
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
1. กรณีติดตามคู่สมรส ซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
    1.1 ค ำร้องขอย้ำย 
    1.2 ส ำเนำ ก.พ.7  
    1.3 ค ำสั่งย้ำยของคู่สมรส 
    1.4 ส ำเนำทะเบียนสมรส 
    1.5 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
    1.6 ควำมเห็นของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำต้นสงักัด 
    1.7 รำยงำนปริมำณของสถำนศึกษำต้นสังกัด 
    1.8 เอกสำรอื่นๆ (ถ้ำมี) 
2. กรณีเจ็บป่วยอย่างร้ายแรง ต้องรักษาตัว 
    1.1 ค ำร้องขอย้ำย 
    1.2 ส ำเนำ ก.พ.7  
    1.3 ใบรับรองแพทย์ 
    1.4 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
    1.5 ควำมเห็นของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำต้นสงักัด 
    1.6 รำยงำนปริมำณของสถำนศึกษำต้นสังกัด 
    17 เอกสำรอื่นๆ (ถ้ำมี) 
3. กรณีถูกคุกคามต่อชีวิต 
    1.1 ค ำร้องขอย้ำย 
    1.2 ส ำเนำ ก.พ.7  
    1.3 บันทึกประจ ำวันของเจ้ำพนักงำนต ำรวจ หรือพนักงำนปกครอง   
         และผู้บังคับบัญชำชั้นต้นรับรอง 
    1.4 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
    1.5 ควำมเห็นของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำต้นสงักัด 
    1.6 รำยงำนปริมำณของสถำนศึกษำต้นสังกัด 
    1.7 เอกสำรอื่นๆ (ถ้ำมี) 
4. กรณีไปช่วยราชการในหน่วยงาน/สถานศึกษาที่ขาดอัตราก่่าลัง 
    1.1 ค ำร้องขอย้ำย 
    1.2 ส ำเนำ ก.พ.7  
    1.3 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
    1.4 ควำมเห็นของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำต้นสงักัด 
    1.5 รำยงำนปริมำณของสถำนศึกษำต้นสังกัด 

    1.6 เอกสำรอื่นๆ (ถ้ำมี) 
5. กรณีไปช่วยราชการในหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน/โครงการ

พระราชด่าริหรือพระราชประสงค์ 
    1.1 ค ำร้องขอย้ำย 
    1.2 ส ำเนำ ก.พ.7  
    1.3 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
    1.4 ค ำสั่งหรือหนังสือให้ไปช่วยรำชกำรฯ 
    1.5 ควำมเห็นของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำต้นสงักัด 
    1.6 รำยงำนปริมำณของสถำนศึกษำต้นสังกัด 
    1.7 เอกสำรอืน่ๆ (ถ้ำมี) 

แนวปฏิบัติครูขอช่วยราชการชั่วคราวในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มติ กศจ.ในครำวประชุมคร้ังที่ 3/2559 เห็นชอบให้ข้ำรำชกำรไปช่วย
ปฏิบัติรำชกำรเป็นกำรชั่วครำวในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเดิมตำมมำตรำ 69 แห่ง 
พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรครู จ ำนวน 5 กรณี 

1. กรณีเกี่ยวกับควำมมั่นคงของชำติ 
2. กรณีถูกร้องเรียนกล่ำวหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือควำม

ประพฤติไม่เหมำะสม ซึ่งได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเชื่อว่ำเป็นกรณีมี
มูล 

3. กรณีเพ่ือควำมปลอดภัยต่อชีวิต ร่ำงกำยและทรัพย์สิน ซึ่งได้
ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว เชื่อว่ำเป็นกรณีมีมูล 

4. กรณีเจ็บป่วยอย่ำงร้ำยแรง หรือมีเหตุที่ต้องรักษำสุขภำพร่ำงกำย
อย่ำงเร่งด่วน และต่อเนื่องโดยมีแพทย์ปริญญำแผนปัจจุบันที่ได้รับ
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรมเป็นรับรอง 

5. กรณีมีเหตุฉุกเฉินที่เห็นว่ำจ ำเป็นเร่งด่วน และจะก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ทำงรำชกำร 
 

เอกสารอ้างอิง 
 หนังสือส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 

ศธ 04009/ว 2784 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย คร้ังท่ี 3/2559 วันที่ 11 พฤษภาคม 2529 
 

 
 
 

 

 

 

การด าเนินการ 

การแต่งตัง้ครผููช่้วยเป็นคร ู

การขอช่วยราชการ 

 

 

 
 
 
 
 

 
นางภาพร  มูลไชย 

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 

 



การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
ต่าแหน่งครูผู้ช่วย  

1. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 
ตุลำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเตรียมควำม
พร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ให้บังคับใช้
ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561  

2. ก.ค.ศ.ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีกำรเตรียมควำมพร้อม
และพัฒนำอย่ำงเข้ม ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 
0006.2/ว 20 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกำยน 2548 

