้  กำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำร ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

2. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเ ข้ม ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.                
ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2548     

 สาระส าคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
ก.ค.ศ. ประกำศใช้หลักเกณฑ์และวิธีกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ต ำแหน่งครูผู้ช่วย  

ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2548 โดยมีสำระส ำคัญดังนี้ 
1. ให้ครูผู้ช่วยเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม เป็นระยะเวลำสองปี นับแต่วันเข้ำปฏิบัติ

หน้ำที่รำชกำร ก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครู ทั้งนี้ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ต้องแจ้งให้ครูผู้ช่วยทรำบถึง
ภำระงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน มำตรฐำนวิชำชีพ จรรยำบรรณวิชำชีพ เกณฑ์กำรประเมิน บทบำทหน้ำที่ 
รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม 

2. ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรเตรียมควำมพรอมและพัฒนำอย่ำงเข้ม 
จ ำนวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ หรือรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ เป็นประธำนกรรมกำร 
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ เป็นกรรมกำร และข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ซึ่งด ำรงต ำแหน่งครูที่ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำแต่งตั้ง เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

3. โครงสร้ำงหลักสูตรกำรเตรียมควำมพรอมและพัฒนำอย่ำงเข้ม แบ่งเป็น 2 หมวด ได้แก่ 
หมวดท่ี 1 การปฏิบัติตน ประกอบด้วย 

1. วินัย คุณธรรม จริยธรรม ส ำหรับข้ำรำชกำรครู 
2. มำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพครู 
3. เจตคติที่ดีต่อวิชำชีพครู 
4. กำรพัฒนำตนเอง 
5. กำรพัฒนำบุคลิกภำพ 
6. กำรด ำรงชีวิตที่เหมำะสม 
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หมวดท่ี 2 การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
1. กำรจัดกำรเรียนรู้ 
2. กำรพัฒนำผู้เรียน 
3. กำรพัฒนำวิชำกำร 
4. กำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
5. ควำมสัมพันธ์กับชุมชน 

4. ให้คณะกรรมกำรประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเ ข้มของครูผู้ ช่วย  
ด้ำนควำมรู้ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะ ทั้งกำรปฏิบัติตนและกำรปฏิบัติงำนที่เหมำะสมกับวิชำชีพครู  
เปนระยะๆ ทุกสำมเดือนเป็นเวลำสองปี รวม 8 ครั้ง โดยแต่ละครั้งต้องประเมินผลกำรปฏิบัติตนและประเมิน                                
ผลกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 

4.1 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4  แต่ละครั้งต้องผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  
ร้อยละ 50 

4.2 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 และครั้งที่ 8  แต่ละครั้งต้องผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  
ร้อยละ 60 

5. กรณีครูผู้ช่วยมีผลกำรประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มต่ ำกว่ำเกณฑ์  
กำรประเมินในครั้งใด ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 สั่งให้ออกจำกรำชกำรภำยในห้ำวันท ำกำรนับแต่วันที่ได้รับ
รำยงำน 

6. เมื่อผ่ำนกำรประเมินทุกครั้งจนครบสองปีแล้ว ให้เสนอ กศจ. พิจำรณำอนุมัติ และผู้มีอ ำนำจ 
ตำมมำตรำ 53 สั่งแต่งตั้งให้ครูผู้ช่วยผู้นั้นให้ด ำรงต ำแหน่งครูต่อไป แล้วแจ้งผู้นั้นทรำบ 

 
 อ านาจหน้าท่ีของ กศจ.  

เพื่อพิจำรณำอนุมัติผลกำรประเมินให้ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง                
ครูผู้ช่วย ที่ผ่ำนกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ก่อนให้ด ำรงต ำแหน่งครู 
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แผนผังขั้นตอนการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่านการประเมิน 

ผ่าน 
ผ่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 

ผ่าน ผ่าน 
ผ่าน 

พิจารณาทบทวน 
กรณีต่ ากว่าเกณฑ ์

 

ต่ ากว่าเกณฑ์ ไม่ผ่าน 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
แต่งตั้งกรรมการ จ านวน ๓ คน 

คณะกรรมการพิจารณาประเมิน 
(คร้ังที่ ๑ -๔ เกณฑ์ผ่าน ร้อยละ ๕๐) 
(คร้ังที่ ๕-๘ เกณฑ์ผ่าน ร้อยละ ๖๐) 

 

คร้ังที่ ๑ 
คร้ังที่ ๒ 

คร้ังที่ ๓ 
คร้ังที่ ๔ 

ผู้มีอ านาจ ตามมาตรา ๕๓  
ให้ความเห็นผลการพิจารณา 

คร้ังที่ ๕ 
คร้ังที่ ๖ 

คร้ังที่ ๗ 
คร้ังที่ ๘ 

ออกค าสั่งให้ออกจากราชการ  
ภายใน ๕ วันท าการ 

แจ้งครูผู้ช่วยผู้นั้นทราบ 

ผู้มีอ านาจ ตามมาตรา ๕๓  
เสนอ กศจ. 

ไม่ผ่านการประเมิน 

กศจ. พิจารณาอนุมตั ิ
 

ผู้มีอ านาจ ตามมาตรา ๕๓ ออกค าสั่ง 
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 

 

แจ้งครูผู้ช่วยผู้นั้นทราบ 

ผู้มีอ านาจ ตามมาตรา ๕๓ 
ส่ังบรรจุและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย 

หมายเหตุ    

         กำรพิจำรณำกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
ให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำด ำเนินกำรน ำผลกำร
ประเมินของครูผู้ช่วยที่ผ่ำนกำรประเมินครบแปดครั้ง เสนอขออนุมัติ 
กศจ. จังหวัด ที่ครูผู้ช่วยผู้นั้นได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง 
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๑๐. กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวนิัยและกำรออกจำกรำชกำร 
 

เมื่อผู้บังคับบัญชำได้ด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรผู้ใด และสั่งยุติเรื่อง งดโทษ  ลงโทษ 
หรือสั่งให้ข้ำรำชกำรผู้ใดออกจำกรำชกำรไปแล้ว กฎหมำยได้ก ำหนดให้มีกำรรำยงำน กำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
หรือกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรนั้น ไปยังผู้บังคับบัญชำหรือองค์คณะบุคคลผู้มีอ ำนำจตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
เพื่อกำรตรวจสอบควบคุมมำตรฐำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัย  กำรสั่งลงโทษ หรือกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำร            
ให้เป็นไปโดยถูกต้องเหมำะสมและเป็นธรรม  โดย กศจ. มีอ ำนำจพิจำรณำรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัย
อย่ำงร้ำยแรง และกำรด ำเนินกำรทำงวินัยไม่ร้ำยแรง ดังต่อไปนี้  

 
การรายงานการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง 
  ๑. กรณีที่ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำได้ด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำผู้ใด และได้สั่งยุติเรื่อง งดโทษ  หรือลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือนแก่ผู้นั้นแล้ว 

รวมถึงกรณีที่เห็นว่ำไม่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่หรือเกินอ ำนำจหน้ำที่  ก็ให้รำยงำนไปยังผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ เพื่อด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณีต่อไป 
  เมื่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้รับรำยงำนและพิจำรณำตำมอ ำนำจหน้ำที่  
โดยพิจำรณำตรวจสอบว่ำกำรด ำเนินกำรทำงวินัยนั้นถูกต้องเหมำะสมแล้วหรือไม่  ในกรณีที่เห็นว่ำกำรด ำเนินกำร 
ทำงวินัย หรือกำรสั่งลงโทษยังไม่เหมำะสมก็มีอ ำนำจสั่งงดโทษ  หรือลดโทษเปน็สถำนโทษหรืออตัรำโทษที่เบำลง 

เพิ่มโทษเป็นสถำนโทษหรืออัตรำโทษที่หนักข้ึน   หรือเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อควำมในค ำสั่ งเดิม  
หรือด ำเนินกำรอย่ำงใดเพิ่มเติม หรือหำกเห็นว่ำไม่มีควำมผิดก็ให้สั่งยกโทษ แล้วให้รำยงำน กศจ. พิจำรณำ 
  แต่หำกเห็นว่ำเป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง  ก็มีอ ำนำจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรง โดยอำจสั่งพักรำชกำร หรือให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน หรือสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนได้ 
  ๒. กรณีที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้ด ำเนินกำรทำงวินัยไม่ร้ำยแรง  
แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใด  และได้สั่งยุติเรื่อง งดโทษ  หรือลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน 

หรือลดข้ันเงินเดือนแก่ผู้นั้นแล้ว ให้รำยงำน กศจ. พิจำรณำ 
  ๓. ในกรณีที่ กศจ. พิจำรณำรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยแล้ว มีมติ ยุติเรื่อง งดโทษ ลดโทษ 

เพิ่มโทษ หรือมีมติเป็นประกำรใดแล้ว ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สั่งหรือปฏิบัติไปตำมนั้น  
เมื่อด ำเนินกำรแล้วให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  รำยงำนไปยังเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน   
  ๔. เมื่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนได้รับรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัย             

ไม่ร้ำยแรงของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หำกพิจำรณำแล้วเห็นชอบกับกำรพิจำรณำของ กศจ. 
ให้กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยเป็นอันสิ้นสุด เว้นแต่กรณีเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
มีควำมเห็นขัดแย้งกับมติของ  กศจ. โดยเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรไม่ถูกต้อง  ไม่เหมำะสม ไม่เป็นไปตำมมติ
คณะรัฐมนตรี  หรือแนวทำงที่  ก.ค.ศ.  ก ำหนด ต้องเสนอ ก.ค.ศ.  พิจำรณำ เมื่อ ก.ค.ศ. พิจำรณำมีมติ 
เป็นประกำรใดแล้ว ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ หรือผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติไปตำมนั้น 
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การรายงานการด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง 
  ๑. กรณีที่ผู้บังคับบัญชำได้ด ำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง โดยคณะกรรมกำรสอบสวนหรือ
ผู้สั่งแต่งตั้ งคณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง  ให้เสนอ กศจ.  พิจำรณำ                    

ผลเป็นประกำรใดให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนเป็นผู้สั่งตำมมติ แล้วจึงรำยงำนไปยัง ก.ค.ศ. 
  ๒.  ในกร ณีที่ คณะกรรมกำรสอบสวนและผู้ สั่ ง แต่ งตั้ ง คณะกรรมกำรสอบสวน                    

เห็นว่ำไม่เป็นควำมผิดหรือเป็นควำมผิดวินัยไม่ร้ำยแรง และได้สั่งยุติเรื่อง งดโทษ หรือลงโทษแล้ว  ต้องรำยงำน
ไปยังผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อพิจำรณำ ในกรณีที่เป็นโทษเกินกว่ำอ ำนำจของตนให้รำยงำน
ไปยังผู้มีอ ำนำจ 
  ๓. กรณีที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้ด ำเนินกำรหรือ  ได้รับรำยงำน            

ตำม 2 พิจำรณำด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่แล้ว โดยหำกเห็นว่ำกำรยุติเรื่อง  กำรงดโทษ หรือกำรลงโทษ  
ยังไม่ถูกต้องไม่เหมำะสม ก็มีอ ำนำจเปลี่ยนแปลงโทษหรือเปลี่ยนแปลงค ำสั่งได้  เมื่อเปลี่ยนแปลงโทษหรือ
เปลี่ยนแปลงค ำสั่งแล้ว ให้รำยงำน กศจ. พิจำรณำ หรือในกรณีที่เห็นว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง   

ให้เสนอ กศจ. พิจำรณำเพิ่มโทษ เป็นปลดออกจำกรำชกำร หรือไล่ออกจำกรำชกำร 
๔.  เมื่อ  กศจ.  พิจำรณำมีมติยุติ เรื่อง  งดโทษ  ลงโทษ  หรือมีมติ เป็นประกำรใดแล้ว                 

ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสั่งแล้วปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น แล้วรำยงำน ก.ค.ศ. เพื่อพิจำรณำ
พร้อมส ำนวนกำรสอบสวน 
  ๕. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจำรณำมีมติเป็นประกำรใด ให้ผู้บังคับบัญชำสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น 

และให้กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยเป็นอันสิ้นสุด 
 

การรายงานการสั่งให้ออกจากราชการ 
 ตำมมำตรำ ๑๐๗  แห่งพระรำชบัญญัติระเบยีบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  
ก ำหนดเหตุของกำรออกจำกรำชกำรไว้ ๒ กรณี คือ 
 ๑. กรณีท่ีเป็นโทษทางวินัย เนื่องจำกกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง และถูกลงโทษปลดออกหรือ 
ไล่ออก ตำมมำตรำ ๑๐๗ (๕) 
 ๒. กรณีท่ีให้ออกจากราชการโดยไม่เป็นโทษทางวินัย  มี ๒ กรณี 
     ๒.๑ กรณีไม่ถูกสั่งให้ออก ได้แก่ ตำย พ้นจำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำร ลำออก ตำมมำตรำ ๑๐๗ และกำรลำออกจำกรำชกำรและได้รับอนุญำตให้ลำออกหรือลำออก 
มีผลตำมมำตรำ ๑๐๔ 
     ๒.๒ กรณีถูกสั่งให้ออกตามมาตรา ๑๐๗ (๔) ได้แก่ 

(1) ขำดคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ ๓๐ (๑) (๔) (๕) (๗) (๘) หรือ (๙) เช่น เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ 
ล้มละลำย บกพร่องในศีลธรรมอันดี ฯลฯ 

(2) ขำดคุณสมบัติตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง ตำมมำตรำ ๔๒ อยู่ก่อน 
(3) ขำดคุณสมบัติพิเศษตำมมำตรำ ๔๘ อยู่ก่อน 
(4) ถูกสั่งให้ออกระหว่ำงทดลองปฏิบัติรำชกำรหรือเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม 
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(5) ถูกสั่ งให้ออกจำกรำชกำรเพื่อรับบ ำเหน็จบ ำนำญ  ตำมมำตรำ ๑๑๐ ในกรณี   
มีเหตุเจ็บป่วย  หรือขำดคุณสมบัติ  เลิกหรือยุบต ำแหน่งใด  หรือไม่ปฏิบัติงำนให้ เกิดประสิทธิภำพ 
เกิดประสิทธิผลตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด  

(6) กรณีมีเหตุตำมมำตรำ ๑๑๑  เช่น หย่อนควำมสำมำรถ บกพร่องในหน้ำที่รำชกำรหรือ
ประพฤติตนไม่เหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่ 

(7) ถูกเพิกถอนใบประกอบวิชำชีพตำมมำตรำ ๑๐๑ 
(8) ต้องโทษจ ำคุกจำกควำมผิดที่กระท ำโดยประมำทหรือลหุโทษ 
(9) ต้องไปรับรำชกำรทหำรตำมมำตรำ ๑๑๔ 
(10) ต้องออกจำกรำชกำร เนื่องจำกกระท ำผิดก่อนโอนมำจำกพนักงำนส่วนท้องถ่ิน  

  โดยสรุป กรณีให้ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำออกจำกรำชกำรจะเป็นกรณี  
ที่ขำดคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยก ำหนด เช่น ขำดคุณสมบัติทั่วไป กรณีมีมลทินหรือมัวหมองในเรื่องที่  
ถูกสอบสวน กรณีปฏิบัติหน้ำที่ไม่มีประสิทธิภำพเกิดประสทิธิผลตำมที่กฎหมำยก ำหนด เช่น หย่อนควำมสำมำรถ 
บกพร่องในหน้ำที่หรือประพฤติตนไม่เหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร ซึ่งผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุ
ต้องมีกระบวนกำรทำงปกครองก่อนออกค ำสั่งให้ออกจำกรำชกำร คือ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้โอกำสทรำบข้อกล่ำวหำ 
และช้ีแจงแก้ข้อกล่ำวหำ และแสดงพยำนหลักฐำนเสียก่อน 
  แต่ในกรณีขำดคุณสมบัติทั่วไป ตำมมำตรำ ๓๐ (๙) เป็นบุคคลล้มละลำยตำมค ำพิพำกษำ 
ผู้บังคับบัญชำต้องสั่งให้ออกจำกรำชกำรโดยพลันตำมมำตรำ ๔๙  แล้วรำยงำน ไปยัง กศจ.  
  ตำมระเบียบ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรรำยงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรออก 
จำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2551 ข้อ ๑๐  
  (วรรคหนึ่ง) “...เมื่อผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๔๙ มำตรำ ๕๖ วรรคสอง 
วรรคสำมและวรรคห้ำ มำตรำ ๑๑๐ (๑) (๓) และ (๖) มำตรำ ๑๑๓ หรือมำตรำ ๑๑๘ แล้วให้รำยงำนไปยัง 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
  (วรรคสอง) เมื่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้ด ำเนินกำรหรือได้รับรำยงำน  
ตำมวรรคหนึ่งและได้รับพิจำรณำตำมอ ำนำจหน้ำทีแ่ล้ว ให้รายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณา...”  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จึงต้องส่งเรื่องไปยัง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำ เขต ๑ ในฐำนะศึกษำธิกำรจังหวัด กรรมกำรและเลขำนุกำร กศจ. เพื่อน ำเข้ำวำระกำรประชุม
เพื่อเสนอ กศจ. พิจำรณำต่อไป และสิ้นสุดในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 
 
 
 



 

 
 

ขั้นตอนก่อนการด าเนินการทางวินัย 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สืบสวนข้อเท็จจริง 

กรณีมีมลู กรณีไม่มีมลู 

ตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัย 

ยุติเรื่อง 

ร้ำยแรง (มำตรำ 98 วรรคสอง) ไม่ร้ำยแรง (มำตรำ 98 วรรคหนึง่) 

ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53
ลงโทษตำมมติ  

(มำตรำ 100 วรรคสี่ (2)) 

อุทธรณ์ ไม่อุทธรณ์  
รำยงำนตำม  
(มำตรำ 104 (2)) 

ผู้บังคับบญัชำลงโทษ 
ไม่ร้ำยแรง (ตำมอ ำนำจของ

ตัวเอง) (มำตรำ 100  
วรรคหนึ่ง) 

 

ก.ค.ศ. 

อุทธรณ์ 
 

ลงโทษไม่ร้ำยแรง (มำตรำ 100 
วรรคหนึ่ง/วรรคสำม ประกอบ    
กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยอ ำนำจกำรสั่ง

ลงโทษ) 

กรรมกำรสอบสวน 
และ/หรือผูส้ั่งแตง่ตั้งกรรมกำร

สอบสวนเห็นร้ำยแรง  

รำยงำนหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
(มำตรำ 104 (1)) 

ไม่อุทธรณ์  
รำยงำน  

หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
เห็นแย้ง รำยงำน กคศ. 

กรรมกำรสอบสวน  
และผูส้ั่งตัง้กรรมกำรสอบสวน 

เห็นไมร่้ำยแรง 

กศจ. 

ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 สั่งตำมมติ 
(กรณี กศจ. มีมติเปลี่ยนแปลงโทษ) 

กศจ. 

ไม่อุทธรณ์  
รำยงำน  

อุทธรณ์ 
 

กศจ. 

ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 สั่งตำมมติ 
(กรณี ก.ค.ศ. มีมติเปลี่ยนแปลงโทษ) 

ขั้นตอน 
 การด าเนินการ

ทางวินัย 

127 

มีมูลกล่ำวหำว่ำกระท ำผิด
วินัยโดยมีพยำนหลักฐำน

เบื้องต้นอยู่แล้ว 

ปรำกฏตัวผู้กล่ำวหำ/สงสัย
ว่ำท ำผิดวินัยโดยไม่มี

พยำนหลักฐำน 



 

 
 

๑๒8 

 

ผังแสดงขั้นตอนการรายงานการสั่งให้ออกจากราชการตาม มาตรา ๑๐๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ำมีเหตุให้ออกจำก
รำชกำรตำมมำตรำ ๑๐๗ (๔) หรือไม่ 

ผอ.สพป.เขต ๑ 
ปฏิบัติหน้ำที่ ศธจ. 

กรรมกำรและเลขำนุกำร กศจ. 

ผู้บังคับบัญชำตำมมำตรำ ๕๓ สั่งให้ออก
จำกรำชกำรแล้วรำยงำน ผอ.สพท. 

ตำมระเบียบฯ ข้อ ๑๐ 

กศจ. 



 

 
 

๑๒9 
 
 

๑๑. การอุทธรณแ์ละการร้องทกุข ์
 

๑1.1 การอุทธรณ์ 
 

 ตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ ตำมข้อ 5 ได้ก ำหนดให้โอน
อ ำนำจหน้ำที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร                
ทำงกำรศึกษำ ไปเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ กศจ. โดยที่พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร                
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 23 (4) ได้ก ำหนดให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำมีอ ำนำจ
และหน้ำที่พิจำรณำเกี่ยวกับเรื่องกำรด ำเนินกำรทำงวินัย  กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ 
ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ดังนั้น จึงท ำให้กำรพิจำรณำอุทธรณ์เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ กศจ.  
 เพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของ กศจ. เกี่ยวกับกำรพิจำรณำเรื่องอุทธรณ์เป็นไปโดยถูกต้อง                 
จึงได้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติหน้ำที่เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรพิจำรณำเรื่องอุทธรณ์  
 

ความหมายและวัตถุประสงค์ 
  กำรอุทธรณ์ หมำยถึง กำรที่ผู้ถูกลงโทษทำงวินัยร้องขอให้ผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ กฎหมำย
ก ำหนดไว้ ให้ยกเรื่องข้ึนพิจำรณำใหม่ให้เป็นไปในทำงที่เป็นคุณแก่ผู้ถูกลงโทษ  
  วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำ โดยเปิดโอกำสให้                        
ผู้ถูกลงโทษทำงวินัยได้ร้องขอควำมยุติธรรมจำกกำรใช้อ ำนำจดังกล่ำว  ซึ่งมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ              
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจำรณำวินิจฉัย ซึ่งปัจจุบันอ ำนำจหน้ำที่ของ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่กำรศึกษำโอนไปเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ กศจ. 
 

กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเกี่ยวข้อง และค าพิพากษาศาลปกครองท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ.๒๕๔๗                    

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. พระรำชบัญญัติวิ ธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และที่แก้ ไขเพิ่มเติม  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗  
3. กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
4. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๙/ว ๒ ลงวันที่ ๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๕ 

เรื่อง กำรสอบสวนปำกค ำผู้เสียหำยหรือพยำนซึ่งเป็นเด็ก 
5. ๕. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๙/ว ๕ ลงวันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ 

๒๕๕๕ เรื่อง กำรเทียบให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้ำรำชกำรพลเรือนตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร  
พลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีวิทยฐำนะเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ เพื่อประโยชน์แก่กำรด ำเนินกำรทำงวินัย 



 

 
 

๑30 
 
 6 .  หนั งสือส ำนักงำน  ก.ค.ศ.  ที่ ศธ ๐๒๐๖.๙/ว  ๑๑  ลง วันที่  ๔ สิ งหำคม  ๒๕๕๗                                  
เรื่อง กำรลงโทษลดข้ันเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น                   
ตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) 
 7.  ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด คดีหมำยเลขด ำที่ อ.๖๘๘/๒๕๔๙ คดีหมำยเลขแดงที่  
อ.๑๓๓/๒๕๕๓ 
 8.  ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด คดีหมำยเลขด ำที่ อ.๓๔๙/๒๕๔๙ คดีหมำยเลขแดงที่  
อ.๖๐๐/๒๕๕๔ 
 

อ านาจ กศจ. ในการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง 
 กศจ. มีอ ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ำยแรงตำมข้อ 7 (3) ของกฎ ก.ค.ศ.  
ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 ที่ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำหรือผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสั่งลงโทษตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยอ ำนำจกำรลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือ          
ลดข้ันเงินเดือน พ.ศ. ๒๕4๙ ซึ่งตำมกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่ำวก ำหนดให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมีอ ำนำจลงโทษ
ภำคทัณฑ์  หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕% ของอัตรำเงินเดือนและเป็นเวลำไม่เกินหนึ่งเดือน  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีอ ำนำจลงโทษภำคทัณฑ์  หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕%  
ของอัตรำเงินเดือนและเป็นเวลำไม่เกินสองเดือน หรือลดข้ันเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น  
 

หลักการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ  
 กำรพิจำรณำอุทธรณ์ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎ ก.ค.ศ.  ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และ                
กำรพิจำรณำอุทธรณ์ พ.ศ.  2550 โดยเมื่ อได้รับหนังสืออุทธรณ์ค ำสั่ งลงโทษที่ ยื่นต่อ กศจ.  แล้ว  
ในกำรพิจำรณำมีแนวด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ๑. การพิจารณาตรวจสอบหนังสืออุทธรณ์  
  1.1 หนังสืออุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือ กำรอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษต้องท ำเป็นหนังสือ  
ต้องมีสำระและมีลำยมือช่ือผู้อุทธรณ์  
    - กำรอุทธรณ์ให้อุทธรณ์ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค ำสั่ง 
    -  กำรอุทธรณ์จะท ำเป็นสิ่งอื่นใดที่ไม่ใช่หนังสือไม่ได้ 
  ๑.2 สาระในหนังสืออุทธรณ์ 
    - ต้องมีข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ ในหนังสืออุทธรณ์จะต้องมีข้อควำม
แสดงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมำยหรือเหตุผลในกำรอุทธรณ์ให้เห็นว่ำ ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษโดยไม่ถูกต้องหรือ  
ไม่เป็นธรรมอย่ำงไร หรือมีข้อคัดค้ำน ข้อโต้แย้งอย่ำงไร  
    - ต้องปรากฏลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์จะต้องลงลำยมือช่ือในหนังสอือุทธรณ์
ด้วยตนเอง ผู้อื่นจะลงลำยมือช่ือแทนผู้อุทธรณ์ไม่ได้ 
    - ต้องปรากฏท่ีอยู่ของผู้อุทธรณ์ ในหนังสืออุทธรณ์จะต้องมีที่อยู่ของผู้อุทธรณ์                
ที่สำมำรถติดต่อได้ (ข้อ 4 วรรคสอง) 
 



 

 
 

๑31 
 
    - การขอแถลงการณ์ด้วยวาจา ผู้อุทธรณ์สำมำรถที่จะแสดงควำมประสงค์            
ขอแถลงกำรณ์ด้วยวำจำในช้ันพิจำรณำของ กศจ.  ไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือจะท ำเป็นหนังสือต่ำงหำกก็ได้          
โดยต้องยื่นหรือส่งหนังสือขอแถลงกำรณ์ด้วยวำจำน้ันต่อ กศจ. โดยตรง ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้ยื่นหรือ               
ส่งหนังสืออุทธรณ์ (ข้อ 4 วรรคสำม) 
  ๑.๓ การยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์  
    ต้องท ำเป็นหนังสือถึงประธำน กศจ. หรือศึกษำธิกำรจังหวัด (ข้อ 9 วรรคหนึ่ง) 
เนื่องจำกศึกษำธิกำรจังหวัดท ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำต้องยื่นหรอืสง่หนังสอือุทธรณ์ต่อประธำน กศจ. หรือศึกษำธิกำรจังหวัดที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำตั้งอยู่ หรือส่งผ่ำนผู้บังคับบัญชำ ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำหรือผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ แล้วแต่กรณี และให้ผู้บังคับบัญชำส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังศึกษำธิกำรจังหวัด  
     ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำให้ยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ต่อประธำน กศจ. หรือศึกษำธิกำรจังหวัด ที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงำน
กำรศึกษำที่ผู้นั้นด ำรงต ำแหน่งอยู่ หรือส่งผ่ำนผู้บังคับบัญชำ ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำหรือผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ แล้วแต่กรณี และให้ผู้บังคับบัญชำส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยัง  
ศึกษำธิกำรจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงำนกำรศึกษำที่ผู้นั้นด ำรงต ำแหน่งอยู่  
    ทั้งนี้ กรณียื่นอุทธรณ์ส่งผ่ำนผู้บังคับบัญชำ ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่ส่งหนังสืออุทธรณ์           
ไปยังศึกษำธิกำรจังหวัดภำยในสำมวันท ำกำรนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ (ข้อ 9 วรรคสำม) 
  ๑.๔ การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษเพ่ิมเติม เมื่อได้ย่ืนหนังสืออุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษต่อ กศจ. 
ไว้โดยชอบแล้ว ผู้อุทธรณ์จะยื่นเอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติมได้ตลอดเวลำก่อนที่ กศจ.  เริ่มพิจำรณำอุทธรณ์  
โดยยื่นหรือส่งตรงต่อ กศจ. และให้ กศจ. รับไว้พิจำรณำ (ข้อ 9 วรรคหก)   
  ๑.๕ การตรวจสอบก าหนดเวลาและการนับเวลาในการยื่นอุทธรณ์ 
    กำรตรวจสอบก ำหนดเวลำในกำรยื่นอุทธรณ์ต้องตรวจสอบจำกหลักฐำนกำรได้รับแจ้ง
ค ำสั่งลงโทษว่ำผู้อุทธรณ์ได้รับแจ้งค ำสั่งลงโทษเมื่อใด และมีกำรแจ้งสิทธิในกำรอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษต่อ  กศจ.                    
ให้ผู้อุทธรณ์ทรำบหรือไม่ 
    - กรณีมีการแจ้งสิทธิให้อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษต่อ กศจ.  ให้ด ำเนินกำรตรวจสอบว่ำ 
ผู้อุทธรณ์ได้ย่ืนหนังสืออุทธรณ์ค ำสัง่ลงโทษภำยในสำมสบิวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค ำสั่งลงโทษหรอืไม่ (ข้อ 3 วรรค
หนึ่ง ของกฎ ก.ค.ศ.) 
    - กรณีไม่มีการแจ้งสิทธิให้อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษต่อ กศจ. กรณีผู้สั่งลงโทษ 
ทำงวินัยไม่แจ้งสิทธิและระยะเวลำในกำรอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทรำบจะท ำให้ระยะเวลำใช้สิทธิของกำรยื่นอุทธรณ์
ขยำยออกไปอีก ถ้ำมีกำรแจ้งสิทธิให้อุทธรณ์ใหม่ก็ย่อมท ำให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษภำยใน  
สำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งสิทธิครั้งใหม่ แต่ถ้ำไม่มีกำรแจ้งสิทธิให้อุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษใหม่สิทธิกำรอุทธรณ์
จะขยำยเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค ำสั่ง (พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง  พ.ศ. 2547 
มำตรำ 40) 



 

 
 

๑๓2 
 

  ๑.๖ การนับระยะเวลาในการอุทธรณ์ (ข้อ 18 ของกฎ ก.ค.ศ.) 
    การนับเวลาเริ่มต้น ให้เริ่มนับวันถัดจำกวันที่ผู้อุทธรณ์ลงลำยมือช่ือรับทรำบค ำสั่ง
ลงโทษเป็นวันที่ได้รับแจ้งค ำสั่งลงโทษ 
    ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่ยอมลงลำยมือช่ือรับทรำบค ำสั่งลงโทษ แต่เมื่อได้มีกำรแจ้ง
ค ำสั่งลงโทษให้ผู้อุทธรณ์ทรำบพร้อมกับมอบส ำเนำค ำสั่งลงโทษให้ผู้อุทธรณ์ รวมทั้งท ำบันทึกลงวัน  เดือน ปี 
เวลำ และสถำนที่ที่แจ้ง และลงลำยมือช่ือผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยำนรู้เห็นไว้เป็นหลักฐำนแล้ว  ให้ถือวันที่แจ้งนั้น 
เป็นวันที่ผู้อุทธรณ์ได้รับแจ้งค ำสั่ง 
    ในกรณีที่ไม่อำจแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ลงลำยมือช่ือรับทรำบค ำสั่งลงโทษได้โดยตรง             
แต่ได้มีกำรแจ้งเป็นหนังสอืโดยสง่ส ำเนำค ำสัง่ลงโทษทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบัไปใหผู้้อทุธรณ์ ณ ที่อยู่ของ
ผู้อุทธรณ์ โดยส่งส ำเนำค ำสั่งลงโทษไปให้สองฉบับเพื่อให้ผู้อุทธรณ์เก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้อุทธรณ์ลงลำยมือช่ือ             
และวัน เดือน ปีที่รับทรำบค ำสั่งลงโทษส่งกลับคืนมำเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐำนหนึ่งฉบับ เมื่อล่วงพ้นสิบห้ำวัน  
นับแต่วันที่ปรำกฏในใบตอบรับทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนว่ำผู้อุทธรณ์ได้รับเอกสำรดังกล่ำวหรือมีผู้รับแทนแล้ว 
แม้ยังไม่ได้รับส ำเนำค ำสั่งลงโทษฉบับที่ให้ผู้อุทธรณ์ลงลำยมือช่ือและวันเดือนปีที่รับทรำบค ำสั่งลงโทษ  
กลับคืนมำ ให้ถือว่ำผู้อุทธรณ์ได้รับแจ้งค ำสั่งแล้ว   
    การนับเวลาสิ้นสุด ถ้ำวันสุดท้ำยแห่งกำรนับเวลำตรงกับวันหยุดรำชกำรให้นับ           
วันเริ่มเปิดท ำกำรใหม่เป็นวันสุดท้ำยแห่งกำรนับเวลำน้ัน 
    ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์น ำหนังสืออุทธรณ์มำยื่นด้วยตนเอง ให้ถือวันที่ยื่น             
ได้ประทับตรำรับและลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐำนเป็นวันที่ยื่นหนังสืออุทธรณ์ (ข้อ 9 วรรคสี่) และหำกผู้อุทธรณ์
ส่งหนังสืออุทธรณ์ทำงไปรษณีย์ ต้องถือวันที่ที่ท ำกำรไปรษณีย์ต้นทำงประทับตรำรับที่ซองหนังสือเป็นวันส่ง
หนังสืออุทธรณ์ (ข้อ 9 วรรคห้ำ)      
 เมื่อ กศจ. ได้พิจำรณำหนังสืออุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์แล้วเห็นว่ำเป็นอุทธรณ์ที่ท ำเป็นหนังสือ            
มีสำระส ำคัญถูกต้องครบถ้วนและอยู่ภำยในก ำหนดระยะเวลำอุทธรณ์ก็ให้รับอุทธรณ์ดังกล่ำวไว้พิจำรณำวินิจฉัย  
 หำกหนังสืออุทธรณ์มีข้อบกพร่องหรือมีข้อควำมที่อ่ำนไม่เข้ำใจหรือผิดหลงอันเห็นได้ชัดว่ำ 
เกิดจำกควำมไม่รู้หรือควำมเลินเล่อของผู้อุทธรณ์ ให้เจ้ำหน้ำที่แนะน ำให้ด ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติม ให้ถูกต้อง 
ตำมพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗  
มำตรำ ๒๗  
 2.  การพิจารณาข้อกฎหมายในส านวนการสอบสวนและค าอุทธรณ์ 
  เมื่อตรวจสอบหนังสืออุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ที่ยื่นต่อ กศจ. แล้ว เห็นว่ำเป็นอุทธรณ์ที่รับไว้
พิจำรณำต่อไปได้แล้ว ให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ด ำเนินกำรขอส ำนวนกำรสอบสวนทำงวินัยจำกส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำที่ผู้อุทธรณ์สังกัดอยู่ เพื่อน ำมำประกอบกำรพิจำรณำของ กศจ. เว้นแต่จะได้มีกำรรำยงำน
กำรด ำเนินกำรทำงวินัยมำยัง กศจ. แล้ว เมื่อได้รับส ำนวนกำรสอบสวนทำงวินัยแล้วจะต้องพิจำรณำตรวจสอบ
ข้อกฎหมำยในส ำนวนกำรสอบสวนและค ำอุทธรณ์ในประเด็นปัญหำข้อกฎหมำยของผู้อุทธรณ์ ดังต่อไปนี้ด้วย 
 
 



 

 
 

๑๓3 
 

  ๒.๑  ตรวจสอบกระบวนกำรด ำเนินกำรทำงวินัย   
    - ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยเป็นผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยหรือไม่ 
    - คณะกรรมกำรสอบสวนมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือไม่ 
    - ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนระบุว่ำเป็นวินัยไม่ร้ำยแรงหรือวินัยอย่ำงร้ำยแรง 
(ตำมแบบ สว. ๑) หรือไม่ 
    - มีกำรแจ้งข้อกล่ำวหำและอธิบำยข้อกล่ำวหำ (ตำมแบบ สว. ๒) หรือไม่ 
    - มีกำรแจ้งข้อกล่ำวหำและรับทรำบข้อกล่ำวหำ และสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุน
ข้อกล่ำวหำ (ตำมแบบ สว. ๓) โดยระบุว่ำเป็นควำมผิดวินัยกรณีใด ตำมมำตรำใด รวมทั้งระบุวัน เวลำ สถำนที่  
และกำรกระท ำที่มีลักษณะเป็นกำรสนับสนุนข้อกล่ำวหำ พร้อมสรุปพยำนบุคคล พยำนหลักฐำนที่สนับสนุน 
ข้อกล่ำวหำ หรือไม่   
    - กำรสอบปำกค ำพยำนเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนดหรือไม่ เช่น กำรสอบปำกค ำพยำน         
ซึ่งเป็นเด็กต้องมีข้ำรำชกำรครูที่เป็นกลำงและเช่ือถือได้ และบุคคลที่ เด็กร้องขอหรือไว้วำงใจเข้ำร่วมในกำร 
สอบปำกค ำด้วย  (ข้อ ๒๘ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยสอบสวนพิจำรณำ พ.ศ. ๒๕๕๐) 
    - มีกำรประชุมกรรมกำรสอบสวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือไม่ 
    - กำรออกค ำสั่งลงโทษทำงวินัยสั่งโดยผู้ที่มีอ ำนำจ หรือไม่ 
    - ค ำสั่งลงโทษระบุเหตุผล ข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญ ข้อกฎหมำยที่อ้ำงอิง
ข้อพิจำรณำและข้อสนับสนุนในกำรใช้ดุลพินิจของผู้ออกค ำสั่ง หรือไม่ 
    - ค ำสั่ งลงโทษทำงวินัยเป็นเรื่องเดียวกับที่ ได้มีกำรแจ้งข้อกล่ำวหำและสรุป
พยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำ หรือไม่ 
  ๒.๒ ตรวจสอบอ ำนำจกำรพิจำรณำทำงปกครอง 
    ตรวจสอบกรณีที่มีเหตุท ำให้เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำทำงปกครองไม่ได้ หรือมีเหตุ 
อันมีสภำพร้ำยแรงที่อำจท ำให้กำรพิจำรณำไม่เป็นกลำง ตำมมำตรำ ๑๓ และมำตรำ ๑๖ แห่งพระรำชบัญญัติ         
วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อันจะท ำให้กำรพิจำรณำทำงปกครองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมำย  
ซึ่งอำจเกิดข้ึนได้ในหลำยกรณี และหลำยกระบวนกำรพิจำรณำทำงปกครอง เช่น  
    - คณะกรรมกำรสอบสวนกับคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นบุคคลคนเดียวกัน  
    - คณะกรรมกำรสอบสวนวินัยเข้ำมำเป็นอนุกรรมกำรหรือกรรมกำรและร่วมพิจำรณำ
ในช้ันของ กศจ. 
  ๒.๓ ตรวจสอบค ำอุทธรณ์ในปัญหำข้อกฎหมำย 
    ๒.๓.๑ กำรคัดค้ำนผู้พิจำรณำ (กศจ.) 
     ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์มีกำรคัดค้ำนผู้พิจำรณำอุทธรณ์ว่ำมีเหตุที่จะท ำให้ 
ท ำกำรพิจำรณำทำงปกครองไม่ได้ ตำมข้อ 6 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้วยเหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้  



 

 
 

๑๓4 
 
     - รู้เห็นเหตุกำรณ์ในกำรกระท ำผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ 
     - มีส่วนได้เสียในกำรกระท ำผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ 
     - มีสำเหตุโกรธเคืองผู้อุทธรณ์ 
     - เป็นผู้บังคับบัญชำผู้สั่งลงโทษ 
     - เป็นผู้กล่ำวหำหรือคู่สมรส บุพกำรี ผู้สืบสันดำน หรือพี่น้องร่วมบิดำ
มำรดำหรือร่วมบิดำหรือมำรดำกับผู้กล่ำวหำ 
     โดยกำรคัดค้ำนอนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้พิจำรณำอุทธรณ์นั้น                       
ผู้อุทธรณ์ต้องแสดงข้อเท็จจริง ที่เป็นเหตุแห่งกำรคัดค้ำนไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือแจ้งเพิ่มเติมเป็นหนังสือ
ก่อนที่ กศจ. เริ่มพิจำรณำอุทธรณ์ 
     เมื่อมีเหตุหรือมีกำรคัดค้ำนแล้ว อนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้นั้นจะขอถอนตัว
ไม่ร่วมพิจำรณำอุทธรณ์นั้นก็ได้ ถ้ำอนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้นั้นมิได้ขอถอนตัวให้อนุกรรมกำรหรือกรรมกำร
ที่เหลืออยู่นอกจำกอนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้ถูกคัดค้ำนพิจำรณำข้อเท็จจริงที่คัดค้ำน หำกเห็นว่ำข้อเท็จจริง
นั้นน่ำเช่ือถือ ให้แจ้งอนุกรรมกำรหรอืกรรมกำรผูน้ั้นทรำบ และมิให้ร่วมพิจำรณำอุทธรณ์นั้น เว้นแต่จะพิจำรณำ
เห็นว่ำกำรให้อนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผูน้ั้นร่วมพิจำรณำอุทธรณ์ดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์ย่ิงกว่ำ เพรำะจะท ำ
ให้ได้ควำมจริงและเป็นธรรมจะให้อนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้นั้นร่วมพิจำรณำอุทธรณ์นั้นก็ได้ 
    ๒.๓.๒ อุทธรณ์ในปัญหำข้อกฎหมำย 
     ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์มีกำรอุทธรณ์ปัญหำข้อกฎหมำย กศจ. จะต้องพิจำรณำ
และมีควำมเห็นในปัญหำข้อกฎหมำยของผู้อุทธรณ์ด้วย 
      เมื่อ กศจ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กระบวนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยชอบด้วย
กฎหมำยแล้ว จะต้องพิจำรณำในข้อเท็จจริงต่อไป แต่หำกเห็นว่ำ กระบวนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยข้ันตอนใด         
ไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรือค ำอุทธรณ์ฟังข้ึนในปัญหำข้อกฎหมำยจะต้องพิจำรณำมีมติให้ไปด ำเนินกำรใหม่ 
ให้ถูกต้องตอ่ไป 
 3. การพิจารณาวินิจฉัยข้อเท็จจริง 
  กศจ. จะต้องพิจำรณำอุทธรณ์จำกส ำนวนกำรสืบสวนหรือกำรพิจำรณำเบื้องต้นของ
ผู้บังคับบัญชำ ส ำนวนกำรสอบสวนทำงวินัยหรือส ำนวนของ ป.ป.ช. หรือองค์กรตรวจสอบตำมกฎหมำยอื่น  
ที่ปรำกฏในส ำนวนและในกรณีจ ำเปน็อำจขอเอกสำรหลกัฐำนจำกหน่วยงำนอื่น หรือให้บุคคลใด หรือหน่วยงำน
ใดมำช้ีแจงเพื่อน ำไปประกอบกำรพิจำรณำได้ โดยพิจำรณำเปรียบเทียบกับหนังสืออุทธรณ์ น ำมำพิจำรณำ
หักล้ำงช่ังน้ ำหนักพยำน (ข้อ 13 วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่ำว) 
  ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ขอแถลงกำรณ์ด้วยวำจำต่อที่ประชุม กศจ.ให้นัดให้ผู้อุทธรณ์          
มำแถลงกำรณ์ด้วยวำจำต่อที่ประชุม กศจ. โดยให้แจ้งให้ผู้สั่งลงโทษทรำบด้วยว่ำ ถ้ำประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้ 
มำแถลงด้วยตนเองหรือมอบหมำยเป็นหนังสือให้ข้ำรำชกำรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แทนมำแถลงแก้ต่อที่ประชุม กศจ.
ครั้งนั้นได้ (ข้อ 13 วรรคสำม)  แต่อย่ำงไรก็ดี หำก กศจ. พิจำรณำเห็นว่ำ กำรแถลงกำรณ์ด้วยวำจำไม่จ ำเป็น
แก่กำรพิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ จะให้งดกำรแถลงกำรณ์ด้วยวำจำก็ได้ (ข้อ 13 วรรคสอง)  
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  ทั้ งนี้  หำกให้ผู้อุทธรณ์แถลงกำรณ์ก็ให้น ำค ำแถลงกำรณ์ด้วยวำจำมำประกอบ 
กำรพิจำรณำโดยถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของค ำอุทธรณ์ด้วย 
  ในกำรพิ จำรณำอุทธรณ์ค ำสั่ งลงโทษจะต้องพิ จ ำรณำถึงกำร ใ ช้ดุ ลพินิจของ      
ผู้บังคับบัญชำในกำรพิจำรณำควำมผิดน้ัน ซึ่งประกอบด้วยเหตุผลที่ได้วินิจฉัยจำกข้อเท็จจริงโดยละเอียดถ่ีถ้วน
จำกพยำนหลักฐำนทั้งสองฝ่ำยว่ำมีน้ ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่ำผู้อุทธรณ์กระท ำผิดตำมข้อกล่ำวหำ 
ผู้บังคับบัญชำจะต้องวำงตัวเป็นกลำง ไม่มีอคติหรือควำมล ำเอียง และกำรสั่งลงโทษเหมำะสมกับควำมผิด  
ตำมที่กฎหมำยก ำหนดและตำมมำตรฐำนโทษ นอกจำกนี้ จะต้องน ำหลักมโนธรรมและหลักควำมเป็นธรรม                      
มำประกอบกำรพิจำรณำด้วย กล่ำวคือ   
  - หลักนิติธรรม ได้แก่ กำรพิจำรณำโดยยึดกฎหมำยเป็นหลัก กำรกระท ำใดจะเป็นควำมผิด
ทำงวินัยกรณีใด ต้องมีกฎหมำยบัญญัติว่ำกำรกระท ำน้ันเป็นควำมผิดทำงวินัย หำกไม่มีกฎหมำยบัญญัติว่ำ           
กำรกระท ำนั้นเป็นควำมผิดทำงวินัย ก็ไม่ถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิดวินัย  ในกำรพิจำรณำว่ำกำรกระท ำใด 
เป็นควำมผิดวินัยกรณีใด ต้องพิจำรณำให้เข้ำองค์ประกอบของกำรกระท ำควำมผิดกรณีนั้นด้วย ถ้ำข้อเท็จจริงบ่งช้ีว่ำ                  
เข้ำองค์ประกอบควำมผิดตำมมำตรำใด ก็ปรับบทควำมผิดไปตำมมำตรำน้ัน และลงโทษไปตำมควำมผิดน้ัน   
  - หลักมโนธรรม  ได้แก่ กำรพิจำรณำให้เป็นไปโดยถูกต้องเที่ยงธรรมตำมควำมเป็นจริง
และตำมเหตุและผลที่ควรจะเป็น  หมำยถึง  กำรพิจำรณำควำมผิดไม่ควรค ำนึงถึงแต่ควำมถูกผิดตำมกฎหมำย
เท่ำนั้น  แต่ควรค ำนึงถึงควำมยุติธรรมด้วย  โดยจะต้องค ำนึง ถึงสภำพควำมเป็นจริงของเรื่องนั้น  ๆ                          
ว่ำเป็นอย่ำงไร แล้วพิจำรณำควำมผิดไปตำมสภำพควำมเป็นจริง 
  ในกรณีที่ กศจ. พิจำรณำแล้วเห็นสมควรที่จะต้องสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม            
เพื่อประโยชน์แห่งควำมถูกต้องและเหมำะสมตำมควำมเป็นธรรม ก็มีอ ำนำจสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม
ในเรื่องนั้นได้ตำมควำมจ ำเป็น โดยจะสอบสวนเองหรือแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนให้สอบสวนใหม่หรือ
สอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ได้ หรือก ำหนดประเด็นหรือข้อส ำคัญที่ต้องกำรทรำบส่งไปให้ผู้สอบสวนเดิมท ำกำร
สอบสวนเพิ่มเติมได้  
  ในกำรสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม  ถ้ำ กศจ. หรือคณะกรรมกำรสอบสวน         
ที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่ำวข้ำงต้น เห็นสมควรส่งประเด็นหรอืข้อส ำคัญใดที่ต้องกำรทรำบไปสอบสวนพยำนหลักฐำน
ซึ่งอยู่ต่ำงท้องที่หรือต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้มีอ ำนำจก ำหนดประเด็นหรือข้อส ำคัญนั้นส่งไปเพื่อให้หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรหรือหัวหน้ำหน่วยงำนในท้องที่หรือเขตพื้นที่กำรศึกษำน้ันท ำกำรสอบสวนแทนได้ (ข้อ 13 วรรคสี่
และวรรคห้ำ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐) 
 ๔. การพิจารณามีมติ  
  กศจ. พิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์วินัยไม่ร้ำยแรงแล้วเสร็จ สำมำรถมีมติได้ตำมข้อ 14                  
ของ กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี ้
  -  ถ้ำเห็นว่ำกำรสั่งลงโทษถูกต้องและเหมำะสมกับควำมผิดแล้ว ให้มีมติให้ยกอุทธรณ์ 
  -  ถ้ำเห็นว่ำกำรสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสมกับควำมผิด และเห็นว่ำ ผู้อุทธรณ์                
ได้กระท ำผิด ควรได้รับโทษหนักข้ึน ให้มีมติให้เพ่ิมโทษเป็นสถำนโทษที่หนักข้ึน 
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  -  ถ้ำเห็นว่ำกำรสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสมกับควำมผิด และเห็นว่ำผู้อุทธรณ์                 
ได้กระท ำผิดวินัยไม่ร้ำยแรง ควรได้รับโทษเบำลง ให้มีมติให้ลดโทษเป็นสถำนโทษที่เบำลง 
  -  ถ้ำเห็นว่ำกำรสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสมกับควำมผิด และเห็นว่ำผู้อุทธรณ์              
ได้กระท ำผิดวินัยไม่ร้ำยแรง ซึ่งเป็นกำรกระท ำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ ให้มีมติ ให้สั่งงดโทษ              
โดยให้ท ำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ำกล่ำวตักเตือนก็ได้ 
  - ถ้ำเห็นว่ำกำรสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง และเห็นว่ำกำรกระท ำของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นควำมผิด
วินัยหรือพยำนหลักฐำนยังฟังไม่ได้ว่ำผู้อุทธรณ์กระท ำผิดวินัย ให้มีมติให้ยกโทษ 
  - ถ้ำเห็นว่ำข้อควำมในค ำสั่งลงโทษไม่ ถูกต้องหรือไม่เหมำะสม ให้มีมติ ให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อความให้เป็นกำรถูกต้องเหมำะสม 
  -  ถ้ำเห็นว่ำกำรสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสมกับควำมผิดและเห็นว่ำกรณีมีมูล               
ที่ควรกล่ำวหำว่ำผู้อุทธรณ์กระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ให้มีมติ ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งกรรมการสอบสวน 
ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง และด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
  -  ในกรณีที่เห็นว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงกรณีควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้งตำมที่ก ำหนด
ในกฎ ก.ค.ศ. หรือเห็นว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงและได้มีกำรด ำเนินกำรทำงวินัยตำมมำตรำ ๙๘ วรรคสองแล้ว 
ให้มีมติให้เพิ่มโทษเป็นปลดออกหรือไล่ออกจำกรำชกำร 
  - ถ้ำเห็นว่ำกำรสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสมกับควำมผิดและเห็นว่ำผู้อุทธรณ์มีกรณี 
ที่สมควรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนหรือให้ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๑๑๐ (๔) มำตรำ ๑๑๑ หรือมำตรำ ๑๑๒                        
ให้มีมติให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป 
  -  ถ้ำเห็นสมควรด ำเนินกำรโดยประกำรอื่นใด เพื่อให้มีควำมถูกต้องตำมกฎหมำยและ  
มีควำมเป็นธรรมให้มีมติให้ด าเนินการได้ตามควรแก่กรณี 
 ๕. การแจ้งผลพิจารณาอุทธรณ์ 
  เมื่อ กศจ. ได้พิจำรณำอุทธรณ์แล้ว ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ด ำเนินกำร ดังนี้ 
  ๕.๑ แจ้งผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์ไปยังส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำต้นสังกัดของผู้อุทธรณ์
เพื่อแจ้งผู้บังคับบัญชำผู้ออกค ำสั่งลงโทษ 
    -ในกรณีที่ กศจ. มีมติเป็นประกำรใด ผู้บังคับบัญชำหรือผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบยีบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต้องสัง่หรือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น (ข้อ 15 ของกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่ำว)  
  ๕.๒ แจ้งผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์พร้อมทั้งแจ้งสิทธิกำรฟ้องคดีต่อศำลปกครองภำยใน
ก ำหนดระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครองให้ผู้อุทธรณ์
ทรำบด้วย และผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกไม่ได้ (กรณีที่ผู้อุทธรณ์ถูกตั้งกรรมกำรสอบสวนวินัยไม่ร้ำยแรง) 
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 ส ำหรับกรณีที่ตั้งกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงแก่ผู้อุทธรณ์ และผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 
แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้สั่งลงโทษวินัยไม่ร้ำยแรง เมื่อ กศจ. พิจำรณำอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ำยแรง 
แล้วเพิ่มโทษผู้อุทธรณ์จำกโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือนเป็นโทษปลดออกหรือไล่ออก หรือ              
ให้ออกที่ ไม่ ใช่ โทษทำงวินัย ให้แจ้งสิทธิกำรอุทธรณ์หรือร้องทุกข์แล้วแต่กรณีต่อ กคศ. ได้อีกครั้ งหนึ่ ง  
(ข้อ 16 ของกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่ำว) ภำยใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 
 ทั้งนี้ เมื่อผู้อุทธรณ์ได้มีกำรยื่นอุทธรณ์ไว้แล้ว หำกกำรพิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ยังไม่เสร็จสิ้น  
ผู้อุทธรณ์จะขอถอนอุทธรณ์โดยท ำเป็นหนังสือยื่นหรือส่งตรงต่อ กศจ. ก็ได้ เมื่อได้ถอนอุทธรณ์แล้ว กำรพิจำรณำ
อุทธรณ์ให้เป็นอันระงับ 
 หมายเหตุ  
 ๑. กำรพิจำรณำอุทธรณ์กรณีผู้อุทธรณ์ย้ำยจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเดิมไปสังกัด 
ต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ ซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของ กศจ. แห่งใหม่ ให้ด ำเนินกำรตำมข้อ ๑๒ ของกฎ ก.ค.ศ. 
ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ พ.ศ. 2550  ดังนี ้
  1.1 กรณีที่ผู้ ถูกลงโทษได้ย้ำยไปสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ ซึ่ งตั้ งอยู่ต่ำง กศจ.              
โดยยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษ  ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ กศจ. ที่หน่วยงำนกำรศึกษำแห่งใหม่ของผู้อุทธรณ์ 
ตั้งอยู่ในพื้นที่  

 1.2 กรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้ยื่นอุทธรณ์ไว้แล้ว ต่อมำได้ย้ำยไปสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ซึ่งตั้งอยู่ต่ำง กศจ. และ กศจ. (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ) เดิมนั้นยังมิได้มีมต ิให้ส่งเรื่องอุทธรณ์และเอกสำร
หลักฐำนไปให้ กศจ. ที่หน่วยงำนกำรศึกษำแห่งใหม่ของผู้อุทธรณ์ตั้งอยู่เป็นผู้พิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อไป 

 1.3 กรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้ย้ำยไปสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ ซึ่งตั้งอยู่ต่ำง กศจ. หลังจำก 
กศจ. (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ) เดิมได้มีมติแล้ว แต่ผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจยังมิได้สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไป
ตำมมตินั้น ให้ส่งเรื่องอุทธรณ์และเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรำยงำนกำรประชุม และมติกศจ.  
(อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ) เดิม ไปให้ผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจใหม่เป็นผู้สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมมติน้ัน  

 ๒. ส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) เนื่องจำกระบบ
เงินเดือนในปัจจุบันเป็นแบบช่วง (ข้ันต่ ำข้ันสูง) จึงไม่อำจลงโทษลดข้ันเงินเดือนได้ ดังนั้น หำก กศจ.พิจำรณำ
แล้วเห็นสมควรลงโทษลดข้ันเงินเดือน ก็ควรใช้ดุลพินิจเปลี่ยนแปลงสถำนโทษจำกโทษลดข้ันเงินเดือน 
เป็นสถำนโทษที่มีอยู่และสำมำรถลงโทษได้ตำมควำมเหมำะสม เช่น โทษตัดเงินเดือนครั้งหนึ่ งไม่เกิน ๕%  
ของอัตรำเงินเดือนและเป็นเวลำไม่เกินสำมเดือน เป็นต้น 
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การอุทธรณ ์

โทษ ปลดออก/ไล่
ออกจากราชการ 

โทษภาคทณัฑ์            
ตัดเงินเดือน             

ลดขั้นเงินเดือน         
ของ 

 

- นำยกรัฐมนตรี 

- รัฐมนตรีเจ้ำสังกัด 

- เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

- ค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำ 
ซ่ึงสั่งกำรตำมมติ กศจ. หรือ 
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำ 

โทษภาคทณัฑ์    
ตัดเงินเดือน     

ลดขั้นเงินเดือน        
ของ 

- ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ 
 
- ผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ 

สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ก.ค.ศ. 
กศจ. 

ผู้อทุธรณ ์

พิจำรณำมมีต ิ

ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปไม่ได้ 

ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ 
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๑๑.๒ การร้องทุกข์ 
  

 ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ที่ ๑๐/๒๕๕๙ ข้อ ๕ ได้ก ำหนดให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ 
ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ไปเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ กศจ. โดยที่ พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มำตรำ ๒๓ (๔) ได้ก ำหนดให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำมีอ ำนำจและ 
หน้ำที่พิจำรณำเกี่ยวกับเรื่องกำรด ำเนินกำรทำงวินัย  กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ 
ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ดังนั้น จึงท ำให้กำรพิจำรณำกำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร 
กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ กศจ. 
 เพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของ กศจ. ในเรื่องเกี่ยวกับกำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์เป็นไปโดยถูกต้อง 
จึงได้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติหน้ำที่เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ 

ความหมายและวัตถุประสงค์ของการร้องทุกข์ 
 กำรร้องทุกข์ หมำยถึง กำรร้องขอให้แก้ไขปัญหำที่เห็นว่ำตนไม่ได้รับควำมเป็นธรรม  หรือมีควำม 
คับข้องใจเนื่องจำกกำรกระท ำของผู้บังคับบัญชำ ในเรื่องเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลที่ไม่ใช่กำรโต้แย้งค ำสั่ง
ลงโทษทำงวินัยหรือกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย 
 วัตถุประสงค์ 
 (๑) เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำให้เป็นไปโดยถูกต้อง 
 (2) เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรเกิดควำมโปร่งใสและเป็นธรรม  ซึ่งเป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ 
แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ อันจะน ำไปสู่ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรปฏิบัติรำชกำร 
และก่อให้เกิดควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้บังคับบัญชำและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ 
 (๓) เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำได้ทรำบปัญหำของหน่วยงำนและหำหนทำงแก้ไขปัญหำได้ทันท่วงที 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม 
2. พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
3. กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
4. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๙/ว ๒๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวำคม ๒๕๕๖ เรื่อง กำรพิจำรณำ

ย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 
 



 

 
 

๑40 
 
อ านาจของ กศจ.ในการพิจารณาร้องทุกข์ 
 

 กศจ. มีอ ำนำจพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์กรณีที่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดเห็นว่ำ  
ตนไม่ได้รับควำมเป็นธรรมหรือมีควำมคับข้องใจเนื่องจำกกำรกระท ำของผู้บังคับบัญชำ  หรือกำรแต่งตั้ง 
คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย  ทั้งนี้ เหตุแห่งกำรร้องทุกข์ต้องเป็นกำรกระท ำของผู้บัง คับบัญชำ 
ตั้งแต่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำลงมำ  (ข้อ ๓ ประกอบ ข้อ 7 (2) ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วย 
กำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑) 
 กรณีร้องทุกข์ค ำสั่งให้ออกจำกรำชกำรและค ำสั่งพักรำชกำร กศจ. ไม่มีอ ำนำจพิจำรณำ ต้องร้องทุกข์ 
ต่อ ก.ค.ศ. (ข้อ ๒ และข้อ ๗ (๑) ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 
การพิจารณาร้องทุกข์ของ กศจ. 
 กำรพิจำรณำร้องทุกข์ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำ 
ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
 เมื่อได้รับหนังสือร้องทุกข์ที่ยื่นต่อ กศจ. แล้ว ในกำรพิจำรณำมีแนวด ำเนินกำร ดังนี ้
 ๑. การพิจารณาตรวจสอบหนังสือร้องทุกข์ 
  ๑.๑ การร้องทุกข์ต้องท าเป็นหนังสือ  
   - จะร้องทุกข์ด้วยวำจำหรือจะร้องทุกข์ด้วยวิธีอื่นโดยไม่ท ำเป็นหนังสือไม่ได้  
  ๑.๒ สาระในหนังสือร้องทุกข์ 
   - ต้องเป็นกำรร้องทุกข์ส ำหรับตนเองเท่ำนั้น จะร้องทุกข์แทนผู้อื่นหรือมอบหมำยให้ผู้อื่น 
ร้องทุกข์แทนไม่ได้ 
   - ต้องมีลำยมือช่ือ ที่อยู ่(ที่สำมำรถติดต่อได้) และต ำแหน่งของผู้ร้องทุกข์ 
   - ต้องมีสำระส ำคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลให้เห็นว่ำไม่ได้รับควำมเป็นธรรม  
หรือมีควำมคับข้องใจเนื่องจำกกำรกระท ำของผู้บังคับบัญชำ หรือกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย 
อย่ำงไร มีข้อโต้แย้งคัดค้ำนอย่ำงไร และประสงค์ให้ กศจ. มีมติอย่ำงไร 
   เมื่อพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ หนังสือร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์มีสำระส ำคัญถูกต้องครบถ้วน 
และอยู่ภำยในก ำหนดระยะเวลำร้องทุกข์ ก็ให้รับเรื่องร้องทุกข์ดังกล่ำวไว้พิจำรณำวินิจฉัย 
   หำกหนังสือร้องทุกข์มีสำระไม่ครบถ้วนและยังอยู่ในก ำหนดระยะเวลำร้องทุกข์ 
ให้ เจ้ ำหน้ ำที่ แนะน ำให้ด ำเนินกำรแก้ ไขเพิ่ มเติ มให้ ถูกต้ องตำมพระรำชบัญญัติ วิ ธีปฏิบั ติ รำชกำร 
ทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ มำตรำ ๒๗ (ช้ันเจ้ำหน้ำที่) 
   - กำรขอแถลงกำรณ์ด้วยวำจำ ถ้ำผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงกำรณ์ด้วยวำจำต่อที่ประชุม 
ต้องแสดงควำมประสงค์ไว้ในหนังสือร้องทุกข์หรือจะท ำเป็นหนังสือต่ำงหำกก็ได้โดยยื่นหรือส่งตรงต่อ  กศจ. 
ก่อนเริ่มพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ 
 
 



 

 
 

๑41 
 
 ๒. การตรวจสอบก าหนดเวลาร้องทุกข์และการนับเวลาในการร้องทุกข์ 
  กำรตรวจสอบก ำหนดเวลำในกำรยื่นหนังสือร้องทุกข์และกำรนับเวลำในกำรร้องทุกข์   
ต้องตรวจสอบจำกหลักฐำนกำรได้รับทรำบค ำสั่งหรือเรื่องอันเป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์  ว่ำได้รับทรำบค ำสั่ง 
หรือเรื่องอันเป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์เมื่อใด และมีกำรแจ้งสิทธิในกำรร้องทุกข์ต่อ กศจ. หรือไม่ 
  กำรร้องทุกข์  ผู้ร้องทุกข์ต้องร้องทุกข์ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันทรำบเรื่องอันเป็นเหตุ 
แห่ งกำรร้ องทุ กข์  (ข้อ ๕ วรรคหนึ่ ง ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ ำด้ วยกำรร้ องทุ กข์และกำรพิ จำรณำร้ องทุ ก ข์   
พ.ศ. ๒๕๕๑) 
  ๒.๑ กรณีมีการแจ้งสิทธิให้ร้องทุกข์ต่อ กศจ. ต้องตรวจสอบว่ำผู้ร้องทุกข์ได้ย่ืนหนังสือร้องทุกข์ 
ภำยในสำมสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งค ำสั่งหรือไม่ 
  ๒.๒ กรณีไม่มีการแจ้งสิทธิให้ร้องทุกข์ต่อ กศจ. กรณีผู้บังคับบัญชำไม่แจ้งสิทธิในกำรร้องทุกข์ 
ให้ทรำบจะท ำให้ระยะเวลำในกำรใช้สิทธิร้องทุกข์ขยำยออกไปอีก ถ้ำมีกำรแจ้งสิทธิให้ร้องทุกข์ใหม่ ผู้ร้องทุกข์ 
มีสิทธิร้องทุกข์ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งสิทธิครั้งใหม่  แต่ถ้ำไม่มีกำรแจ้งสิทธิให้ร้องทุกข์ใหม่ 
ให้สิทธิกำรร้องทุกข์ขยำยเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค ำสั่ง  (มำตรำ ๔๐ แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
รำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙) 
  ๒.๓ การนับเวลาในการร้องทุกข์ 
   - กำรนับเวลำเริ่มต้น ให้นับวันถัดจำกวันที่ได้รับทรำบเรื่องอันเป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์นั้น 
เป็นวันแรกหรือวันที่หนึ่งแห่งกำรเริ่มนับเวลำ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์น ำหนังสือร้องทุกข์มำยื่นเอง 
ให้ถือวันที่รับหนังสือเป็นวันยื่นหนังสือร้องทุกข์  ส่วนกรณีที่ส่งหนังสือร้องทุกข์ทำงไปรษณีย์ ให้ถือวันที่ 
ที่ท ำกำรไปรษณีย์ต้นทำงออกใบรับฝำก หรือวันที่ที่ท ำกำรไปรษณีย์ต้นทำงประทับตรำรับที่ซองหนังสือ 
เป็นวันส่งหนังสือร้องทุกข์ 
   - กำรนับเวลำสิ้นสุด ถ้ำวันสุดท้ำยแห่งกำรนับเวลำตรงกับวันหยุดรำชกำรให้นับวัน 
เริ่มเปิดท ำกำรใหม่ที่ถัดไปเป็นวันสุดท้ำยแห่งกำรนับเวลำน้ัน 
   (ข้อ 17 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 ๓. การยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ 
  กำรยื่ นหนังสื อร้ องทุก ข์ต้อ งท ำหนั งสื อ ถึ งประธำน  กศจ.  หรือ ศึกษำ ธิกำรจั งห วัด 
(ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง) เนื่องจำกศึกษำธิกำรจังหวัดท ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรของ กศจ. 
  ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
ประถมศึกษำ ต้องยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมกับส ำเนำรับรองถูกต้องหนึ่งฉบับต่อประธำน  กศจ. 
หรือศึกษำธิกำรจังหวัดที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตั้งอยู่  หรือส่งหนังสือร้องทุกข์ 
ผ่ำนผู้บังคับบัญชำ หรือผ่ำนผู้บังคับบัญชำผู้เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ก็ได้ ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
หรือผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  แล้วแต่กรณี และให้ผู้บังคับบัญชำส่งหนังสือ 
ร้องทุกข์ไปยังศึกษำธิกำรจังหวัด 
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  ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
มัธยมศึกษำต้องยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมกับส ำเนำรับรองถูกต้องหนึ่งฉบับต่อประธำน  กศจ. 
หรือศึกษำธิกำรจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงำนกำรศึกษำที่ผู้นั้นด ำรงต ำแหน่งอยู่  หรือส่งหนังสือร้องทุกข์ 
ผ่ำนผู้บังคับบัญชำ หรือผ่ำนผู้บังคับบัญชำผู้เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ก็ได ้ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำหรือ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ แล้วแต่กรณี และให้ผู้บังคับบัญชำส่งหนังสือร้องทุกข์ 
ไปยังศึกษำธิกำรจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงำนกำรศึกษำที่ผู้นั้นด ำรงต ำแหน่งอยู่ 
 ๔. การร้องทุกข์เพ่ิมเติม เมื่อได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ฉบับแรกต่อ กศจ. ไว้โดยชอบแล้ว ผู้ร้องทุกข์ 
จะยื่นเอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติม ได้ตลอดเวลำก่อนที่ กศจ . เริ่มพิจำรณำร้องทุกข์ โดยยื่นหรือส่งตรง 
ต่อ กศจ. และให้ กศจ. รับไว้พิจำรณำ (ข้อ 6 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 5. การขอถอนค าร้องทุกข์ ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่ประสงค์จะให้มีกำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ต่อไป 
จะขอถอนเรื่องร้องทุกข์ก่อนที่ กศจ. จะพิจำรณำเสร็จสิ้นก็ได้ โดยท ำเป็นหนังสือยื่นหรือส่งต่อ  กศจ. 
เมื่อได้ถอนเรื่องร้องทุกข์แล้ว กำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์นั้นเป็นอันระงับ  (ข้อ 1๐ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วย 
กำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 6. ผู้ไม่อาจพิจารณาค าร้องทุกข์ได้ และการคัดค้านกรรมการผู้พิจารณาร้องทุกข์ 
  6.๑ ถ้าหากผู้มีหน้าท่ีพิจารณาร้องทุกข์มีเหตุอันมีสภาพร้ายแรงท่ีท าให้การพิจารณาไม่เป็นกลาง 
บุคคลนั้นไม่อำจพิจำรณำร้องทุกข์ได้  ตำมพระรำชบัญญัติ วิ ธีปฏิบัติ รำชกำรทำงปกครอง  พ .ศ . ๒๕๓๙   
มำตรำ ๑๓ และมำตรำ ๑๖ 
  6.๒ การคัดค้านกรรมการผู้พิจารณาร้องทุกข์ ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิคัดค้ำนอนุกรรมกำรหรือ
กรรมกำรผู้พิจำรณำร้องทุกข์ถ้ำผู้นั้นมีเหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 
   ๑) เป็นผู้บังคับบัญชำผู้เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ 
   ๒) มีส่วนได้เสียในกำรกระท ำที่ท ำให้เกิดกำรร้องทุกข์ 
   ๓) มีสำเหตุโกรธเคืองผู้ร้องทุกข์ 
   ๔) เป็นคู่สมรส บุพกำรี ผู้สืบสันดำน หรือพี่น้องร่วมบิดำมำรดำ หรือร่วมบิดำหรือมำรดำ 
กับผู้บังคับบัญชำผู้เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ 
   กำรคัดค้ำนอนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้พิจำรณำร้องทุกข์นั้น  ผู้ร้องทุกข์ต้องแสดง
ข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งกำรคัดค้ำนไว้ในหนังสือร้องทุกข์  หรือแจ้งเพิ่มเติมเป็นหนังสือ ก่อนที่ กศจ.  
เริ่มพิจำรณำร้องทุกข์ 
   เมื่อมี เหตุหรือมีกำรคัดค้ำนแล้ว  อนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้นั้นจะขอถอนตัว 
ไม่ร่วมพิจำรณำร้องทุกข์นั้นก็ ได้  ถ้ำอนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้นั้นมิได้ขอถอนตัว ให้อนุกรรมกำร 
หรือกรรมกำรที่เหลืออยู่ นอกจำกอนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้ถูกคัดค้ำน  พิจำรณำข้อเท็จจริงที่คัดค้ำน 
หำกเห็นว่ำข้อเท็จจริงนั้นน่ำเช่ือถือ ให้แจ้งอนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้นั้นทรำบและมิให้ร่วมพิจำรณำ 
ร้องทุกข์นั้น เว้นแต่จะพิจำรณำเห็นว่ำกำรให้อนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้นั้นร่วมพิจำรณำร้องทุกข์ดังกล่ำว  
จะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่ำ เพรำะจะท ำให้ได้ควำมจริงและเป็นธรรม  จะให้อนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้นั้น 
ร่วมพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์นั้นก็ ได้  (ข้อ  9 ของกฎ ก .ค .ศ . ว่ำด้วยกำรร้องทุก ข์และกำรพิจำรณำ 
ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑) 
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 7. การด าเนินการพิจารณาร้องทุกข์ 
  เมื่อตรวจสอบหนังสือร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ที่ยื่นต่อ  กศจ. แล้วเห็นว่ำ เป็นค ำร้องทุกข์ 
ที่รับไว้พิจำรณำต่อไปได้แล้ว ให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดด ำเนินกำรมีหนังสือแจ้งพร้อมส่งส ำเนำหนังสือ
ร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชำผู้เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ทรำบ  และให้จัดส่งค ำช้ีแจงและเอกสำรหรือหลักฐำน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของ กศจ. โดยเมื่อได้รับค ำช้ีแจงและเอกสำรหรอืหลักฐำนที่เกีย่วข้องแลว้ 
จะต้องพิจำรณำตรวจสอบค ำร้องทุกข์ทั้งในประเด็นข้อกฎหมำยและประเด็นข้อเท็จจริง 
  โดยกำรพิจำรณำค ำร้องทุกข์จะต้องพิจำรณำข้อกฎหมำยเป็นอันดับแรก  เพรำะกำรร้องทุกข์ 
จะต้องด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด ได้แก่ 
  (๑) ร้องทุกข์ภำยในเวลำที่ก ำหนดหรือไม่ 
  (๒) มีกำรลงลำยมือช่ือผู้ร้องทุกข์หรือไม่ 
  (๓) หนังสือร้องทุกข์มีสำระส ำคัญหรือไม่ 
  (๔) ระบุที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์หรือไม่ 
  (๕) มีกำรขอแถลงกำรณ์ด้วยวำจำหรือไม่ 
  (๖) มีกำรคัดค้ำนผู้พิจำรณำร้องทุกข์หรือไม่ หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำร้องทุกข์เป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
หรือมีสภำพร้ำยแรงอันอำจท ำให้กำรพิจำรณำไม่เป็นกลำงหรือไม่ 
  นอกจำกนี ้กำรพิจำรณำค ำร้องทุกข์ ให้ กศจ. พิจำรณำถึงเหตุแห่งกำรไม่ได้รับควำมเป็นธรรม 
หรือเหตุแห่งควำมคับข้องใจเนื่องจำกกำรกระท ำของผู้บังคับบัญชำ  หรือเหตุแห่งกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
สอบสวนทำงวินัย และมีอ ำนำจขอเอกสำรหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม  รวมทั้งค ำช้ีแจงจำกหน่วยงำน 
หรือขอให้ผู้แทนหน่วยงำน หรือบุคคลใด ๆ มำช้ีแจง เพื่อประกอบกำรพิจำรณำได้ กรณีที่ผู้ร้องทุกข์ 
ขอแถลงกำรณ์ด้วยวำจำ หำก กศจ. เห็นว่ำกำรแถลงกำรณ์ด้วยวำจำไม่จ ำเป็นแก่กำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ 
จะให้งดแถลงกำรณ์ด้วยวำจำก็ได้ ในกรณีที่นัดให้ผู้ร้องทุกข์มำแถลงกำรณ์ด้วยวำจำต่อที่ประชุม  ให้แจ้ง 
ให้ผู้บั ง คับบัญชำผู้ เป็นเหตุแห่ งกำรร้องทุก ข์ทรำบด้วยว่ำ  ถ้ำประสงค์จะแถลงแก้ก็ ให้มำแถลง 
หรือจะมอบหมำยเป็นหนังสือให้ผู้แทนมำแถลงต่อที่ประชุมก็ได้ (ข้อ ๑๒ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์
และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 8. การพิจารณามีมติ 
  เมื่อ กศจ.พิจำรณำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์แล้วเสร็จ สำมำรถมีมติได้ตำมข้อ 14 ของกฎ ก.ค.ศ.  
ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี ้
  - ถ้ำเห็นว่ำเหตุที่ท ำให้ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม  หรือเหตุแห่งควำมคับข้องใจ หรือกำรแต่งตั้ง 
คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยนั้น ผู้บังคับบัญชำได้ใช้อ ำนำจหน้ำที่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ชอบด้วยกฎหมำย
แล้วให้มีมติยกค าร้องทุกข์ 
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  - ถ้ำเห็นว่ำเหตุที่ท ำให้ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม  หรือเหตุแห่งควำมคับข้องใจ หรือกำรแต่งตั้ง 
คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยนั้น ผู้บังคับบัญชำได้ใช้อ ำนำจหน้ำที่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์โดยไม่ชอบด้วย
กฎหมำยให้มีมติเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติหรือให้ข้อแนะน าตามท่ีเห็นสมควร เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตำมระเบียบและแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร 
  - ถ้ำเห็นสมควรด ำเนินกำรโดยประกำรอื่นใด เพื่อให้มีควำมถูกต้องตำมกฎหมำยและมีควำม 
เป็นธรรมให้มีมติให้ด าเนินการได้ตามควรแก่กรณี 
  - ถ้ำเห็นว่ำกำรร้องทุกข์ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ในข้อ 5 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือข้อ 7 
หรือข้อ ๘ ให้มีมตไิม่รับค าร้องทุกข์ 
  กำรพิจำรณำมีมติเรื่องร้องทุกข์ดังกล่ำวข้ำงต้น  ให้บันทึกเหตุผลของกำรพิจำรณำวินิจฉัย 
ไว้ในรำยงำนกำรประชุมด้วย 
 9. การแจ้งผลพิจารณาร้องทุกข์ 
  เมื่อ กศจ. ได้พิจำรณำร้องทุกข์แล้ว ให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ด ำเนินกำร ดังนี ้
  - แจ้งผลกำรพิจำรณำร้องทุกข์ไปยังส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำต้นสังกัดของผู้ร้องทุกข์  
เพื่อแจ้งผู้บังคับบัญชำของผู้ร้องทุกข์ 
  - แจ้งผลกำรพิจำรณำร้องทุกข์พร้อมทั้งแจ้งสิทธิกำรฟ้องคดีปกครองภำยในก ำหนดระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครองให้ผู้ร้องทุกข์ทรำบ  
รวมถึงแจ้งด้วยว่ำผู้ร้องทุกข์จะร้องทุกข์ต่อไปไม่ได้ (เป็นที่สุด) 

การด าเนินการตามผลการพิจารณาร้องทุกข์ 

 เมื่อได้รับแจ้งมติ กศจ. แล้ว ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมมตินั้น และ 
มติของ กศจ. ให้เป็นที่สุด (ข้อ ๑๕ และข้อ 16 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ร้องทุกข์ 
ร้องทุกข์ต่อ กศจ. 

(อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ (เดิม)) 
ท ำหนังสือถึง 
ประธำน กศจ. 

ส่งท่ีส ำนักงำน 
 ศึกษำธิกำรจังหวัด 

ท่ีท ำหน้ำท่ีเลขำนุกำร กศจ. 

ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ 
สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมน้ัน 

 

ให้ กศจ. พิจำรณำ 
ให้เสร็จภำยใน 

สำมสิบวัน 

เมื่อ กศจ. พิจำรณำแล้วให้มีมติ (ข้อ ๑๔ (๑) – (๔)) 
- ยกค ำร้องทุกข์ 
- เพิกถอนหรือยกเลิกกำรปฏิบัติ 
หรือให้ข้อแนะน ำตำมท่ีเห็นสมควร 

- ให้ด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณี 
- ไม่รับค ำร้องทุกข์ 

 

มติ กศจ.  
เป็นท่ีสุด 

 

ไม่ได้รับควำมเป็นธรรมหรือมีควำมคับข้องใจจำก 
กำรกระท ำของผู้บังคับบัญชำ หรือกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำร
สอบสวน และต้องเป็นกำรกระท ำ 
ของผู้บังคับบัญชำต้ังแต่ ผอ.สพท. ลงมำ 
 

    ฟ้องคดีต่อศำลปกครองภำยใน ๙๐ วัน 
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การร้องทกุข ์
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๑๒.การบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

 

ล าดับท่ี เรื่อง 
๑. การก าหนดต าแหน่งและการแต่งตั้ง 

1.1 กรอบอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น 
ตำมมำตรำ 38 ค. (2) 

1.2 หลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดต ำแหน่งและแต่งตัง้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค.(2) 

1.3 หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินค่ำงำน ส ำหรับต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น                                
ตำมมำตรำ 38 ค. (2) ต ำแหนง่ประเภทวิชำกำร ให้เป็นระดบัช ำนำญกำรพิเศษ                                      
ในส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สงักัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน 

 
 
 

2. การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง 
2.1 หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครู 
       และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) 
2.2 กำรแต่งตั้งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไป 
      ไปแตง่ตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ส ำหรับพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้   
2.3 หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
      ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ในเขตพัฒนำพิเศษ 
      เฉพำะกิจ จังหวัดชำยแดนภำคใต ้

 
 
 

3. เงินเดือนและค่าตอบแทน  
 3.1 หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) 
3.2 กำรโอนหรือสับเปลี่ยนอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) 
3.3 หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกร 
      ทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ในสำยงำนนิติกำร ให้ได้รับเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่ง   
      ที่มีเหตุพิเศษ ต ำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
          กรณีที่ 1 หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกผู้ด ำรงต ำแหน่งนิติกร ให้ได้รับ พ.ต.ก.  

(กรณีให้ไดร้ับ พ.ต.ก. ครั้งแรก) 
กรณีที่ 2 หลกัเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกผู้ด ำรงต ำแหนง่นิติกร ให้ได้รบั พ.ต.ก.  

ในอัตรำที่สงูข้ึนตำมระดับต ำแหนง่ (กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ในอัตรำที่สูงข้ึน) 
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เรื่องท่ี เรื่อง 

 3.4 หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกร 
      ทำงกำรศึกษำอืน่ตำมมำตรำ 38 ค. (2) สำยงำนนิติกำร กรณีรบัโอนหรือย้ำยจำกข้ำรำชกำร 
      ประเภทอื่น ซึ่งเคยได้รบัเงินเพิม่ส ำหรบัต ำแหนง่ที่มเีหตุพิเศษ ต ำแหน่งนิติกร ตำมกฎหมำย  
      ระเบียบอื่น ให้ได้รบัเงินเพิม่ส ำหรบัต ำแหน่งที่มีเหตุพเิศษ ต ำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  
      ตำมระเบียบ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยเงินเพิม่ส ำหรบัต ำแหนง่ที่มเีหตุพเิศษของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
      ในสำยงำนนิติกำร พ.ศ. 2553 

4. การย้ายและการเปลี่ยนต าแหน่ง 
4.1 หลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกร                 
      ทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) 
4.2 หลักเกณฑ์และวิธีกำรเปลี่ยนต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ไปแต่งตั้ง              
     ให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) 

 
 

5. การโอน 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรโอนพนักงำนส่วนท้องถ่ินและข้ำรำชกำรอื่นที่มิใช่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ มำบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) 

 

6. การเลื่อนระดับต าแหน่ง 
หลกัเกณฑก์ำรเลือ่นระดบัข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
ตำมมำตรำ 38 ค.(2) 
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การบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

 
ตำมค ำสั่งหัวหน้ำรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่  10/2559  เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูป

กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค ก ำหนดว่ำ “ข้อ 5 ให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ไปเป็นอ ำนำจหน้ำที่
ของ กศจ. ของจังหวัดน้ันๆ” 

ดังนั้น กำรบริหำรงำนบคุคลของบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ที่มีเขตพื้นที่ครอบคลุมหลำยจังหวัด และมีต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น 
ตำมมำตรำ 38 ค. (2) ที่ก ำหนดไว้ในสถำนศึกษำในทุกเรื่องต่ำงๆ ได้แก่ กำรก ำหนดต ำแหน่ง กำรบรรจุแต่งตั้ง  
กำรเลื่อนข้ันเงินเดือน กำรเลื่อนต ำแหน่ง และกำรย้ำย ให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  จัดท ำ 
และวิเครำะห์ข้อมูลค ำขอในเรื่องต่ำงๆ ดังกล่ำว แยกเป็นรำยจังหวัดตำมที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
หรือสถำนศึกษำนั้นตั้งอยู่ เพื่อน ำเสนอ กศจ. ของจังหวัดนั้นๆ  

ทั้งนี้ เรื่องของกำรย้ำยก่อนน ำเสนอ กศจ. ของจังหวัดที่รับย้ำยให้น ำเสนอ กศจ. ของจังหวัด  
ที่ให้ย้ำย และให้ตรวจสอบว่ำผู้ขอย้ำยรำยนั้นๆ ได้รับกำรพิจำรณำให้ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งในหน่วยงำนกำรศึกษำ
อื่นแล้วหรือไม่ 
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๑. การก าหนดต าแหน่งและการแต่งตั้ง 

 

๑.๑ กรอบอัตราก าลังต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ในส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. มำตรำ 43 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม ก ำหนดให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที ่ ก.ค.ศ. มอบหมำยตรวจสอบกำรก ำหนด
ต ำแหน่งและกำรใช้ต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เหมำะสม ในกรณีที่ล ักษณะ
หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบ ปริมำณงำน คุณภำพงำนของต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ต ำแหน่งใด ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดเปลี่ยนแปลงไป ให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค.ศ. มอบหมำย พิจำรณำปรับปรุงกำรก ำหนด
ต ำแหน่งนั้นใหม่ให้เหมำะสมตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่  ก.ค.ศ. ก ำหนด  

2. มำตรฐำนต ำแหน่งของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2)  ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.5/ว ๘ ลงวันที่  
๑๐ พฤษภำคม ๒๕๕๖ 

3. กำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ตำมหนังสือ
ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 17 ลงวันที่ ๕ กันยำยน ๒๕๕๖ และหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/7 ลงวันที่ ๙ มกรำคม ๒๕๕๗ 

4. แนวทำงกำรแก้ไขกรณีไม่สำมำรถจัดบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) 
ลงกรอบอัตรำก ำลังใหม่ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/๓๑๐ ลงวันที่ ๙ มกรำคม ๒๕๕๗  
 

สรุปสาระส าคัญของกรอบอัตราก าลัง 
ก.ค.ศ. ก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2)  

ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ๒๒๕ เขต จ ำนวน ๑๔,๓๐๐ ต ำแหน่ง โดยมีกำรจัดรูปแบบของกรอบ
อัตรำก ำลังออกเป็น ๒๐ แบบ แบ่งเป็น กรอบอัตรำก ำลังของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ๑๗ 
แบบและกรอบอัตรำก ำลังของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ๓ แบบ  ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 17 ลงวันที่ ๕ กันยำยน ๒๕๕๖  

โดยกรอบอัตรำก ำลังดังกล่ำว มีรำยละเอียดของต ำแหน่ง ดังนี้ 
๑.  ก ำหนดต ำแหน่งตำมลักษณะกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น  

ตำมมำตรำ 38 ค. (2) ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
๑.๑ ประเภททั่วไป จ ำนวน 3 สำยงำน ดังนี้ 

 

ล าดับท่ี ชื่อสายงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ระดับ 

๑. ปฏิบัติงำนธุรกำร เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปฏิบัติงำน – ช ำนำญงำน 

๒. ปฏิบัติงำนพสัด ุ เจ้ำพนักงำนพสัด ุ ปฏิบัติงำน – อำวุโส 

๓. ปฏิบัติงำนกำรเงินและบัญชี เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ปฏิบัติงำน – อำวุโส 
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๑.๒ ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร จ ำนวน ๑๐ สำยงำน ดังนี้ 

 

ล าดับท่ี ชื่อสายงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ระดับ 

1. วิชำกำรคอมพิวเตอร ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์ ปฏิบัติกำร – ช ำนำญกำร 
2. จัดกำรงำนทั่วไป นักจัดกำรงำนทั่วไป ปฏิบัติกำร – ช ำนำญกำรพิเศษ 
3. วิชำกำรพัสด ุ นักวิชำกำรพัสด ุ ปฏิบัติกำร – ช ำนำญกำรพิเศษ 
4. วิชำกำรเงินและบัญชี นักวิชำกำรเงินและบญัชี ปฏิบัติกำร – ช ำนำญกำรพิเศษ 
5. วิชำกำรตรวจสอบภำยใน นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ปฏิบัติกำร – ช ำนำญกำรพิเศษ 
6. ประชำสมัพันธ์ นักประชำสัมพันธ์ ปฏิบัติกำร – ช ำนำญกำรพิเศษ 
7. วิชำกำรศึกษำ นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติกำร– เช่ียวชำญ 
8. ทรัพยำกรบุคคล นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติกำร – เช่ียวชำญ 
9. นิติกำร นิติกร ปฏิบัติกำร– เช่ียวชำญ 

10. วิเครำะห์นโยบำยและแผน นักวิเครำะหน์โยบำยและแผน ปฏิบัติกำร– เช่ียวชำญ 
 

2. ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ในบำงต ำแหน่ง ก ำหนดเงื่อนไข 
ท้ำยต ำแหน่งให้เป็นต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/ผู้อ ำนวยกำรหน่วย ดังนี้ 

2.1 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
2.2 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบรหิำรงำนกำรเงินและสินทรพัย์ 
2.3 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
2.4 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
2.5 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
2.6 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน 
2.7 ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 

 

หมายเหต:ุ  
1. ก.ค.ศ. ก ำหนดให้เรียกชื่อต ำแหน่งหัวหน้ำกลุ่มเป็น “ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม” โดยไม่จัดเป็นต ำแหน่งประเภท

อ ำนวยกำร และไม่ผูกพันกับเงินประจ ำต ำแหน่ง หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/321 
ลงวันที่ 7 กันยำยน 2552 

2. ก.ค.ศ. ก ำหนดให้เรียกชื่อต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในเป็น “ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน” 
โดยไม่จัดเป็นต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร และไม่ผูกพันกับเงินประจ ำต ำแหน่ง หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ 0206.5/358 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2552  

 

๓. ก ำหนดต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเช่ียวชำญ ตำมกฎ ก.ค.ศ. ใน 4 สำยงำน ได้แก่ 
๓.๑ สำยงำนวิชำกำรศึกษำ 
๓.๒ สำยวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
๓.๓ สำยงำนนิติกำร 
๓.๔ สำยงำนทรัพยำกรบุคคล 
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4. ก ำหนดต ำแหน่งผู้ปฏิบัติงำน ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ เพิ่มเติม ๑,๑๖๓ ต ำแหน่ง 
โดยก ำหนดให้มีเงื่อนไขท้ำยต ำแหน่งว่ำ “ต้องผ่ำนกำรประเมินคุณภำพงำนของต ำแหน่งตำมหลักเกณฑ์ 
ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดก่อน จึงจะก ำหนดเป็นระดับช ำนำญกำรพิเศษได้” ซึ่งหมำยควำมว่ำ ต ำแหน่งดังกล่ำว 
จะสำมำรถปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งให้เป็นระดับช ำนำญกำรพิเศษได้ เมื่อส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
พิจำรณำเห็นว่ำต ำแหน่งนั้นมีปริมำณงำนและคุณภำพของงำนเปลี่ ยนแปลงไปในระดับที่สู ง ข้ึน  
โดยให้ด ำเนินกำรประเมินค่ำงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก .ค.ศ ก ำหนด เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติก ำหนดเป็น 
ระดับช ำนำญกำรพิเศษแล้ว จึงสรรหำบุคคลเพื่อด ำรงต ำแหน่งต่อไป 

ทั้งนี้ ภำยหลังจำกที่ ก.ค.ศ. ได้ก ำหนดกรอบอัตรำก ำลัง ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรกำรศึกษำอื่น 
ตำมมำตรำ 38 ค. (2) ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และได้แจ้งกำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังดังกล่ำว  
พร้อมแนวด ำเนินกำรบริหำรกรอบอัตรำก ำลัง ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำทรำบเพื่อด ำเนินกำรจัดบุคลำกรลงตำมกรอบอัตรำก ำลังดังกล่ำวแล้ว  ต่อมำส ำนักงำน 
เขตพื้นที่กำรศึกษำทุกเขตได้ด ำเนินกำรออกค ำสั่งกำรก ำหนดต ำแหน่งและแต่งตั้งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น  
ตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) (ค ำสั่งกำรจัดบุคลำกรลงกรอบอัตรำก ำลัง) ตำมควำมเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
กำรศึกษำ แล้วส่งให้ส ำนักงำน ก.ค.ศ. เพื่อตรวจสอบค ำสั่ง  ซึ่งส ำนักงำน ก.ค.ศ. ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบ 
ค ำสั่งดังกล่ำวของทุกเขต โดยพิจำรณำตรวจสอบเป็นรำยบุคคล ทั้งด้ำนคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่งและควำมถูกต้องของกำรจัดบุคลำกรดังกล่ำวลงในต ำแหน่งตำมกรอบอัตรำก ำลัง  
และได้ด ำเนินกำรแจ้งผลกำรตรวจสอบให้ทุกเขตได้รับทรำบแล้ว โดยในรำยที่ถูกทักท้วงค ำสั่ง ส ำนักงำน 
เขตพื้นที่กำรศึกษำจะต้องไปด ำเนินกำรขอควำมเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ แก้ไขค ำสั่งหรือยกเลิก
ค ำสั่งดังกล่ำว แล้วแต่กรณี ตำมมติ ก.ค.ศ.  

อ านาจหน้าท่ีของ กศจ. 
1. กศจ. พิจำรณำตรวจสอบ ก ำกับ ติดตำม กำรใช้ต ำแหน่งให้เป็นไปตำมกรอบอัตรำก ำลัง 

ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด  
2. กรณีที่  ก.ค.ศ. ตรวจสอบพบกำรด ำเนินกำรที่ไม่เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์  

และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และแจ้งมติให้ด ำเนินกำรแก้ไขค ำสั่ง/ยกเลิกค ำสั่งกำรบริหำรงำนบุคคล และค ำสั่ง
ที่เกี่ยวข้อง กศจ. ต้องพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเพื่อให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำด ำเนินกำรแก้ไขค ำสั่ง/
ยกเลิกค ำสั่ง แล้วแต่กรณี ตำมมติ ก.ค.ศ. และส่งค ำสั่งให้ ก.ค.ศ. พิจำรณำรับทรำบต่อไป กรณีที่ กศจ.  
พิจำรณำแล้วมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอำจพิจำรณำเสนอ ก.ค.ศ. ขอทบทวนมติได้ 
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แผนผังขั้นตอนการด าเนินการเกี่ยวกับการออกค าสั่งการจัดบุคลากรลงกรอบอัตราก าลังฯ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สพท. ออกค ำสั่งกำรจัดบุคลำกรลงกรอบอัตรำก ำลงั
ตำมควำมเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ 

รับทรำบ 

ก.ค.ศ. พิจำรณำ
รับทรำบค ำสั่ง 

 
ทักท้วง 

สิ้นสุดกระบวนกำร  

สพท. แก้ไขค ำสั่ง 
/ยกเลกิค ำสั่ง 

เห็นชอบ 

สพท. น ำมติ ก.ค.ศ. เสนอ 
กศจ. เพื่อขอ 

ควำมเห็นชอบแก้ไขค ำสัง่/
ยกเลกิค ำสั่ง 

สพท. ส่งค ำสัง่ 
ให้ ก.ค.ศ. รับทรำบ 

กศจ. พิจำรณำ  
ให้ควำมเห็นชอบ 

สพท. เสนอ ก.ค.ศ. ขอทบทวนมติ 
ก.ค.ศ. (ต้องมเีอกสำรหลกัฐำน
เพิ่มเตมิประกอบกำรพิจำรณำ) 

ขอทบทวนมต ิ
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1.2 การเปลี่ยนแปลงการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (๒) 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง   
1. มำตรำ 41 และมำตรำ 53 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. กฎ ก.ค.ศ. กำรจัดประเภทต ำแหน่ง ระดับต ำแหน่ง กำรให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจ ำ

ต ำแหน่งของต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) พ.ศ. 2555  ตำมหนังสือ                  
ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 25 ลงวันที่ 24 กันยำยน 2555 

3. กำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลั งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) 
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 17 ลงวันที่ 5 กันยำยน 2556              

4. กำรจัดกลุ่มต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกร                      
ทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค.  (2) ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่                   
27 สิงหำคม 2552  

5. กำรประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ 
(ต ำแหน่งประเภททั่วไป) และต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะต ำแหน่ง ระดับ 8 ลงมำ  ตำมหนังสือ                 
ส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยำยน 2548  

6. มำตรฐำนต ำแหน่งของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกร                          
ทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ตำมหนังสือส ำนักงำน  ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่                              
10 พฤษภำคม 2556      

7. กำรปรับเงินเดือนเข้ำสู่บัญชีเงินเดือนข้ันต่ ำข้ันสูงและกำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื ่น ตำมมำตรำ 38 ค. (2) ตำมหนังสือ
ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 10 ลงวันที่ 26 มิถุนำยน 2558 

8. กำรปรับเงินเดือนเข้ำสู่บัญชีเงินเดือนข้ันต่ ำ ข้ันสูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ                  
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 6 ลงวันที่ 25 พฤษภำคม 2558 

9. กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ด่วนที่สุด                
ที่ นร 1012.2/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภำคม 2558 
 

สรุปสาระส าคัญของหลักเกณฑแ์ละวิธีการ 
กำรเปลี่ยนแปลงกำรก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง

บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) เป็นกำรใช้ต ำแหน่งตำมกรอบอัตรำก ำลัง ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
โดยสำมำรถก ำหนดต ำแหน่งได้ภำยใต้กรอบช่ือต ำแหน่งและระดับต ำแหน่งที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด เฉพำะต ำแหน่ง 
ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดไว้มำกกว่ำ 1 ช่ือต ำแหน่ง สรุปสำระส ำคัญ ดังนี้ 

1. ต ำแหน่งที่ขอก ำหนดต ำแหน่ง  
ต ำแหน่งที่จะสำมำรถน ำมำพิจำรณำเปลี่ยนแปลงกำรก ำหนดต ำแหน่งได้  จะต้องเป็น

ต ำแหน่งที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดตำมกรอบอัตรำก ำลัง ดังนี้ 
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1.1 เลขที่ ต ำแหน่งที่ มี ช่ือต ำแหน่งที่  ก.ค.ศ. ก ำหนดเป็นต ำแหน่งประเภทวิชำกำร  

มำกกว่ำ 1 ช่ือต ำแหน่ง เช่น ต ำแหน่งเลขที่ อ 33 ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล ระดับปฏิบัติกำร/ ช ำนำญกำร 
หรือต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติกำร/ ช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที่ อ 57 ต ำแหน่งนักวิชำกำร
ศึกษำ ระดับปฏิบัติกำร/ ช ำนำญกำร หรือต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป ระดับปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร เป็นต้น 

1.2 เลขที่ต ำแหน่งที่มีช่ือต ำแหน่งที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดมำกกว่ำ 1 ช่ือต ำแหน่ง เป็นต ำแหน่ง
ประเภทวิชำกำรและต ำแหน่งประเภททั่วไป เช่น ต ำแหน่งเลขที่ อ 19 ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี     
ระดับปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร หรือต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน  

2. คุณสมบัติของผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
    2.1 กรณีก ำหนดต ำแหน่งประเภททั่วไป เป็นต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ผู้ด ำรงต ำแหน่งนั้น       

จะต้องเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งที่จะแต่งตั้ง  
    2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่งตรงตำมมำตรฐำนต ำแหน่งที่ ก.ค.ศ. 

ก ำหนดและต้องมีค ำสั่งมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งที่ขอก ำหนดใหม่อย่ำงชัดเจน รวมทั้งต้องมี                     
กำรปฏิบัติงำนจริงด้วย 
 3. กำรให้ได้รับเงินเดือน  
           กำรให้ได้รับเงินเดือน ให้ได้รับเงินเดือนเท่ำเดิมและไม่สูงกว่ำข้ันสูงของระดับต ำแหน่ง             
ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
 

อ านาจหน้าท่ีของ กศจ. 
1. กรณีต ำแหน่งว่ำง  

กรณีที่  ก.ค.ศ. ก ำหนดต ำแหน่งไว้ในกรอบอัตรำก ำลังมำกกว่ำ 1 ช่ือต ำแหน่ง  
ให้ กศจ. พิจำรณำเลือกก ำหนดต ำแหน่งตำมควำมจ ำเป็นของภำระงำนได้ ภำยใต้กรอบอัตรำก ำลังที่ ก.ค.ศ. 
ก ำหนด 

2. กรณีต ำแหน่งที่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งอยู่  
กรณีที่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งในต ำแหน่งที่  ก.ค.ศ. ก ำหนดไว้มำกกว่ำ 1 ช่ือต ำแหน่ง 

กำรเปลี่ยนแปลงกำรก ำหนดต ำแหน่ง เป็นกำรก ำหนดช่ือต ำแหน่งใหม่ในเลขที่ต ำแหน่งเดิม ภำยใต้กรอบ
อัตรำก ำลั งที่  ก .ค.ศ.  ก ำหนด โดยให้ ส ำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำ น ำเสนอศึกษำธิกำรจั งห วัด  
เพื่อเสนอ กศจ. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และให้ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเสนอขออนุมัติ ก.ค.ศ.   
เพื่อพิจำรณำต่อไป และเมื่อ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งแล้ว ให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ด ำเนินกำรแต่งตั้งบุคคลตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด แล้วน ำเสนอ กศจ. เพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
เมื่อ กศจ. พิจำรณำอนุมัติแล้ว ให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำด ำเนินกำรออกค ำสั่ง แล้วส่งค ำสั่งให้ ก.ค.ศ. 
พิจำรณำรับทรำบต่อไป 

 
 
 



 

 
 

เห็นชอบ 

ไม่อนุมัต ิอนุมัติ 

ไม่อนุมัต ิ

ไม่เห็นชอบ 

ต าแหน่งที่ขอก าหนดต าแหน่ง 
  - ต ำแหน่งเลขที่ ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ให้มี 
ชื่อต ำแหน่ง มำกกว่ำ 1 ชื่อต ำแหน่ง 
  
   

คุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง 
 - คุณวุฒิ คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 - ค ำสั่งให้ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งรวมทั้งต้องมีกำรปฏิบัติงำนจริง 

กศจ.
พิจำรณำ 

แจ้งมติให้ สพท. 

การให้ได้รับเงินเดือน 
- กำรให้ได้รับเงินเดือนต้องให้ได้รับเท่ำเดิม               
และไม่สูงกว่ำขั้นสูงของระดับต ำแหน่ง                           
ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

สิ้นสุดกระบวนกำร 

ให้ สพท. ด ำเนินกำร 
ออกค ำสั่งต่อไป 

ส่งค ำสั่งเสนอ ก.ค.ศ.  
พิจำรณำรับทรำบต่อไป 

จัดท ำบันทึกเรื่องเสนอ กศจ.  
เพื่อพิจำรณำ 

ก.ค.ศ.
พิจำรณำ 

เสนอ 

ศึกษำธิกำรจังหวัด 

ให้ สพท.  
ด ำเนินกำรออกค ำสั่ง 

อนุมัติ 

ส่งค ำสั่งเสนอ ก.ค.ศ.  
พิจำรณำรับทรำบต่อไป 

สพท. ตรวจสอบข้อมูล 

กรณีข้อ 1 กรณีข้อ 2 

กศจ.
พิจำรณำ 

สพท. เสนอ กศจ. 
เพื่อทรำบ  
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แผนผังขั้นตอนการด าเนินการเปลี่ยนแปลงการก าหนดต าแหน่งฯ  (กรณีข้อ 1 และ ข้อ 2) 
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1.3  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน ส าหรับต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ให้เป็นระดับช านาญการพิเศษ ในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. มำตรำ 43 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก ำหนดให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค.ศ. มอบหมำยตรวจสอบกำรก ำหนดต ำแหน่ง
และกำรใช้ต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เหมำะสม ในกรณีที่ลักษณะหน้ำที่และ  
ควำมรับผิดชอบ ปริมำณงำน คุณภำพงำนของต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต ำแหน่งใด  
ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดเปลี่ยนแปลงไป ให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค.ศ. มอบหมำย พิจำรณำปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง
นั้นใหม่ให้เหมำะสมตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด  

2. กำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ตำมหนังสือ
ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 17 ลงวันที่ ๕ กันยำยน ๒๕๕๖  

3. หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินค่ำงำน ส ำหรับต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น 
ตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ให้เป็นระดับช ำนำญกำรพิเศษ ในส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/
ว ๒ ลงวันที่ ๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘  

 

สรุปสาระส าคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดกรอบอัตรำก ำลัง ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค.(2)  

ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เมื่อวันที่  
๕ กันยำยน ๒๕๕๖ จ ำนวน 14,300 ต ำแหน่ง และก ำหนดให้มีต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
เพิ่มข้ึน รวม 1,163 ต ำแหน่ง โดยก ำหนดเงื่อนไขท้ำยต ำแหน่งว่ำ “ต้องผ่ำนกำรประเมินคุณภำพงำน 
ของต ำแหน่งตำมหลักเกณฑ์ที่  ก .ค .ศ. ก ำหนดก่อน จึงจะก ำหนดเป็นระดับช ำนำญกำรพิเศษได้ ” 
ซึ่งหำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพิจำรณำว่ำต ำแหน่งดังกล่ำวมีปริมำณงำนและคุณภำพของงำน
เปลี่ยนแปลงไปในระดับที่สูงข้ึน ให้ด ำเนินกำรประเมินค่ำงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก .ค.ศ ก ำหนด  
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว ๒ ลงวันที่ ๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ โดยหลักเกณฑ์ดังกล่ำว 
มีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

1. กำรปรับระดับต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ให้เป็นระดับช ำนำญกำรพิเศษ ตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรนี้ ให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

1.1 ต้องไม่เปลี่ยนประเภทต ำแหน่งและสำยงำน 
1.2 ต้องเป็นไปตำม กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรจัดประเภทต ำแหน่ง ระดับต ำแหน่ง 

กำรให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่งของต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) 
และมำตรฐำนต ำแหน่งของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น  
ตำมมำตรำ 38 ค.(2) 
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1.3 จะด ำเนินกำรได้เมื่อได้จัดข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำอืน่ตำมมำตรำ 38 ค. (2) ให้ด ำรงต ำแหน่งตำมกรอบอัตรำก ำลังใหม่ และ ก.ค.ศ. รับทรำบค ำสั่งแล้ว 
  2. ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นผู้พิจำรณำลักษณะหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ปริมำณงำน 
คุณภำพงำน และควำมยุ่งยำกในงำนของต ำแหน่ง หำกเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปในสำระส ำคัญ ต้องจัดให้มี 
กำรประเมินคุณภำพงำนของต ำแหน่งตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรนี้ 

3. ให้มีคณะกรรมกำรประเมินค่ำงำน รวม 3 คน เพื่อประเมินค่ำงำนทุกต ำแหน่ง ประกอบด้วย  
1) ผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ ที่  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ

มอบหมำย เป็นประธำน  
2) ผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นกรรมกำร  
3) รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่รับผิดชอบกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  

1 คน เป็นกรรมกำร  
ทั้งนี้ กรณีไม่มีรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่รับผิดชอบกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

ให้ตั้งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมอบหมำยแทน  
4. กำรก ำหนดองค์ประกอบในกำรประเมินค่ำงำน ก ำหนดให้ใช้องค์ประกอบเดียวกัน 

กับองค์ประกอบในกำรประเมินค่ำงำนตำมที่ ก.พ. ก ำหนด ตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำน ตำมหนังสือ
ส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎำคม 2552 ที่ก ำหนดไว้ 4 ด้ำน ได้แก่ หน้ำที่และ 
ควำมรับผิดชอบ ควำมยุ่งยำกของงำน กำรก ำกับตรวจสอบ และกำรตัดสินใจ คะแนนรวม 100 คะแนน  

5. เกณฑ์ผ่ำนกำรประเมิน ต้องมีผลกำรประเมินของกรรมกำรแต่ละคนไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 

6. ในกรณีที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำ พิจำรณำอนุมัติให้ปรับระดับต ำแหน่งประเภท
วิชำกำร ต ำแหน่งใดเป็นระดับช ำนำญกำรพิเศษ ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 ด ำเนินกำรคัดเลือกและประเมิน
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญกำรพิเศษ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมหนังสือส ำนักงำน 
ก.พ.ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยำยน 2548  

7. กำรแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำว ตำมข้อ 6 ไม่ผูกพันกับผู้ด ำรงต ำแหน่งอยู่เดิม 
  8. ส ำหรับต ำแหน่งที่เสนอขอแล้วไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด จะเสนอขอประเมินค่ำงำนใหม่ได ้
เมื่อปรำกฏว่ำมีปริมำณงำน คุณภำพงำน และควำมยุ่งยำกในงำนของต ำแหน่งนั้นสูงข้ึนอย่ำงชัดเจน  
และมีเหตุผลที่สมควรปรับระดับต ำแหน่งให้เป็นระดับช ำนำญกำรพิเศษ ทั้งนี้ ต้องมีระยะเวลำไม่ น้อยกว่ำ  
1 ปี นับจำกวันที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำมีมติไม่อนุมัติ 
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อ านาจหน้าท่ีของ กศจ. 

 1. เป็นผู้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต ำแหน่งที่จะประเมินค่ำงำนตำมที่ส ำนักงำน 
เขตพื้นที่กำรศึกษำเสนอ โดยพิจำรณำจำกลักษณะหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ปริมำณงำน คุณภำพงำน  
และควำมยุ่งยำกในงำนของต ำแหน่ง ที่เพิ่มข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงไปในสำระส ำคัญ 

 2. ตั้งคณะกรรมกำรประเมินค่ำงำน จ ำนวน 3 คน ประกอบด้วย  
1) ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ. ที่ กศจ. มอบหมำย เป็นประธำน  
2) ผู้แทน ก.ค.ศ. เป็นกรรมกำร  
3) รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่รับผิดชอบกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  

ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ขอ 1 คน เป็นกรรมกำร  
ทั้ งนี้  กรณีไม่มี รองผู้ อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่ กำร ศึกษำที่ รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ให้ตั้งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมอบหมำยแทน  

 3. เป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ/ไม่อนุมัติให้ปรับระดับต ำแหน่งให้เป็นระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
 

*  กำรตั้งคณะกรรมกำรประเมินค่ำงำน คนที่ 2 ผู้แทน ก.ค.ศ. เป็นประเด็นที่อยู่ระหว่ำงกำรขอหลักกำร 
จำกคณะกรรมกำรขับเคลื่อนฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๑๕9 
 
แผนผังขั้นตอนการด าเนินการประเมินค่างานฯ    

            ผู้ด าเนินการ : ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา             ผู้พิจารณา : กศจ. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ตั้งคณะกรรมกำรประเมิน 
จ ำนวน 3 คน  

ตั้งคณะท ำงำนจัดท ำข้อมูล 
รำยต ำแหน่ง เพือ่จัดท ำข้อมูลตำมแบบ

รำยงำนเพือ่ก ำหนดต ำแหน่งฯ 
(เอกสำรหมำยเลข 2) 

สพท. จัดท ำบญัชีรำยละเอียด 
กรอบอัตรำก ำลัง  

(เอกสำรหมำยเลข 3) 

สพท. น ำเสนอข้อมูล  
(เอกสำรหมำยเลข 1-3)  

ให้ กศจ. พิจำรณำ 

กศจ. 

พิจำรณำ

คณะกรรมกำร 
ด ำเนินกำรประเมินค่ำงำน 

สพท. น ำเสนอผลกำรประเมิน  
ให้ กศจ. พิจำรณำ 

กศจ. 
พิจำรณำ 

สพท. จัดท ำข้อมลูตำมแบบขอ 

ก ำหนดต ำแหน่ง (เอกสำรหมำยเลข 1) 

สพท. มีค ำสั่งก ำหนดต ำแหน่งฯ 

สิ้นสุดกระบวนกำร 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

สพท. รำยงำนผลกำรพิจำรณำ 
ให้ ก.ค.ศ. ทรำบ 
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๒. การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง 
 

๒.๑ หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)  

 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. มำตรำ 47 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก ำหนดว่ำ ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นผู้ด ำเนินกำรสอบแข่งขัน  
เพื่อบรรจุแลแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

หลักสูตรวิธีกำรสอบแข่งขันและวิธีด ำเนินกำรที่เกี่ยวกับกำรสอบแข่งขัน ตลอดจนเกณฑ์
ตัดสินกำรข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กำรน ำรำยช่ือผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้
ในบัญชีอื่น และกำรยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

2. หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ตำมหนังสือ  
ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 27 ลงวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2555 

 

สรุปสาระส าคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ 
     ก.ค.ศ. ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ำรับรำชกำรเป็น
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ตำมหนังสือ 
ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 27 ลงวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2555 โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

1. ให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรก ำหนดนโยบำย หรือแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร  
ในกำรด ำเนินกำรสอบแข่งขัน  

 1.1 ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นผู้ด ำเนินกำรสอบ หรือรวมเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ในภูมิภำคเดียวกันโดยระบุเขตพื้นที่กำรศึกษำ แล้วมอบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำใด เขตพื้นที่กำรศึกษำหนึ่ง  
เป็นผู้ด ำเนินกำรสอบทั้ ง  3 ภำค คือ ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป ภำคควำมรู้ ควำมสำมำรถ  
ที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง และภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 

 1.2 ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นผู้ด ำเนินกำรสอบ หรือรวมเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ในภูมิภำคเดียวกันโดยระบุเขตพื้นที่กำรศึกษำ แล้วมอบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำใด เขตพื้นที่หนึ่ง  
เป็นผู้ด ำเนินกำรสอบ ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง และภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง   
โดยเปิดรับสมัครจำกผู้สอบผ่ำนภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป ของ ก.พ.  
  2. ให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำข้อสอบ กำรตรวจกระดำษค ำตอบ 
ประมวลผลกำรสอบ  
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  3. ให้ผู้ด ำเนินกำรสอบแข่งขันจัดให้มีกำรรับสมัครสอบ ก ำหนดเวลำรับสมัครสอบ  
ไม่น้อยกว่ำ 15 วัน  
  4. ปริญญำบัตร ประกำศนียบัตร ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจไม่หลังวันปิดรับสมัคร
สอบแข่งขัน  
  5. เกณฑ์กำรตัดสินต้องได้คะแนนในแต่ละภำคไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  
  6. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกำศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  7. กรณี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นกำรศึกษำที่ใด มีต ำแหน่งว่ำง และไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
ในต ำแหน่งว่ำง ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง หำกประสงค์จะน ำรำยช่ือผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชี  
เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
อื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ให้ด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
 
อ านาจหน้าท่ีของ กศจ.  
  กศจ. เป็นผู้ด ำเนินกำรสอบตำมนโยบำยของส่วนรำชกำรและให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร  
และเงื่อนไข ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ดังนี้ 

 1. ตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบแข่งขันได้ตำมควำมเหมำะสม 
2. ประกำศรับสมั ครก่ อนวันรับสมั ครไม่ น้อยกว่ำ 7 วัน โดยด ำเนินกำรรั บสมั คร 

ไม่น้อยกว่ำ 15 วัน 
3.ประกำศรำยช่ื อผู้ มี สิ ทธิ เข้ ำสอบก่ อนวั นสอบไม่ น้ อยกว่ ำ 5 วัน พร้ อมก ำหนด 

วัน เวลำ และสถำนที่สอบ 
4. ด ำเนินกำรสอบตำมหลักสูตรกำรสอบแข่งขัน 
5. ประกำศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

6. ให้รำยงำนไปยังส ำนักงำน ก.ค.ศ. ภำยใน 5 วันท ำกำร นับตั้งแต่วันประกำศผลกำรสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๑๖2 
 
แผนผังขั้นตอนการด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนรำชกำรก ำหนดนโยบำย 
กำรบริหำรจัดกำรด ำเนินกำร

สอบ 

ประกำศรับสมัครก่อนวันรับสมัคร 
ไม่น้อยกว่ำ 7 วัน 

ตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรสอบ 

ให้ กศจ. เป็นผู้ด ำเนินกำรสอบ
กำรสอบให้เป็นไปตำมหลักกำร

บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

ประกำศขึ้นบัญชี 
ผู้สอบแข่งขันได้ 

ให้ผู้ด ำเนินกำรสอบแข่งขัน รำยงำนไปยัง
ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ภำยใน 5 วันท ำกำร 

นับตั้งแต่วันประกำศผลกำรสอบ 

รับสมัครไม่น้อยกว่ำ 15 วัน โดยตรวจสอบ
เอกสำรคุณสมบัติ และคุณวุฒิ ให้ถูกต้อง 

ตำมที่ระบุไว้ในประกำศรับสมัคร 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำสอบก่อนวันสอบ 
ไม่น้อยกว่ำ 5 วัน พร้อมก ำหนดวัน เวลำ  

และสถำนที่สอบ 

ด ำเนินกำรสอบตำม
หลักสูตรกำรสอบแข่งขัน 

สิ้นสุดกระบวนกำร 

- จัดท ำข้อสอบ 
- กำรตรวจกระดำษค ำตอบ 
- ประมวลผลกำรสอบ 

หลักสูตรกำรสอบแข่งขัน 
- ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป 
- ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง 
- ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 

เกณฑ์กำรตัดสิน ต้องได้
คะแนนในแต่ละภำค 
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 
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๒.๒ การแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป  

ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ส าหรับพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. กำรแต่งตั้งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไป  

ไปแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ส ำหรับพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ 0206.5/ว ๒ ลงวันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙  

2. กำรบริหำรงำนบุคคลในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ : หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข 
กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร
ส ำหรับพื้นที่ 4 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส และสตูล) และใน 4 อ ำเภอของจังหวัดสงขลำ 
(จะนะ เทพำ นำทวี และสะบ้ำย้อย) ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎำคม 
๒๕๕๘ 

 

สรุปสาระส าคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติให้น ำหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 

ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรส ำหรับพื้นที่ 4 จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ (ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส และสตูล) และใน 4 อ ำเภอของจังหวัดสงขลำ ( จะนะ เทพำ นำทวี และ
สะบ้ำย้อย) ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 16 ลงวันที่ 28 กรกฎำคม 2558 มำใช้บังคับกับ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ในพื้นที่
ดังกล่ำวด้วยโดยอนุโลม ซึ่งมีสำระส ำคัญ คือ 

1. ผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับช ำนำญงำน ที่มีคุณวุฒิตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะ
ส ำหรับต ำแหน่งประเภทวิชำกำร แต่มีคุณสมบัติต่ำงไปจำกคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 
ระดับช ำนำญกำร ในส่วนของกำรด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภท
วิชำกำร ระดับช ำนำญกำรได้ โดยไม่ต้องด ำเนินกำรตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 0711/ว 12 ลงวันที่ 
1 ตุลำคม 2533  (ซึ่ งก ำหนดให้มีผลกำรสอบแข่งขัน/กำรคัดเลือก) แต่ให้จัดท ำข้อเสนอแนวคิด  
วิธีกำรพัฒนำ/กำรแก้ปัญหำงำนที่ด ำเนินกำรอยู่ในพื้นที่ ให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพย่ิงข้ึน มำประกอบกำร
พิจำรณำ 

2. ผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 
ระดับปฏิบัติกำรได้ โดยต้องมีผลกำรสอบแข่งขันได้ในสำยงำนที่จะแต่งตั้งตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
และไม่ต้องรอให้ถึงล ำดับที่เรียกบรรจุก่อน 

ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรตำมข้อ 1 และ 2 จะต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไข 3 ข้อ คือ 
1) ข้ำรำชกำรที่จะได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงำนในพื้นที่ ๔ จังหวัด

ชำยแดนภำคใต้ หรือปฏิบัติงำนในพื้นที่ ๔ อ ำเภอของจังหวัดสงขลำ ตำมที่หลักเกณฑ์ฯ ก ำหนด ติดต่อกัน 
มำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 
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2) ต้องมีต ำแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
3) เมื่อข้ำรำชกำรผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งแล้วผู้นั้นจะต้องอยู่ปฏิบัติงำนในพื้นที่

ต่อไปเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี เว้นแต่มีเหตุผลควำมจ ำเป็นเป็นพิเศษ 
รวมทั้งก ำหนดให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นผู้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่  
ของส่วนรำชกำรตำมที่หลักเกณฑ์ดังกล่ำวก ำหนดไว้ 
 
อ านาจหน้าท่ีของ กศจ. 
  กศจ. เป็นผู้พิจำรณำกำรแต่งตั้ งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2)  
ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรนี้ 
 
แผนผังขั้นตอนการด าเนินการแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ผู้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทท่ัวไป ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ส าหรับพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัติ ไม่อนุมัติ 

สพท. ตรวจสอบคุณสมบัต ิ
ของผู้ประสงค์เปลี่ยนประเภทต ำแหน่ง  
และต ำแหน่งว่ำงที่จะใช้ในกำรแต่งตั้ง 

 

กศจ. พิจำรณำ 
 

สิ้นสุดกระบวนกำร  

สพท. ออกค ำสั่ง
แต่งตั้ง 

สพท. ส่งค ำสัง่ให้ 
ก.ค.ศ. รับทรำบ 

สพท. เสนอขอแต่งตัง้ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไป 
 ให้ด ำรงต ำแหนง่ประเภทวิชำกำร 
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2.3 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ในเขตพัฒนาพิเศษ 
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. มำตรำ 50 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก ำหนดว่ำ ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
กำรศึกษำไม่สำมำรถด ำเนินกำรสอบแข่งขันได้ หรือกำรสอบแข่งขันอำจท ำให้ไม่ได้บุคคลต้องตำมประสงค์  
ของทำงรำชกำร อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำอำจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครู  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยวิธีอื่นได้ ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

2. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ  
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 5 สิงหำคม 2556 

 
สรุปสาระส าคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ก.ค.ศ. มีมติก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ในเขตพัฒนำพิเศษ
เฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังกล่ำวมีสำระส ำคัญ คือ 

 1. คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธ์ิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
1.1 เป็นพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ หรือลูกจ้ำงช่ัวครำวจำกเงินงบประมำณหรือเงิน

รำยได้ของหน่วยงำนกำรศึกษำ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับลักษณะงำนของต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
ตำมมำตรำ 38 ค. (2) ของหน่วยงำนกำรศึกษำ ในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้  
รวมกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้ำย 

1.2 มีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ 30 แห่งพระรำชบัญญัติร ะเบียบข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547  

1.3 มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่งตรงตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 
1.4 ปัจจุบันต้องปฏิบัติหน้ำที่ที่เกี่ยวกับลักษณะงำนของต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

อื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ของหน่วยงำนกำรศึกษำ ในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
1.5 ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก มีสิทธ์ิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกภำยในหน่วยงำน

กำรศึกษำที่ปฏิบัติงำนอยู่ปัจจุบัน ในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
2. เกณฑ์กำรตัดสินในแต่ละภำคไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 และคะแนนรวมทั้ง 3 ภำค ไม่ต่ ำกว่ำ

ร้อยละ 60 
3. ให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับกำรคัดเลือก ให้ครบตำมจ ำนวนต ำแหน่งที่ประกำศรับสมัคร 

โดยไม่ขึ้นบัญชี 
  4. ผู้ที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติหน้ำที่ ในหน่วยงำนกำรศึกษำเป็นระยะเวลำ 
ไม่น้อยกว่ำ 4 ปี จึงจะมีสิทธ์ิขอย้ำยออกนอกเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
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อ านาจหน้าท่ีของ กศจ. 

กศจ. เป็นผู้ด ำเนินกำรคัดเลือกหรืออำจมอบหมำยให้หน่วยงำนกำรศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำร
และเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรคัดเลือก ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ดังนี ้

 1. ประกำศรับสมัครคัดเลือกก่อนวันรับสมคัรไม่น้อยกว่ำห้ำวัน โดยระบุหลักสูตรกำรคัดเลือก 
จ ำนวนต ำแหน่งว่ำง อัตรำเงินเดือน คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่งหรืออื่นๆ  
ตำมควำมเหมำะสม และประชำสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธ์ิทรำบ โดยปิดประกำศไว้ในที่เปิดเผยและหรือประกำศ 
ในเว็บไซต์ 

2. รับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่ำเจ็ดวัน โดยให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสำรหลักฐำน
ตำมที่ก ำหนดในประกำศรับสมัคร 

๓. ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำรับกำรคัดเลือก ก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่คัดเลือก ตลอดจน
ระเบียบเกี่ยวกับกำรคัดเลือกเท่ำที่จ ำเป็น ณ หน่วยงำนกำรศึกษำที่ด ำเนินกำรคัดเลือกและหรือประกำศ 
ในเว็บไซต์ไม่น้อยกว่ำเจ็ดวันก่อนวันคัดเลือก 

๔. ให้คัดเลือกตำมหลักสูตร แนบท้ำยหลักเกณฑ์และวิธีกำรนี้ 
5. ให้ประกำศผลกำรคัดเลอืก โดยเรยีงล ำดับที่จำกผู้ได้รบัคะแนนรวมทุกภำคจำกมำกไปหำน้อย 

  ๖. กำรเรียกตัวผู้ได้รับกำรคัดเลือกมำรำยงำนตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้เรียกตำมล ำดับที่  
ที่คัดเลือกได้ โดยใช้ประกำศผลกำรคัดเลือกเป็นกำรเรียกตัวผู้มีสิทธ์ิได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง 
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แผนผังขั้นตอนการด าเนินการคัดเลือกฯ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศจ. ผู้ด ำเนินกำรคัดเลือกหรืออำจมอบหมำยให้
หน่วยงำนกำรศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรและ

เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรคัดเลือก 
 

ประกำศรับสมัครก่อนวันรับสมัคร 
ไม่น้อยกว่ำ 5 วัน 

 

โดยระบุหลักสูตร  
จ ำนวนต ำแหน่งว่ำง  

อัตรำเงินเดือน คุณสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัติเฉพำะ 

ประกำศผลกำรคัดเลือก 

ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 สั่งบรรจุ
และแต่งตั้งผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 

รับสมัครไม่น้อยกว่ำ 7 วัน โดยตรวจสอบเอกสำร
หลักฐำนตำมที่ระบุไว้ในประกำศรับสมัคร 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำสอบก่อนวันสอบ 
ไม่น้อยกว่ำ 7 วัน พร้อมก ำหนดวัน เวลำ  

และสถำนที่สอบ 

ด ำเนินกำรคัดเลือก 
ตำมหลักสูตร 

สิ้นสุดกระบวนกำร 
 

ให้ผู้ด ำเนินกำรสอบแข่งขัน รำยงำนไปยัง
ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ภำยใน 5 วันท ำกำร 

นับตั้งแต่วันประกำศผลกำรสอบ 

เรียกตัวผู้ได้รับกำรคัดเลือก
มำรำยงำนตัว 
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3. เงินเดือนและค่าตอบแทน 
 

๓.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (๒) 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง   
1. มำตรำ 72 และมำตรำ 73 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 
2. หนังสอืส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ ว 21 ลงวันที ่17 ธันวำคม 2552 
3. หนังสอืส ำนักงำน ก.พ.ที่ นร 1012/ ว 20 ลงวันที่ 3 กันยำยน 2552 
4. หนังสอืส ำนักงำน ก.พ.ที่ นร 1008/ ว 27 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2552 
5. หนังสือส ำนักงำน ก.พ.ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ ว 28 ลงวันที่ 22 ตุลำคม 2552 
6. กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552  
7. กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
8. กำรปรับเงินเดือนเข้ำสู่บัญชีเงินเดือนข้ันต่ ำข้ันสูงและกำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื ่น ตำมมำตรำ 38 ค. (2) ตำมหนังสือ
ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 10 ลงวันที่ 26 มิถุนำยน 2558      

9. กำรปรับเงินเดือนเข้ำสู่บัญชีเงินเดือนข้ันต่ ำข้ันสูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ                  
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 6 ลงวันที่ 25 พฤษภำคม 2558 

10. กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ด่วนที่สุด                
ที่ นร 1012.2/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภำคม 2558 

 

สรุปสาระส าคัญของหลักเกณฑแ์ละวิธีการ 
 กำรเลื่อนอัตรำเงินเดือนให้ได้รับสูงข้ึนจำกอัตรำเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมอันเป็นผลจำกกำรปฏิบัติงำน 
กำรเลื่อนเงินเดือนนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของบ ำเหน็จควำมชอบซึ่งเกิดจำกกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 กำรด ำเนินกำรเลื่อนเงินเดือนมีส่วนส ำคัญที่เกี่ยวข้อง 2 ส่วน คือ  
         1. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
 2. กำรเลื่อนเงินเดือน 

 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
   กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนมีองค์ประกอบในกำรประเมิน  2 องค์ประกอบ  คือ  

 1.1 ผลสัมฤทธ์ิของงำน ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 70 (ส ำหรับผู้ที่มีช่วงกำรทดลองปฏิบัติรำชกำร
ในระยะเวลำกำรประเมินในส่วนขององค์ประกอบนี้ให้มีน้ ำหนักกำรประเมินร้อยละ 50 )  
 

โดยประเมินจำก 
   - ปริมำณผลงำน 
   - คุณภำพผลงำน 
   - ควำมเร็ว / ตรงตำมที่ก ำหนด / ตรงประเด็น / ควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ทรัพยำกร 
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 1.2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร/สมรรถนะ (ส ำหรับผู้ที่มีช่วงกำรทดลองปฏิบัติ
รำชกำรในระยะเวลำกำรประเมินในส่วนขององค์ประกอบนี้ให้มีน้ ำหนักกำรประเมินร้อยละ  50) 
ประเมินจำก 
   - สมรรถนะหลักตำมที่ ก.พ. ก ำหนด ได้แก่  
                 (1) มำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็น ประกอบด้วย  
                                  (1.1) มำตรฐำนด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถที่จ ำเป็น ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน           
ในต ำแหน่งประเภททั่วไป วัดจำก 

 
(1.1.1) ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
(1.1.2) ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร  

                                  (1.2) มำตรฐำนด้ำนทักษะ ที ่จะเป็นส ำหร ับกำรปฏิบ ัติงำนในต ำแหน่ง
ประเภททั่วไปและวิชำกำร ได้แก่ 
    (1.2.1) กำรใช้คอมพิวเตอร์ 
    (1.2.2) กำรใช้ภำษำอังกฤษ   ก ำหนดรำยละเอียดและระดับทักษะที่จ ำเป็น 
         (1.2.3) กำรค ำนวณ          
         (1.2.4) กำรจัดกำรข้อมูล 
   (1.3 ) มำตรฐำนด้ำนสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 
         (1.3.1) สมรรถนะหลัก 
         (1.3.2) สมรรถนะทำงกำรบริหำร 
         (1.3.3) สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 3 สมรรถนะ 

                                  ให้ก ำหนดอย่ำงน้อย 3 สมรรถนะ (โดยอำจพิจำรณำจำก            
สิ่งที่ส่งมำด้วย 2 ในหนังสือหนังสือส ำนักงำน ก.พ.ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2552) เสนอ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ก ำหนด 
    - สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำรตำมที่ส่วนรำชกำรก ำหนด 
    - องค์ประกอบของกำรประเมินอื่นๆ เพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสม 
 

2. การเลื่อนเงินเดือน 
    เมื่อได้ผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรแล้วน ำผลมำพิจำรณำกำรเลื่อนเงินเดือน        

โดยมีแนวทำงกำรพิจำรณำ ดังนี้  
     2.1 ให้ใช้ฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือน ส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือน ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2 

ของหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 10 ลงวันที่ 26 มิถุนำยน 2558 
     2.2 วงเงินงบประมำณ กำรบริหำร ส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบ  

     2.2.1 เลื่อนครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ภำยในวงเงินร้อยละ 3 ของเงินเดือนที่จ่ำยให้
ข้ำรำชกำร ณ วันที่ 1 มีนำคม และ 1 กันยำยน ตำมล ำดับ 

     2.2.2 ผู้บริหำรวงเงินกำรเลื่อนเงินเดือน   
      ผู ้มีอ ำนำจสั ่งบรรจุและแต่งตั ้ง ตำมมำตรำ 53 แห่งพระรำชบัญญัติ

ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547  
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     2.3 ผู้ได้รับเงินเดือนสูงสุด / ใกล้ถึงเงินเดือนสูงสุดของสำยงำน / ระดับต ำแหน่ง           
ให้ได้รับค่ำตอบแทนพิเศษ ซึ่งพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบัติรำชกำรโดยคิดเป็นร้อยละของฐำนในกำรค ำนวณ             
ที่ก ำหนดไว้ตำมช่วงเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต ำแหน่ง ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.                      
ที่ ศธ 0206.5/ว 10 ลงวันที่ 26 มิถุนำยน 2558 

ส ำหรับกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษนี้ให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง  
ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงถึงข้ันสูง
ของอันดับหรือต ำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

 
อ านาจหน้าท่ีของ กศจ. 
 กศจ. พิจำรณำให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ที่  ก.ค.ศ. ก ำหนด และเมื่อ กศจ.                      
มีมติเห็นชอบ จึงให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำด ำเนินกำรออกค ำสั่ง และส่งค ำสั่งให้ ก.ค.ศ. พิจำรณำรับทรำบ
ต่อไป 

ทั้งนี้ กำรพิจำรณำกำรเลื่อนเงินเดือนให้ผู้บังคับบัญชำแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำ 
ก่อนน ำเสนอ กศจ. โดยในกรณีของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ให้พิจำรณำข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (๒) ทั้งในส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดทุกจังหวัด 

และเมื่ อผลการพิจารณาการเลื่ อนเงินเดือนเป็นประการใด ให้จัดท าบัญชี 
การเลื่อนเงินเดือนแยกเป็นรายจังหวัด เพ่ือเสนอ กศจ. จังหวัด น้ันๆ พิจารณาอนุมัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๑71 
 
แผนผังขั้นตอนการด าเนินการเลื่อนอัตราเงินเดือนฯ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ 

ผู้ประเมิน ผู้รับกำรประเมิน ก ำหนดข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับ 
- กำรมอบหมำยงำนและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
- ก ำหนดดัชนีชี้วัด/หลักฐำนบ่งชี้ควำมส ำเร็จของ 
- ระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในกำรปฏิบัติรำชกำร
ตำมที่ส่วนรำชกำรก ำหนด 
 

สถำนศึกษำ 
ด ำเนินกำรประเมินผล

กำรปฏิบัตงิำน 

ผู้ประเมิน ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่ได้ประกำศไว้ โดยในแต่ละรอบ                   

กำรประเมิน จัดกลุ่มผลคะแนน อย่ำงน้อย 5 ระดับ 

 - ในรอบกำรประเมินให้ผู้ประเมินให้ค ำปรึกษำแนะน ำ
ผู้รับกำรประเมิน 

- เม่ือสิ้นรอบประเมิน ผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมิน ควรร่วมกัน
ท ำกำรวิเครำะห์ผลส ำเร็จของงำน พฤติกรรม (สมรรถนะ)  

 - แจ้งผลกำรประเมินให้ทรำบเป็นรำยบุคคล 

 - ประกำศรำยชื่อว่ำข้ำรำชกำรที่อยู่ในระดับดเีด่น ดีมำก 
ในที่เปิดเผยให้ทรำบทั่วกัน  

 - ให้ผู้ประเมิน จัดส่งผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำร
กลั่นกรองผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ก่อน
น ำเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรม (สพฐ.) 

 - คณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรประเมินผล 
กำรปฏิบัติรำชกำร  

 - สพท. จัดให้มีระบบกำรจัดเก็บผลกำรประเมิน 

 - ผลกำรประเมินน ำไปใช้ประกอบกำรแต่งตั้ง 
กำรเลื่อนเงินเดือนฯ 

กศจ. 
พิจำรณำ 

สิ้นสุดกระบวนกำร 

ให้ สพท. ด ำเนินกำร 
ออกค ำสั่งตอ่ไป 

ส่งค ำสัง่เสนอ ก.ค.ศ.  
พิจำรณำรบัทรำบต่อไป 

ส่วนรำชกำรก ำหนดประกำศ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผล 

 

ให้ทบทวน 

สพท. ด ำเนินกำร
ประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำน 
 



 

 
 

๑๗2 
 
๓.๒ การโอนหรือสับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. กำรโอนหรือสับเปลี่ยนอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมหนังสือ 

ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว ๒ ลงวันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙  
๒. กำรสับเปลี่ยนหรือโอนอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือน ตำมหนังสือส ำนักงบประมำณ  

ที่ นร 0๔๐๓.5/ว ๘๗ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๔๑ และหนังสือส ำนักงบประมำณ ที่ นร 0712.1/2762 
ลงวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2558 
 
สรุปสาระส าคัญของวิธีการ 

ส ำนักงบประมำณ ได้ก ำหนดวิธีกำรเกี่ยวกับกำรสับเปลี่ยนหรือโอนอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำร  
ทุกประเภท นอกจำกข้ำรำชกำรสังกัดกระทรวงกลำโหม ตำมหนังสือส ำนักงบประมำณ ด่วนมำก ที่ นร 0403/ว 87 
ลงวันที่ 14 กรกฎำคม 2541 ซึ่งมีสำระส ำคัญ คือ  

“กำรโอนและสับเปลี่ยนอัตรำเงินเดือนของข้ำรำชกำรทุกประเภท นอกจำกข้ำรำชกำร 
สังกัดกระทรวงกลำโหม ส่วนรำชกำรต้องถือปฏิบัติ  ซึ่งก ำหนดให้กำรโอนหรือสับเปลี่ยนอัตรำเงินเดือน 
ที่ส่วนรำชกำรต้องขอท ำควำมตกลงกับส ำนักงบประมำณไว้ 3 กรณี คือ 

(1) กำรฟื้นอัตรำว่ำงจำกกำรตัดโอนอัตรำเงินเดือนไปเป็นอัตรำเงินเดือนส ำหรับต ำแหน่งใหม่ 
(2) กำรน ำอัตรำเงินเดือนตั้งใหม่ไปใช้บรรจุข้ำรำชกำรที่ไม่ได้ระบุไว้ในใบยืนยันยอดอัตรำเงินเดือน

ตั้งใหม่ 
(3) กำรแตกอัตรำเงินเดือนที่ว่ำงหรืออัตรำต้ังใหม่เป็นหลำยอัตรำ 
ดังนั้น กรณีกำรโอนหรือสับเปลี่ยนอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) กรณีกำรตัดโอนอัตรำเงินเดือนของต ำแหน่งว่ำง 
ไปเป็นอัตรำเงินเดือนส ำหรบัต ำแหน่งตำมกรอบอัตรำก ำลังใหม่ หรือกำรตัดโอนอัตรำเงินเดือนตำมตัวผู้ที่ได้รับ
กำรคัดเลือกไปตั้งจ่ำยในต ำแหน่งตำมกรอบอัตรำก ำลังใหม่ที่ไม่มีอัตรำเงินเดือน หำกเป็นกำรตัดโอนภำยใน 
ส่วนรำชกำรเดียวกันย่อมสำมำรถท ำได้โดยไม่ต้องขอท ำควำมตกลงกับส ำนักงบประมำณ  

ส ำหรับกรณีที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยควำมเห็นชอบจำก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ 
จะต้องน ำเสนอส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เพื่อขอท ำควำมตกลงกับส ำนักงบประมำณ  
ก่อนด ำเนินกำร มีดังนี้ 

1. กรณีกำรฟื้นอัตรำว่ำง เป็นกรณีที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ ได้มีมติตัดโอนอัตรำเงินเดือน
ของต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่งไปเป็นอัตรำเงินเดือนส ำหรับต ำแหน่งอื่น และต่อมำประสงค์จะตัดโอน  
อัตรำเงินเดือนจำกต ำแหน่งอื่นๆ มำเป็นอัตรำเงินเดือนส ำหรับต ำแหน่งที่ว่ำงไม่มีอัตรำเงินเดือนดังกล่ำวนั้นอีก เช่น 

 
 
 

 



 

 
 

๑๗3 
 

 หลังจำกที่  ก.ค.ศ. ได้รับทรำบค ำสั่ งกำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนจำก 
กรอบอัตรำก ำลังเดิมไปก ำหนดในกรอบอัตรำก ำลังใหม่ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ก. แล้ว  อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ก. ได้มีมติให้ตัดโอนอัตรำเงินเดือนของต ำแหน่งเลขที่ อ 9 ไปก ำหนดเป็นอัตรำเงินเดือน
ของต ำแหน่งเลขที่ อ 20 ท ำให้ต ำแหน่งเลขที่ อ 9 เป็นต ำแหน่งว่ำงไม่มีอัตรำเงินเดือน และต่อมำ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ก. ประสงค์จะตัดโอนอัตรำเงินเดือนจำกต ำแหน่งอื่นมำก ำหนดเป็นอัตรำเงินเดือน  
ของต ำแหน่งเลขที่ อ 9  

2. กำรน ำอัตรำเงินเดือนตั้งใหม่ไปใช้บรรจุข้ำรำชกำรที่ไม่ได้ระบุในใบยืนยันยอดอัตรำเงินเดือน
ตั้งใหม่ 

3. กรณีกำรแตกอัตรำเงินเดือน เป็นกรณีที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำประสงค์จะตัดโอน  
อัตรำเงินเดือนของต ำแหน่งหนึ่งไปเป็นอัตรำเงินเดือนส ำหรับต ำแหน่งอื่นมำกกว่ำ 1 ต ำแหน่ง เช่น 

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ ก. ประสงค์จะตัดโอนอัตรำเงินเดือน จำกต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล 
ระดับช ำนำญกำร/ช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขที่ อ 23 จ ำนวน ๕0,000 บำท มำก ำหนดเป็นอตัรำเงินเดอืน
ของต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล ระดับปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที่ อ 31 จ ำนวน 25,๐๐๐ บำท 
และตัดโอนอัตรำเงินเดือนที่เหลืออีกจ ำนวน 25,๐๐๐ บำท มำเป็นอัตรำเงินเดือนของต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล 
ระดับปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที่ อ 32 
 
อ านาจหน้าท่ีของ กศจ. 

1.  เป็ นผู้พิ จ ำรณำอนุมั ติ ตั ด โอน หรื อสับเปลี่ ยนอั ตรำเงิ นเดื อน ต ำแหน่งบุ คลำกร 
ทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (๒) ในส่วนรำชกำรเดียวกัน ตำมหนังสือส ำนักงบประมำณ ด่วนมำก 
ที่ นร 0403/ว 87 ลงวันที่ 14 กรกฎำคม 2541   

2. เป็นผู้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรน ำ เสนอ ส่วนรำชกำรขอท ำควำมตกลง 
กับส ำนักงบประมำณในกำรตัดโอนหรือสับเปลี่ยนอัตรำเงินเดือนต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น 
ตำมมำตรำ 38 ค. (๒) กรณีฟื้นอัตรำว่ำง กำรน ำอัตรำเงินเดือนตั้งใหม่ที่ไม่ได้ระบุไว้ในใบยืนยันยอดอัตรำ
เงินเดือนตั้งใหม่ และกำรแตกอัตรำเงินเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

อนุมัต ิ ไม่อนุมัต ิ

สพท. เสนอ กศจ. ขออนุมัต ิ
ตัดโอนหรอืสบัเปลี่ยน 

อัตรำเงินเดือน 
 

กศจ. พิจำรณำ 
อนุมัต ิ

สิ้นสุดกระบวนกำร  

สพท. ออกค ำสั่ง 
กำรตัดโอน/สับเปลี่ยน 

อัตรำเงินเดือน 

สพท. ส่งค ำสัง่ให้ ก.ค.ศ. 
รับทรำบ 

๑๗4 
 

แผนผังขั้นตอนการด าเนินการสับเปลี่ยนหรือโอนอัตราเงินเดือนฯ     

กรณีท่ีเป็นไปตามวิธีการท่ีส านักงบประมาณก าหนด         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

สพท. เสนอ กศจ. ขอควำมเห็นชอบ 
เสนอส่วนรำชกำรขอท ำควำมตกลงกับ 
ส ำนักงบประมำณตัดโอนหรอืสบัเปลี่ยน 

อัตรำเงินเดือน 
 

กศจ. พิจำรณำ 
ให้ควำมเห็นชอบ 

สพท. เสนอ 
ส่วนรำชกำรพจิำรณำ 

ส่วนรำชกำร 
ขอท ำควำมตกลง 

กับส ำนักงบประมำณ 

ส่วนรำชกำร
พิจำรณำ 

เห็นชอบ 

สพท. ออกค ำสั่ง 
กำรตัดโอน/สับเปลี่ยนอัตรำ

เงินเดือน 

เห็นชอบ 

๑๗5 
 
กรณีไม่เป็นไปตามวิธีการท่ีส านักงบประมาณก าหนด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ้นสุดกระบวนกำร  



 

 
 

๑๗6 
 
๓.๓ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสายงานนิติการ  

ให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  
 

 กรณีท่ี 1 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร ให้ได้รับ พ.ต.ก. (กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก.  
ครั้งแรก)  

 

กรณีท่ี 2 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร ให้ได้รับ พ.ต.ก. ในอัตราท่ีสูงขึ้น 
ตามระดับต าแหน่ง (กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ในอัตราท่ีสูงขึ้น) 

 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. มำตรำ 33 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก ำหนดว่ำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอำจได้รับเงินเพิ่มส ำหรับ
ต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำมระเบียบที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

2. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ในสำยงำนนิติกำร พ.ศ. 2553 ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่  ศธ 0206.5/ว 9 ลงวันที่  
30 ธันวำคม 2553 

3. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลอืกบคุลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค.(2) ในสำยงำน
นิติกำรให้ได้รับเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต ำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 10 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2553 

4. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค.(2) ในสำยงำน 
นิติกำรให้ได้รับเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต ำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ 0206.5/ว 15 ลงวันที่ 18 พฤษภำคม 2555 และที่ ศธ 0206.5/ว 17 ลงวันที่ 30 พฤษภำคม 2555 

 

สรุปสาระส าคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ระเบียบว่ำด้วยเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำในสำยงำนนิติกำร พ.ศ. 2553 ซึ่งก ำหนดว่ำ ให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภท
วิชำกำร ในสำยงำนนิติกำร ต ำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร และระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
อันเป็นต ำแหน่งตำมกรอบอัตรำก ำลังที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ซึ่งมีคุณสมบัติอยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ให้ได้รับเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 

1) ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรนักกฎหมำยภำครัฐ ซึ่งจัดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่ำซึ่งได้มีกำรก ำหนดหรือรับรองในกำรได้รับ พ.ต.ก. ของข้ำรำชกำรพลเรือน  
ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรในสำยงำนนิติกำร ต ำแหน่งนิติกร 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรนักกฎหมำยภำครัฐ ซึ่งจัดโดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ถือว่ำผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรแล้ว 

2) ผ่ำนกระบวนกำรคัดเลือกตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ซึ่งมีมำตรฐำน
เดียวกันกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในกำรได้รับ พ.ต.ก. ของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผูด้ ำรงต ำแหนง่
ประเภทวิชำกำร ในสำยงำนนิติกำร ต ำแหน่งนิติกร 
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3) เป็นผู้ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งนิติกร ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่หลักของต ำแหน่งนิติกรที่ได้รับแต่งตั้ง

ตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนต ำแหน่ง 
  ดังนั้น ก.ค.ศ. จึงได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลผู้ด ำรงต ำแหน่งนิติกร
ปฏิบัติกำร นิติกรช ำนำญกำร นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ  ให้ได้รับเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) 
ไว้เป็น 2 กรณี คือ 

กรณีท่ี 1 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร ให้ได้รับ พ.ต.ก. 
(กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ครั้งแรก) สรุปสำระส ำคัญ ดังนี้ 

1. กำรพิจำรณำคัดเลือก ผู้ด ำรงต ำแหน่งนิติกรให้ได้รับ พ.ต.ก. พิจำรณำจำก 2 ส่วน คือ  
ก. กำรตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล โดยพิจำรณำใน 3 ส่วน คือ 

1) กำรได้รับประกำศนียบัตรกำรอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำนักกฎหมำยภำครัฐ 
ซึ่งจัดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่ำซึ่งได้มีกำรก ำหนดหรือรับรอง  
ในกำรได้รับ พ.ต.ก. ของข้ำรำชกำรพลเรือนผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ในสำยงำนนิติกำร ต ำแหน่งนิติกร 

2) ระยะเวลำปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำย 
 

ต าแหน่งและระดับ ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 
นิติกรปฏิบัติกำร 
     - ปริญญำตรีสำขำวิชำนิติศำสตร์ 
     - ปริญญำโทสำขำวิชำนิติศำสตร์ 
     - ปริญญำเอกสำขำวิชำนิติศำสตร์ 

 
ไม่น้อยกว่ำ 4 ปีย้อนหลงั 
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีย้อนหลงั 
ไม่น้อยกว่ำ 1 ปีย้อนหลงั 

นิติกรช ำนำญกำร 
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีย้อนหลงั 

นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
 
 3) สัดส่วนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำย ผู้ขอรับกำรคัดเลือกจะต้องมีระยะเวลำ 
ที่ใช้ปฏิบัติงำนหลักด้ำนกฎหมำย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของระยะเวลำทั้งหมดที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน  
 

ข. กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ คุณลักษณะ และพฤติกรรมของผู้ขอรับกำรคัดเลือก 
โดยแยกพิจำรณำออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1) กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคคล ให้มี อ.ก.ค.ศ. วิสำมัญเฉพำะกิจ
เกี่ยวกับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถของบุคคล ในส่วนรำชกำรที่ เสนอขอโดยท ำหน้ำที่ เกี่ยวกับ  
กำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ของผู้ด ำรงต ำแหน่งนิติกร 

2) กำรประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรม ผู้ขอรับกำรคัดเลือกที่ผ่ำนกำรประเมิน
คุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลจะต้องได้คะแนนในระดับดีข้ึนไปหรือได้คะแนนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70  
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  2. เกณฑ์กำรคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. ต้องผ่ำนเกณฑ์ ดังนี้ 
2.1 เป็นผู้ผ่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบัติของผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
2.2 เป็นผู้ผ่ำนกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถของบุคคล และ 
2.3 เป็นผู้ผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล ในระดับดีข้ึนไป  

หรือได้คะแนนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70  
  3. กำรให้ได้รับ พ.ต.ก. ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 มีค ำสั่งให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งนิติกร 
ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. ในแต่ละระดับต ำแหน่ง โดยมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ส่วนรำชกำร  
ได้รับค ำขอรับกำรคัดเลือก ซึ่งมีรำยละเอียดและเอกสำรแนบครบถ้วนสมบูรณ์ตำมที่ก ำหนด 
 

อ านาจหน้าท่ีของ กศจ. 
  1. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบค ำขอรับกำรคัดเลอืกเพื่อใหไ้ด้รับ พ.ต.ก. เพื่อเสนอส่วนรำชกำร
และ ก.ค.ศ. ด ำเนินกำรต่อไป 
  ๒. พิจำรณำรับทรำบผลกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคลเพื่อให้ได้รับ พ.ต.ก.  

 

กรณีท่ี 2 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร ให้ได้รับ พ.ต.ก. 
ในอัตราท่ีสูงขึ้นตามระดับต าแหน่ง (กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ในอัตราท่ีสูงขึ้น) สรุปสำระส ำคัญ ดังนี้ 

กำรคัดเลือกผู้ด ำรงต ำแหน่งนิติกร ซึ่งได้รับ พ.ต.ก. อยู่เดิม และได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งในระดับที่สูงข้ึน และจะขอรับ พ.ต.ก. ในอัตรำที่สูงข้ึนตำมระดับต ำแหน่ง ให้ด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ 

  1. กำรพิจำรณำคัดเลือกตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับกำรคัดเลือกให้เป็นไป  
ตำมคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับ พ.ต.ก. ในอัตรำที่สูงข้ึน โดยพิจำรณำใน 3 ส่วน คือ 

1) กำรได้รับประกำศนียบัตร กำรอบรมหลักสูตรนักกฎหมำยภำครัฐ  
2) ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำยในระดับต ำแหน่งที่จะขอรับ พ.ต.ก. 

เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี  
3) สัดส่วนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำย พิจำรณำจำกระยะเวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน

ด้ำนกฎหมำย ระหว่ำงที่ผู้ขอรับกำรคัดเลือกด ำรงต ำแหน่งนิติกร และได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำน  
ด้ำนกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ในระหว่ำงที่ได้รับ พ.ต.ก. ในอัตรำเดิมก่อนเลื่อนระดับต ำแหน่ง  

2. เกณฑ์กำรคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. ในอัตรำที่สูงข้ึน กำรตัดสินว่ำผู้ด ำรงต ำแหน่ง
ผู้ใดผ่ำนกำรคัดเลือกและมีสิทธิได้รับ พ.ต.ก. ในอัตรำที่สูงข้ึน ตำมระดับต ำแหน่งให้ถือเกณฑ์ว่ ำต้องเป็น 
ผู้ผ่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบัติ 

3. ผู้รับผิดชอบกำรตรวจสอบคุณสมบัติ ให้ส่วนรำชกำร ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ของผู้ด ำรงต ำแหน่งนิติกร 

4. กำรให้ได้รับ พ.ต.ก. ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 มีค ำสั่งให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งนิติกร
ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกฯ ได้รับ พ.ต.ก. ในแต่ละระดับต ำแหน่ง โดยมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ส่วนรำชกำร 
ได้รับค ำขอรับกำรคัดเลือก ซึ่งมีรำยละเอียดและเอกสำรแนบครบถ้วนสมบูรณ์ตำมที่ก ำหนด 

 
 
 



 

 
 

๑๗9 
 

ทั้งนี้ ก.ค.ศ. มีมติให้น ำหลักสูตรเพื่อใช้เป็นคุณสมบัติของบุคคลในกำรขอรับกำรคัดเลือก  
เพื่อรับเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต ำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ดังนี ้

1) ประกำศนียบัตรบัณฑิตทำงกฎหมำยมหำชน คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
ที่ ก.พ. รับรอง เป็นหลักสูตรที่เทียบเท่ำหลักสูตรกำรพัฒนำนักกฎหมำยภำครัฐระดับกลำง  

2) หลักสูตรกำรพัฒนำและเพิ่มทักษะนิติกร (ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล) 
ที่ ก.พ. รับรอง ซึ่งจัดโดยส ำนักงำน ก.พ. เป็นหลักสูตรที่เทียบเท่ำหลักสูตรกำรพัฒนำนักกฎหมำยภำครัฐ  
ระดับต้นหรือระดับปฏิบัติกำร ซึ่งจัดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ 0206.5/ว 15 ลงวันที่ 18 พฤษภำคม 2555 และที่ ศธ 0206.5/ว 17 ลงวันที่ 30 พฤษภำคม 2555 

 

อ านาจหน้าท่ีของ กศจ. 
  1. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบค ำขอรับกำรคัดเลอืกเพื่อใหไ้ด้รับ พ.ต.ก. เพื่อเสนอส่วนรำชกำร
และ ก.ค.ศ. ด ำเนินกำรต่อไป 
  ๒. พิจำรณำรับทรำบผลกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคลเพื่อให้ได้รับ พ.ต.ก. 
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แผนผังขั้นตอนการด าเนินการให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  

   กรณีท่ี 1 หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกผู้ด ำรงต ำแหน่งนิติกร ให้ได้รับ พ.ต.ก.  
(กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ครั้งแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้มีคุณสมบัติยื่นค ำขอ  
 

ให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
น ำเสนอ กศจ. 

กศจ. พิจำรณำ ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ 

ส่วนรำชกำร น ำผลงำน/ผลส ำเร็จของงำนด้ำนกฎหมำยดีเด่น  
หรือข้อเสนอกำรปรับปรุง/พัฒนำระบบงำน หรืองำนด้ำนกฎหมำย 

และผลกำรประเมิน คุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล  
เสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสำมัญเฉพำะกิจฯ ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจำรณำ 

ส่วนรำชกำรรวบรวมสรุปผลกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
นิติกร ให้ได้รับ พ.ต.ก. ทั้งในส่วนพิจำรณำคุณสมบัติของบุคคลและ 
ส่วนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ คุณลักษณะและพฤติกรรม 

และเสนอ ก.ค.ศ. พิจำณำ 

แจ้งมติให้ส่วนรำชกำรทรำบ 

ส่วนรำชกำรแจ้งมติให้ สพท. ทรำบ 

สิ้นสุดกระบวนกำร 

สพท. น ำเสนอส่วนรำชกำร 
ตรวจสอบคุณสมบัติ  

ให้เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

ให้ สพท. ด ำเนินกำร 
ออกค ำสั่ง กรณีที่ ก.ค.ศ.  

มีมติอนุมัติ 
 

ส่งค ำสั่งให้ ก.ค.ศ. พิจำรณำ
รับทรำบต่อไป 

 

ก.ค.ศ พิจำรณำ 

น ำเสนอ กศจ.  
เพื่อทรำบ 

 

อนุมัติ ไม่อนุมัติ 



 

 
 

       อนุมัติ 

ไม่เห็นชอบ 

ผู้มีคุณสมบัติยื่นค ำขอ  

ให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
น ำเสนอ กศจ. 

กศจ. พิจำรณำ เห็นชอบ 

               สพท. น ำเสนอส่วนรำชกำรตรวจสอบคุณสมบัติ 
- กำรได้รับประกำศนียบัตร กำรอบรมหลักสูตรนักกฎหมำยภำครัฐ 
- ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำยในระดับต ำแหน่งที่จะขอรับ 

พ.ต.ก. เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
- สัดส่วนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

แจ้งมติให้ส่วนรำชกำรทรำบ 

ส่วนรำชกำรแจ้งมติให้ สพท. ทรำบ 

สิ้นสุดกระบวนกำร 
 

ให้ สพท. ด ำเนินกำร 
ออกค ำสั่ง  

กรณีที่ ก.ค.ศ.  
มีมติอนุมัติ 

 

ส่งค ำสั่งให้ ก.ค.ศ.  
พิจำรณำรับทรำบต่อไป 

 

ก.ค.ศ พิจำรณำ 

น ำเสนอ กศจ.  
เพื่อทรำบ 

 

ไม่อนุมัต ิ

๑81 
 
  กรณีท่ี 2 หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกผู้ด ำรงต ำแหน่งนิติกร ให้ได้รับ พ.ต.ก. ในอัตรำที่สูงข้ึน
ตำมระดับต ำแหน่ง (กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ในอัตรำที่สูงข้ึน) 
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๓.๔ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง บุคลากร 

ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) สายงานนิติการ กรณีรับโอนหรือย้ายจากข้าราชการประเภทอ่ืน 
ซึ่งเคยได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร ตามกฎหมาย ระเบียบอ่ืน  
ให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วย 
เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของบุคลากรทางการศึกษา ในสายงานนิติการ พ.ศ. 2553  

 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. มำตรำ 33 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
พ.ศ. 2547 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ก ำหนดว่ำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอำจได้รับเงินเพิ่ม
ส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำมระเบียบที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

2. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) สำยงำนนิติกำร กรณีรับโอนหรือย้ำยจำกข้ำรำชกำรประเภทอื่น  
ซึ่งเคยได้รับเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต ำแหน่งนิติกร ตำมกฎหมำย ระเบียบอื่น ให้ได้รับเงินเพิ่ม
ส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต ำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่ง 
ที่มีเหตุพิเศษของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสำยงำนนิติกำร พ.ศ. 2553 ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ 0206.5/ว 11 ลงวันที่ 26 มิถุนำยน 2558 

 

สรุปสาระส าคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ 

   ก.ค.ศ. มีมติก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค.(2)  สำยงำนนิติกำร กรณีรับโอนหรือย้ำยจำกข้ำรำชกำร
ประเภทอื่น ซึ่งเคยได้รับเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต ำแหน่งนิติกร ตำมกฎหมำย ระเบียบอื่น 
ให้ได้รับเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต ำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  ตำมระเบียบ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยเงินเพิ่ม
ส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสำยงำนนิติกำร พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ดังกล่ำวมีสำระส ำคัญ คือ 

 1. คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ยื่นค ำขอ 

1.1 เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติกำร หรือระดับช ำนำญกำร หรือระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
ซึ่งโอนหรือย้ำยมำจำกข้ำรำชกำรประเภทอื่น และเคยได้รับเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต ำแหน่งนิติกร 
ตำมกฎหมำย ระเบียบอื่น 

1.2 ได้รับประกำศนียบัตรกำรอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำนักกฎหมำยภำครัฐ  ซึ่งจัด 
โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่ำซึ่งได้มีกำรก ำหนดหรือรับรองในกำรได้รับ
เงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต ำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  ของข้ำรำชกำรพลเรือนผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภท
วิชำกำร ในสำยงำนนิติกำร ต ำแหน่งนิติกร หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่ำซึ่ง ก.พ. ก ำหนดหรือรับรอง  
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1.3 ได้รับเงินเพิ่ มส ำหรับต ำแหน่งที่ มี เหตุพิ เศษ ต ำแหน่งนิติกร จำกหน่วยงำนเดิม 
อยู่ก่อนโอนหรือย้ำย ที่ก ำหนดตำมประกำศ ก.พ. เรื่อง ก ำหนดต ำแหน่งและเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่ง 
ที่มีเหตุพิเศษของข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

1.4 เป็นผู้ผ่ำนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถตำมลักษณะงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรือหลำยอย่ำงที่ก ำหนดตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) 
ในสำยงำนนิติกำร ให้ได้ร ับเงิน เพิ ่มส ำหร ับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต ำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีที่ 1 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกผู้ด ำรงต ำแหน่งนิติกรให้ได้รับ พ.ต.ก. (กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ครั้งแรก) และมีผลงำน/
ผลส ำเร็จของงำนด้ำนกฎหมำยดีเด่น หรือข้อเสนอกำรปรับปรุง/พัฒนำงำนด้ำนกฎหมำยที่สอดคล้องกับหน้ำที่ 
และควำมรับผิดชอบในปัจจุบัน 

1.5 เป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำย ขณะด ำรงต ำแหน่ง ในหน่วยงำน
กำรศึกษำปัจจุบัน ตำมที่ก ำหนดในมำตรฐำนต ำแหน่ง สำยงำนนิติกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ  80 ของงำน 
ที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัตทิั้งหมด 

2. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเงื ่อนไข 
ของผู้ยื่นค ำขอตำมข้อ 1 จ ำนวน 3 คน ประกอบด้วย 

2.1 ผู้ อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำ หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำร หร ือ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ก ำกับดูแลงำน  
ด้ำนกฎหมำยหรือด้ำนบริหำรงำนบุคคล เป็นประธำน 

2.2 ผู้แทนอนุกรรมกำรใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  
ที่คัดเลือกกันเอง เป็นกรรมกำร   

2.3 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล หรือหัวหน้ำหน่วยงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือส่วนรำชกำร เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

3. ให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือส่วนรำชกำร น ำเสนอผลกำรตรวจสอบคุณสมบัติ 
ของคณะกรรมกำรตำมข้อ 2 ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เพื่อพิจำรณำ 

4. ให้ผู ้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 สั ่งให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งนิติกรที ่ ได้ร ับอนุมัติให้ได้รับ 
เงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต ำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตำมกรณี ดังนี้ 

กรณียื่นค ำขอภำยใน 90 วัน นับแต่วันโอนหรือย้ำย ให้มีผลนับแต่วันที่รับโอนหรือย้ำย  
กรณียื่นค ำขอเกินกว่ำ 90 วัน นับแต่วันโอนหรือย้ำย ให้มีผลนับแต่วันย่ืนค ำขอ 
กรณีข้ำรำชกำรประเภทอื่นซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก.จำกหน่วยงำนเดิม  

และได้โอนหรือย้ำยมำด ำรงต ำแหน่ง ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค.(2) ต ำแหน่งนิติกร 
และต่อมำได้รับกำรอนุมัติจำกหน่วยงำนเดิมให้ได้รับ พ.ต.ก. ย้อนหลังไปก่อนวันที่รับโอนหรือย้ำย ดังนี ้

หำกยื่นค ำขอตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรนี้ภำยใน 90 วัน นับแต่วันที่หน่วยงำนเดิมมีค ำสั่ง 
ให้ได้รับ พ.ต.ก. ให้มีผลนับแต่วันที่รับโอนหรือย้ำย 

หำกยื่นค ำขอเกินกว่ำ 90 วัน นับแต่วันที่หน่วยงำนเดิมมีค ำสั่งให้ได้รับ พ.ต.ก. ให้มีผล 
นับแต่วันยื่นค ำขอตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรนี้ 

 
 



 

 
 

๑๘4 
 
5. กรณีที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจำรณำแล้วมีมติไม่อนุมัติ  

ให้ยื่นค ำขอตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ในสำยงำน 
นิติกำร ให้ได้รับเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต ำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ครั้งแรก) 
ต่อไป 
   6. ส ำหรับกรณีผู้ยื่นค ำขอเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติกำร หรือระดับช ำนำญกำร  
หรือระดับช ำนำญกำรพิเศษ ซึ่งโอนหรือย้ำยมำจำกข้ำรำชกำรประเภทอื่น และเคยได้รับเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่ง 
ที่มีเหตุพิเศษ ต ำแหน่งนิติกร ตำมกฎหมำย ระเบียบอื่น และได้โอนหรือย้ำยก่อนวันที่หลักเกณฑ์และวิธีกำรนี้ 
จะมีผลบังคับใช้ ให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือส่วนรำชกำรเสนอขออนุมัติ ก.ค.ศ. เป็นกรณีเฉพำะรำย 
 
อ านาจหน้าท่ีของ กศจ. 
  เป็นผู้พิจำรณำอนุมัติให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ได้รับ พ.ต.ก.  
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

แผนผังขั้นตอนการด าเนินการให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  (กรณีต่อเน่ือง)   

 
 
 
 
 
 

ให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือ 
ส่วนรำชกำร แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบคุณสมบัติ จ ำนวน 3 คน 

 

ให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
หรือส่วนรำชกำร  

น ำเสนอผลกำรตรวจสอบคุณสมบัติ 
ของคณะกรรมกำร  

(แบบ พ.ต.ก. ต่อเนื่อง 2) ต่อ กศจ.  

ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 สั่งให้ 
ผู้ด ำรงต ำแหน่งนิติกรที่ได้รับอนุมัติ 

ให้ได้รับ พ.ต.ก. ตำมกรณี ดังนี ้

กศจ. พิจำรณำ 

กรณียื่นค ำขอภำยใน  
90 วัน นับแต่วันโอนหรือ
ย้ำย ให้มีผลไม่ก่อนวันที่

รับโอนหรอืย้ำย 

ผู้มีคุณสมบัติย่ืนค ำขอ  
ตำมแบบ พ.ต.ก. ต่อเนื่อง 1 

ให้ผู้ยืน่ค ำขอด ำเนินกำร 
ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก 
ผู้ด ำรงต ำแหน่งนิติกรให้ได้รับ พ.ต.ก.  
กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ครั้งแรก ต่อไป 

อนุมัติ 

กรณียื่นค ำขอเกินกว่ำ 90 
วัน นับแต่วันโอน 
หรือย้ำย ใหม้ีผล 
นับแต่วันย่ืนค ำขอ 

ไม่อนุมัติ 

กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 

สิ้นสุดกระบวนกำร 

กรณีข้ำรำชกำรประเภทอื่นซึ่ งอยู่ระหว่ำง 
กำรคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. จำกหน่วยงำนเดิม  
ได้โอนหรือย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งนิติกร และต่อมำ
ได้รับกำรอนุมัติจำกหน่วยงำนเดิมให้ได้รับ 
พ.ต.ก. ย้อนหลังไปก่อนวันที่รับโอนหรือย้ำย  
หำกยื่นค ำขอตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรนี้ภำยใน 
90 วัน นับแต่วันที่หน่วยงำนเดิมมีค ำสั่ ง 
ให้ได้รับ พ.ต.ก. ให้มีผลนับแต่ วันที่รับโอน 
หรือย้ำย 
หำกยื่นค ำขอเกินกว่ำ 90 วัน นับแต่ วันที่
หน่วยงำนเดิมมีค ำสั่งให้ได้รับ พ.ต.ก. ให้มีผล
นับแต่วันยื่นค ำขอ 

 

กรณีที่ 3 

รำยงำนผลกำรพจิำรณำ 
ให้ ก.ค.ศ. รับทรำบ 
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๑๘6 
 

4. การยา้ยและเปลี่ยนต าแหน่ง 
 

4.1 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (๒) 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง   
 ๑. กำรย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งประเภทเดียวกัน ระดับเดียวกัน ในช่ือต ำแหน่งเดิม  หรือ 

ช่ือต ำแหน่งใหม่ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษำยน 2552   
และ ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหำคม 2552  

 ๒. กำรย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งต่ำงประเภทจำกประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชำกำร                       
ระดับปฏิบัติกำร โดยใช้ผลกำรสอบแข่งขันและบัญชียังไม่ถูกยกเลิก ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 0711/ว 12 
ลงวันที่ 1 ตุลำคม 2533 และ ที่ นร 1006/ว 15 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2547 
 3. กำรย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ไปแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
ตำมมำตรำ 38 ค. (2) ในส่วนรำชกำรเดียวกัน ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7             
ลงวันที่ 21 เมษำยน 2552 และตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 30 ลงวันที่ 15 กันยำยน 2553  
 

สรุปสาระส าคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ 
 กำรย้ำยเป็นกำรแต่งตั้ งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกร                         

ทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ให้ด ำรงต ำแหน่งในเลขที่ต ำแหน่งใหม่ภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ                  
หรือต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือภำยในส่วนรำชกำร รวมทั้งกำรย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญไปบรรจุ                
และแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ด้วย คือ 

1. กำรย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งประเภทเดียวกัน ระดับเดียวกัน ในช่ือต ำแหน่งเดิมหรือ               
ช่ือต ำแหน่งใหม่ เช่น 

1.1 ย้ำยจำกต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงำน ไปด ำรงต ำแหน่ง                      
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงำน 

1.2 ย้ำยจำกต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่ วไป ระดับปฏิบัติ กำร ไปด ำรงต ำแหน่ ง                        
นักวิชำกำรศึกษำ ระดับปฏิบัติกำร 

1.3 ย้ำยจำกต ำแหน่ งนั กวิชำกำรศึกษำ ระดับช ำนำญกำร ไปด ำรงต ำแหน่ ง                     
นักทรัพยำกรบุคคล ระดับช ำนำญกำร 

ซึ่ ง  ก .ค .ศ.  มีมติ ให้น ำหลัก เกณฑ์และวิ ธีกำรของ ก .พ.  มำใช้บั ง คับโดยอนุ โลม  
โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 
      1. เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ตรงตำมมำตรฐำนต ำแหน่งที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด                     
   2.  ต ำแหน่งที่ใช้ส ำหรับย้ำยต้องเป็นต ำแหน่งว่ำงที่มีอัตรำเงินเดือนและมีช่ือต ำแหน่ง    
และระดับต ำแหน่งตรงตำมกรอบอัตรำก ำลัง และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
  3. กำรย้ำยไปแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งใด ระดับใด จะต้องด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์           
และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
  4. กำรให้ได้รับเงินเดือน ต้องให้ได้รับเงินเดือนเทำ่เดิมและไม่สูงกว่ำข้ันสูงของระดับต ำแหน่งที่
ได้รับกำรแต่งตั้ง ตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 



 

 
 

๑๘7 

 

2. กำรย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งต่ำงประเภทจำกประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชำกำร                       
ระดับปฏิบัติกำร โดยใช้ผลกำรสอบแข่งขันและบัญชียังไม่ถูกยกเลิก เช่น ย้ำยจำกต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร 
ระดับช ำนำญงำน ไปด ำรงต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป ระดับปฏิบัติกำร โดยใช้ผลกำรสอบแข่งขันได้                
และบัญชียังไม่ถูกยกเลิก 

ซึ่ ง  ก .ค .ศ.  มีมติ ให้น ำหลัก เกณฑ์และวิ ธีกำรของ ก .พ .  มำใช้บั ง คับโดยอนุ โลม  
โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 
 2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ตรงตำมมำตรฐำนต ำแหน่งที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด    
     2.2 ต้องเป็นผู้ที่สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งที่จะแต่งตั้ง และบัญชีผู้สอบแข่งขันได้                  
ยังไม่ถูกยกเลิก ทั้งนี้ อำจเป็นกำรสอบแข่งขันที่ ก.พ. เป็นผู้ด ำเนินกำรสอบ หรือ ก.พ.มอบหมำยให้ อ.ก.พ. 
หรือส่วนรำชกำรใดเป็นผู้ด ำเนินกำรสอบแทนก็ได้                   
   2.3  ต ำแหน่งที่ใช้ส ำหรับย้ำยต้องเป็นต ำแหน่งว่ำงที่มีอัตรำเงินเดือนและมีช่ือต ำแหน่ง   
และระดับต ำแหน่งตรงตำมกรอบอัตรำก ำลัง และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
  2.4 กำรให้ได้รับเงินเดือน ต้องให้ได้รับเงินเดือนเท่ำเดิมและไม่สูงกว่ำข้ันสูงของระดับต ำแหน่ง
ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

3. กำรย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ไปแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
ตำมมำตรำ 38 ค. (2) ในส่วนรำชกำรเดียวกัน เช่น ย้ำยจำกต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี               
ระดับช ำนำญงำน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ไปด ำรงต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงิน
และบัญชี ระดับช ำนำญงำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ซึ่งกรณีนี้เป็นกรณีที่ต้องขออนุมัติ ก.ค.ศ. 

 ซึ่ ง  ก .ค.ศ.  มีมติ ให้น ำหลัก เกณฑ์และวิ ธีกำรของ ก .พ.  มำใช้บั ง คับโดยอนุ โลม  
โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 
  ๓.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ตรงตำมมำตรฐำนต ำแหน่งที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด                  
และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรเทียบต ำแหน่ง    
   ๓.2  ต ำแหน่งที่ใช้ส ำหรับย้ำยต้องเป็นต ำแหน่งว่ำงที่มีอัตรำเงินเดือนและมีช่ือต ำแหน่ง   
และระดับต ำแหน่งตรงตำมกรอบอัตรำก ำลัง และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
       ๓.3 กำรย้ำยไปแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งใด ระดับใด จะต้องด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์           
และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
       ๓.4 กำรให้ได้รับเงินเดือน ต้องให้ได้รับเงินเดือนเทำ่เดิมและไมสู่งกว่ำข้ันสูงของระดับต ำแหนง่
ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
 
อ านาจหน้าท่ีของ กศจ. 
 1. กรณีกำรพิจำรณำย้ำยตำมข้อ 1 และ ข้อ 2 กศจ . มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำ 
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และเมื่อ กศจ. มีมติอนุมัติแล้ว ให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ด ำเนินกำรออกค ำสั่ง และส่งค ำสั่งให้ ก.ค.ศ. พิจำรณำรับทรำบต่อไป 
 ๒. กรณีกำรพิจำรณำย้ำย ตำม ข้อ 3 กศจ. มีอ ำนำจพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและเสนอ 
ขออนุมัติ ก.ค.ศ. ต่อไป และเมื่อ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติให้ย้ำยแล้ว ให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เสนอ กศจ. 
เพื่อทรำบและออกค ำสั่ง แล้วส่งค ำสั่งให้ ก.ค.ศ. พิจำรณำรับทรำบต่อไป 
 



 

 
 

๑๘8 

 

แผนผังขั้นตอนการด าเนินการย้ายฯ   (ข้อ 1 และ ข้อ 2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คุณวุฒ ิคุณสมบัตเิฉพำะส ำหรับ
ต ำแหน่ง 
- ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง 
ในสำยงำนที่จะแตง่ตัง้ 

-เป็นต ำแหน่งว่ำงที่มีอัตรำเงินเดือน                      
และมีชื่อต ำแหน่งและระดับต ำแหน่ง                  
ตรงตำมกรอบอัตรำก ำลังและเงื่อนไข                   
ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
 

- กำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทใด 
ระดับใด ให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด  
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนทีสุ่ด  
ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่  
21 เมษำยน 2552   
(เฉพำะกำรยำ้ยตำม ข้อ1) 
 

กศจ. 
พิจำรณำ 

- กำรให้ได้รับเงินเดือนต้องให้ได้รับเท่ำเดิม               
และไม่สูงกว่ำขั้นสงูของระดับต ำแหน่ง 
ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 
ตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

จัดท ำบันทึกเรื่องเสนอ กศจ.  
เพื่อพจิำรณำ 

สิ้นสุดกระบวนกำร 

ไม่อนุมัต ิ

ให้ สพท. ด ำเนินกำร 
ออกค ำสั่งตอ่ไป 

ส่งค ำสัง่ให้ ก.ค.ศ.  
พิจำรณำรบัทรำบต่อไป 

อนุมัต ิ

-ต้องเป็นผู้ทีส่อบแขง่ขันได้ในต ำแหน่ง 
ที่จะแตง่ตัง้ และบัญชีผู้สอบแขง่ขันได้                  
ยังไม่ถูกยกเลิก 
(เฉพำะกำรยำ้ยตำม ข้อ 2) 

สพท. ตรวจสอบข้อมลู 
 



 

 
 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่อนุมัต ิ

๑๘9 

 

แผนผังขั้นตอนการด าเนินการย้ายฯ   (ข้อ 3) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - คุณวุฒิ คุณสมบตัิเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 - เทยีบต ำแหน่งตำมหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไข 
ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 - เป็นต ำแหน่งว่ำงที่มีอัตรำเงินเดือน                 
และมีชื่อต ำแหน่งและระดับต ำแหน่งตรง 
ตำมกรอบอัตรำก ำลงัและเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
 

- กำรย้ำยไปแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งใด ระดับใด 
จะต้องด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ตำมหนังสือ
ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนทีสุ่ด ที ่ศธ 0206.5/ว 7 
ลงวันที่ 21 เมษำยน 2552   
 

กศจ. พิจำรณำ 

แจ้งมติให้ สพท. 
- กำรให้ได้รับเงินเดือนต้องให้ได้รับเท่ำเดิม               
และไม่สูงกว่ำขั้นสงูของระดับต ำแหน่ง                           
ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ตำมท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 

สิ้นสุดกระบวนกำร 

ให้ สพท. ด ำเนินกำร 
ออกค ำสั่ง กรณี ก.ค.ศ. 

มติอนุมัติให้ย้ำย 

ส่งค ำสัง่เสนอ ก.ค.ศ.  
พิจำรณำรบัทรำบต่อไป 

จัดท ำบันทึกเรื่องเสนอ กศจ.  
เพื่อพจิำรณำ 

ก.ค.ศ. พิจำรณำ 

สพท. ตรวจสอบข้อมลู 

สพท.  
เสนอ กศจ. เพื่อทรำบ 

กรณีไม่อนุมัติ 

กรณีอนุมัต ิ

อนุมัต ิ



 

 
 

๑90 

 

4.2 หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่งไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค. (๒) 

 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง   
กำรเปลี่ยนต ำแหน่งเป็นกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมมำตรำ 38 ก. ข. 

และ ค. (๑) ให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ซึ่ง ก.ค.ศ. มีมติให้น ำหลักเกณฑ์ 
และวิธีกำร ของ ก.พ. มำใช้บังคับโดยอนุโลม ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยำยน  
2548 และ ที่ นร 1008/ว 30 ลงวันที่ 15 กันยำยน 2553 

 
สรุปสาระส าคัญของหลักเกณฑแ์ละวิธีการ 
                    กำรเปลีย่นต ำแหน่งเป็นกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรครแูละบคุลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมมำตรำ 38 ก. ข. 
และ ค. (๑) ให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) โดยน ำหลักเกณฑ์และวิธีกำร              
ของ ก.พ. มำใช้บังคับโดยอนุโลม โดยสรุปสำระส ำคัญ ดังนี้ 
 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ตรงตำมมำตรฐำนต ำแหน่งที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรเทียบต ำแหน่ง    
 2. ต ำแหน่งที่ใช้ส ำหรบัเปลี่ยนต ำแหน่งต้องเป็นต ำแหน่งว่ำงที่มีอัตรำเงินเดือนและมีช่ือต ำแหน่ง
และระดับต ำแหน่งตรงตำมกรอบอัตรำก ำลัง และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
  3. กรณีกำรเปลี่ยนต ำแหน่งไปด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร หรือ                 
ช ำนำญกำรพิเศษ ให้ด ำเนินกำรคัดเลือกตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยำยน 2548 
โดยอนุโลม กล่ำวคือ กรณีผู้ที่ไม่เคยด ำรงต ำแหน่งส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ (ต ำแหน่งประเภททั่วไป) 
เมื่อผ่ำนกำรพิจำรณำคัดเลือกตำมวิธีกำรที่ กศจ. หรือคณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคลก ำหนดแล้ว ให้ส่งผลงำน
เพื่อประเมินตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประเมินผลงำนก ำหนด 
 4. กำรให้ได้รับเงินเดือน ต้องให้ได้รับเงินเดือนเท่ำเดิมและไม่สูงกว่ำข้ันสูงของระดับต ำแหน่ง
ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
 

อ านาจหน้าท่ีของ กศจ. 
  1. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบค ำขอเปลี่ยนต ำแหน่ง เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. พิจำรณำต่อไป 
  ๒. พิจำรณำรบัทรำบผลกำรพจิำรณำตำมมติ ก.ค.ศ. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

ไม่เห็นชอบ 

กรณีอนุมัต ิ

กรณีไม่อนุมัต ิ

๑91 

 
แผนผังขั้นตอนการด าเนินการเปลีย่นต าแหน่งฯ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - คุณวุฒ ิคุณสมบัตเิฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
  - เทียบต ำแหน่งตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

  - เป็นต ำแหน่งวำ่งที่มีอัตรำเงินเดือน                 
และมีชื่อต ำแหน่งและระดับต ำแหน่งตรง 
ตำมกรอบอัตรำก ำลงัและเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
   

- กำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร              
ระดับช ำนำญกำร หรือช ำนำญกำรพิเศษ                  
ด ำเนินกำรคัดเลือก ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ.  
ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยำยน  2548 

กศจ.พจิำรณำ 

แจ้งมติให้ สพท. 
- กำรให้ได้รับเงินเดือนต้องให้ได้รับเท่ำเดิม               
และไม่สูงกว่ำขั้นสงูของระดับต ำแหน่ง                           
ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ตำมท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 

สิ้นสุดกระบวนกำร 

เห็นชอบ 

ให้ สพท. ด ำเนินกำร 
ออกค ำสั่งตอ่ไป 

ส่งค ำสัง่เสนอ ก.ค.ศ.  
พิจำรณำรบัทรำบต่อไป 

จัดท ำบันทึกเรื่องเสนอ กศจ.  
เพื่อพจิำรณำ 

เสนอ ก.ค.ศ. 
พิจำรณำ 

ไม่อนุมัต ิอนุมัติ 

สพท.ตรวจสอบข้อมูล 

สพท. เสนอ  
กศจ. เพื่อทรำบ  

 



 

 
 

๑๙2 

 

5. การโอน 

หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืนท่ีมิใช่ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (๒) 
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง   
1. มำตรำ 58 วรรคแรก แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                   

พ.ศ. 2547 ก ำหนดว่ำ “กำรโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรงำนบุคคล             
ส่วนท้องถ่ินที่มิใช่พนักงำนวิสำมัญ และกำรโอนข้ำรำชกำรอื่นที่มิใช่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                       
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ และมิใช่ข้ำรำชกำรกำรเมืองมำบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร                    
ทำงกำรศึกษำ อำจท ำได้หำกบุคคลนั้นสมัครใจ โดยให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 ของหน่วยงำนกำรศึกษำ             
ที่ประสงค์จะรับโอนท ำควำมตกลงกับผู ้มีอ ำนำจสั ่งบรรจุของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนสังกัดเดิม                  
แล้วเสนอเรื ่องให้ ก.ค.ศ.  หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ แล้วแต่กรณี อนุมัติโดยให้ค ำนึงถึงประโยชน์                   
ที่หน่วยงำนกำรศึกษำนั้นจะได้รับเป็นส ำคัญ ทั ้งนี ้ จะบรรจุและแต่งตั ้งให้มีต ำแหน่งใด วิทยฐำนะใด                      
และให้ได้รับเงินเดือนเท่ำใด ให้เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด แต่เงินเดือนที่จะให้ได้รับต้องไม่สูงกว่ ำ                     
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีคุณวุฒิ ควำมสำมำรถ  ควำมช ำนำญ หรือควำมเชี่ยวชำญ              
ในระดับเดียวกัน เว้นแต่เป็นกำรโอนตำมวรรคสอง”  

2.  กฎ ก.ค.ศ.  กำรจั ดประเภทต ำแหน่ ง  ระดั บต ำแหน่ ง  กำรให้ ได้ รั บ เ งิ น เดื อน                             
และเงินประจ ำต ำแหน่งของต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) พ.ศ. 2555                      
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 25 ลงวันที่ 24 กันยำยน 2555 
  3. กำรโอนพนักงำนส่วนท้องถ่ินและข้ำรำชกำรที่ไม่ใช่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญมำบรรจุ            
เป็นข้ำรำชกำรพลเรือน ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๓๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๕๓ 

4. กำรประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ 
(ต ำแหน่งประเภททั่วไป) และต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะต ำแหน่ง ระดับ 8 ลงมำ ตำมหนังสือ                 
ส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยำยน 2548  

5. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรเทียบต ำแหน่งอย่ำงอื่นเท่ำกับกำรด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำร          
พลเรือนสำมัญ ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พ.ศ. 2551 ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. 
ที่ นร 1008/ว 30 ลงวันที่ 15 กันยำยน 2553  

6. กำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลั งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) 
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 17 ลงวันที่ 5 กันยำยน 2556              

7. มำตรฐำนต ำแหน่งของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกร                          
ทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ตำมหนังสือส ำนักงำน  ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่                              
10 พฤษภำคม 2556      

8. กำรปรับเงินเดือนเข้ำสู่บัญชีเงินเดือนข้ันต่ ำข้ันสูงและกำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื ่น ตำมมำตรำ 38 ค. (2) ตำมหนังสือ
ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 10 ลงวันที่ 26 มิถุนำยน 2558      



 

 
 

๑๙3 

 
                     9. กำรปรับเงินเดือนเข้ำสู่บัญชีเงินเดือนข้ันต่ ำข้ันสูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ                  
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 6 ลงวันที่ 25 พฤษภำคม 2558 
                   10. กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ด่วนที่สุด                
ที่ นร 1012.2/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภำคม 2558 
                   11. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรรับเงินประจ ำต ำแหน่งส ำหรับต ำแหน่งประเภทวิชำกำร      
ระดับช ำนำญกำร และระดับทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบกำรณ์ ทักษะ และสมรรถนะ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. 
ที่ นร 1006/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวำคม 2551             

 

สรุปสาระส าคัญของหลักเกณฑแ์ละวิธีการ 
กำรโอนพนักงำนส่วนท้องถ่ินและข้ำรำชกำรอื่นที่มิใช่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

มำบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น               
ตำมมำตรำ 38 ค. (2) เป็นกำรสรรหำพนักงำนส่วนท้องถ่ินหรือข้ำรำชกำรอื่นที่ด ำรงต ำแหน่งในสังกัดกระทรวง 
หรือกรมอื่น มำบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) โดยน ำหลักเกณฑ์และวิธีกำรของ ก.พ. มำใช้บังคับโดยอนุโลม             
สรุปสำระส ำคัญ ดังนี้ 

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ตรงตำมมำตรฐำนต ำแหน่งที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรเทียบต ำแหน่ง    
 2. ต ำแหน่งที่ใช้ส ำหรับรับโอนต้องเป็นต ำแหน่งว่ำงที่มีอัตรำเงินเดือนและมีช่ือต ำแหน่ง               
และระดับต ำแหน่งตรงตำมกรอบอัตรำก ำลัง และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ รอกำร
บรรจุในต ำแหน่งที่รับโอน 
 3. กรณีกำรรับโอนมำบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร   
หรือช ำนำญกำรพิเศษ ให้ด ำเนินกำรคัดเลือกตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่  นร 1006/ว 10 ลงวันที่                       
15 กันยำยน 2548 โดยอนุโลม กล่ำวคือ กรณีผู้ที่ไม่เคยด ำรงต ำแหน่งส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ 
(ต ำแหน่งประเภททั่วไป) เมื่อผ่ำนกำรพิจำรณำคัดเลือกตำมวิธีกำรที่ กศจ. หรือคณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคล
ก ำหนดแล้ว ให้ส่งผลงำนเพื่อประเมินตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประเมินผลงำนก ำหนด 
 4. หน่วยงำนต้นสังกัดยินยอมให้โอน โดยผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 ลงนำม 
 5. กำรให้ได้รับเงินเดือน ต้องให้ได้รับเงินเดือนเท่ำเดิมและไม่สูงกว่ำข้ันสูงของระดับต ำแหน่ง
ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
 

อ านาจหน้าท่ีของ กศจ. 
  1. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบค ำขอโอน เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. พิจำรณำต่อไป 
  ๒. พิจำรณำรับทรำบผลกำรพิจำรณำตำมมติ ก.ค.ศ. 
 
 
 
 



 

 
 

ไม่เห็นชอบ 

กรณีไม่อนุมัต ิ

กรณีไม่อนุมัต ิ

กรณีอนุมัต ิ

๑๙4 

 

แผนผังขั้นตอนการด าเนินการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและขา้ราชการอ่ืนฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คุณวุฒ ิคุณสมบัตเิฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
- เทียบต ำแหน่งตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ.          
ที่ นร 1008/ว 30 ลงวันที่ 15 กันยำยน 2553  
 

- เป็นต ำแหน่งวำ่งที่มีอัตรำเงินเดือน                 
และมีชื่อต ำแหน่งและระดับต ำแหน่งตรง 
ตำมกรอบอัตรำก ำลงัและเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
  - ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้รอกำรบรรจุ 
ในต ำแหน่งที่รับโอน 

- กำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 
ระดับช ำนำญกำร หรือช ำนำญกำรพิเศษ
ด ำเนินกำรคัดเลือก ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ.  
ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยำยน  2548 

กศจ. พิจำรณำ 

แจ้งมติให้ สพท. 
- กำรให้ได้รับเงินเดือนต้องให้ได้รับเท่ำเดิม               
และไม่สูงกว่ำขั้นสงูของระดับต ำแหน่ง                           
ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ตำมท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 

สิ้นสุดกระบวนกำร 

เห็นชอบ 

ให้ สพท. ด ำเนินกำร 
ออกค ำสั่งตอ่ไป 

ส่งค ำสัง่เสนอ ก.ค.ศ.  
พิจำรณำรบัทรำบต่อไป 

กรณีอนุมัต ิ

- หน่วยงำนต้นสังกัดยินยอมให้โอน               
โดยผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแตง่ตัง้ลงนำม 

จัดท ำบันทึกเรื่องเสนอ กศจ.  
เพื่อพจิำรณำ 

ก.ค.ศ. 
พิจำรณำ 

สพท. ตรวจสอบข้อมลู 

สพท. 
เสนอ กศจ.  
เพื่อทรำบ  
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6. การเลื่อนระดับต าแหน่ง 
 

หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
 
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. มำตรำ 53 และมำตรำ 61 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม  

2. กำรย้ำยและกำรเลื่อนระดับต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7  
ลงวันที่ 21 เมษำยน 2552  
 
สรุปสาระส าคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับต าแหน่ง 
     ก.ค.ศ. ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเลื่อนระดับต ำแหน่งไว้ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.                
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษำยน 2552 เรื่อง กำรย้ำยและกำรเลื่อนระดับต ำแหน่ง
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค.(2)                 
ซึ่งกำรเลื่อนระดับต ำแหน่งแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ 

1. กรณีกำรเลื่อนข้ึนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไป 
1.1 กำรเลื่อนข้ึนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญงำน ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีกำร

ตำมที่ก ำหนดไว้ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลำคม 2547 
1.2 กำรเลื่อนข้ึนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งระดับอำวุโส ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีกำร  

ตำมที่ก ำหนดไว้ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2540 
2. กรณีกำรเลื่อนข้ึนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 

กำรเลื่อนข้ึนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญกำร และระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่ก ำหนดไว้ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่  นร 1006/ว 10 ลงวันที่                
15 กันยำยน 2548 

 

อ านาจหน้าท่ีของ กศจ. 
1. ตั้งคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำคัดเลือกและประเมินบุคคล ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร

ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด  
2. พิจำรณำผลกำรประเมินและอนุมัติกำรเลื่อนและแต่งตั้ง แล้วจึงให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำด ำเนินกำรออกค ำสั่ง และส่งค ำสั่งให้ ก.ค.ศ. เพื่อพิจำรณำรับทรำบต่อไป 
 
 
 
 



 

 
 

อนุมัติ 
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แผนผังขั้นตอนการด าเนินการเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     - คุณวุฒ ิคุณสมบัตเิฉพำะส ำหรับ
ต ำแหน่งผูด้ ำรงต ำแหน่ง 
     - ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง  
ในสำยงำนที่จะแตง่ตัง้  
     - ผลกำรประเมินผลงำน 
 

- เลขทีต่ ำแหน่งของต ำแหน่ง 
ที่จะเลื่อนระดับต ำแหน่ง  
- กำรเลื่อนระดับต ำแหน่ง 
จะเลื่อนได้ไม่เกินระดับต ำแหน่ง 
ที่ก ำหนดไว้ตำมกรอบอัตรำก ำลัง 

เสนอ กศจ. ตั้งคณะกรรมกำร 
เพื่อพจิำรณำ 

คัดเลือกและประเมินบุคคล  

กศจ. พิจารณา 
ผลการประเมิน 

ให้ สพท. ด ำเนินกำรออกค ำสั่ง 

คณะกรรมกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรประเมิน 

ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรประเมิน 
ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

ไม่อนุมัต ิ

คณะกรรมการประเมิน 
ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรฯ 

 ที่ก ำหนด 

สพท. ตรวจสอบข้อมลู 

สิ้นสุดกระบวนกำร 

ส่งค ำสัง่ให้ ก.ค.ศ. พจิำรณำ 
เพื่อทรำบต่อไป 

 



 

 
 

คณะผู้จัดท า 
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 นำยศรีชัย   พรประชำธรรม รองเลขำธิกำร ก.ค.ศ. 
 นำยยศพล   เวณุโกเศศ  ผู้เช่ียวชำญเฉพำะด้ำนบริหำรงำนบุคคล 

 นำงปรำณี   ศิวำรมณ์  ผู้เช่ียวชำญเฉพำะด้ำนกฎหมำย 

 รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์  ประธำนท่ีปรึกษำ ส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
 นำยสมบัติ ขวัญดี   ท่ีปรึกษำ ส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
 นำยเนำวรัตน์ สวัสดี   ท่ีปรึกษำ ส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
 นำยสำมำรถ ข่ำวดี   ท่ีปรึกษำ ส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
  ส ำนักงำนเลขำธิกำร 

  ภำรกิจตรวจติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรงำนบุคคล 

  ภำรกิจระบบต ำแหน่งและวิทยฐำนะท่ี ๑ 

  ภำรกิจระบบต ำแหน่งและวิทยฐำนะท่ี ๒ 

  ภำรกิจนโยบำยและระบบต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ภำรกิจนโยบำยและระบบกำรบริหำรงำนบุคคล 

  ภำรกิจกองทุนและสวัสดิกำรทำงกำรศึกษำ 

  ภำรกิจกฎหมำย อุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ 

  ภำรกิจเสริมสร้ำงและมำตรฐำนวินัย 

  ภำรกิจเสริมสร้ำงและพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร 

 
 
 
 
 

ส านักงาน ก.ค.ศ. 
กระทรวงศึกษาธิการ 

โทร ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๓๕  โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๓๕ 

www.otepc.go.th / Facebook ส านกังาน ก.ค.ศ. 

http://www.otepc.go.th/
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