3. ส ำหรับผู้ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็น
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
อยู่ก่อนวันที่ 1 ตุลำคม 2561 ให้เตรียมควำมพร้อมและ
พัฒนำอย่ำงเข้มตำมหลักเกณฑ์ข้อ 2 ต่อไปจนกว่ำจะแล้ว
เสร็จและ  

หลักเกณฑ์และวิธีการ 
1. สถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัดด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อม

และพัฒนำอย่ ำง เข้ม  ต ำแหน่งค รูผู้ช่ วย เป็น เวลำสองปี ใน
สถำนศึกษำที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง นับแต่วันเข้ำปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร ก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครู 

2. กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดลำคลอดบุตร ลำป่วยต้องรักษำตัวเป็นเวลำนำน 
ในขณะปฏิบัติหน้ำที่ หรือเดินทำงไปกลับจำกปฏิบัติรำชกำรตำม
หน้ำที่ หรือลำเข้ำรับกำรตรวจเลือก หรือเข้ำรับกำรเตรียมพล ให้
นับวันลำดังกล่ำวรวมเป็นระยะเวลำกำรเตรียมควำมพร้อมและ
พัฒนำอย่ำงเข้มได้ไม่เกินเก้ำสิบวัน หำกลำเกินเก้ำสิบวัน ผู้นั้นต้อง
เตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มตำมจ ำนวนวันลำที่เกินให้
ครบสองปี 

3. ให้เตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มเป็นไปตำมหลักสูตรที่
ก ำหนด 

4. ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 แต่งตั้งคณะกรรมกำรเตรียมควำม
พร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม จ ำนวน  3  คน ประกอบด้วย 
4.1 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  ปรำนกรรมกำร 

4.2 ผู้ด ำรงต ำแหน่งครูในสถำนศึกษำ กรรมกำร 
4.3 ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจำกนอกสถำนศึกษำ กรรมกำร 
กรณีไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งตำมข้อ 4.1 หรือข้อ 4.2 ในสถำนศึกษำ 
ให้แต่งตั้งจำกสถำนศึกษำที่อื่นที่อยู่ใกล้เคียงกัน เป็นกรรมกำร 

5. ให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่พัฒนำและประเมินผลกำรปฏิบัติตนและ
กำรปฏิบัติงำนควบคู่กันเป็นระยะๆ อย่ำงต่อเนื่องทุกหกเดือน รวม 
สี่คร้ังในเวลำสองปีตำมแบบประเมินที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด 

6. ผลกำรประเมินจำกกรรมกำรทุกคนเฉลี่ยในแต่ละคร้ังดังนี้ 
คร้ังที่ 1 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้ำนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 
คร้ังที่ 2 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้ำนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 
คร้ังที่ 3 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้ำนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 
คร้ังที่ 4 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้ำนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 

7. กำรด ำเนินกำรเมื่อพัฒนำอย่ำงเข้มครบสองปี    
7.1 สถำนศึกษำเสนอผลกำรประเมินให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
7.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่น ำเสนอ กศจ.พิจำรณำอนุมัติ 
7.3 ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 ออกค ำสั่งแต่งตั้ง 
7.4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่จัดส่งค ำสั่งให้สถำนศึกษำ  
 

ข้าราชการครูช่วยราชการ 
      กระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยให้ข้ำรำชกำรครูช่วยรำชกำรได้ 5 
กรณี ในลักษณะประจ ำได้ครั้งละ 1 ปี ดังนี ้
      1. กรณีติดตำมคู่สมรสซึ่งเป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจ 
      2. กรณีเจ็บป่วยอย่ำงร้ำงแรง ต้องรักษำตัว 
      3. กรณีถูกคุกคำมต่อชีวิต 
      4.  กรณีไปช่วยรำชกำรในหน่วยงำน /สถำนศึกษำที่ขำด
อัตรำก ำลัง 
      5. กรณีไปช่วยรำชกำรในหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำน/โครงกำร
พระรำชด ำริหรือพระรำชประสงค์ 

 

แนวปฏิบัติครูขอช่วยราชการต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ครูยื่นค ำร้องขอย้ำยต่อผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ และบันทึกชี้แจง

เหตุผลควำมจ ำเป็น 
2. ระบุสถำนศึกษำที่จะไปช่วยรำชกำร 1 แห่ง 

3. มีบันทึกยินยอมจำกผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
4. กรณีติดตำมคู่สมรส ต้องจดทะเบียนสมรสก่อนวันที่คู่สมรสได้รับ

กำรแต่งตั้งให้ไปด ำรงต ำแหน่งใหม่ 
5. กรณีเจ็บป่วย ต้องมีหลักฐำนกำรแพทย์แผนปัจจุบันรับรองว่ำ 

แพทย์แผนปัจจุบันในท้องถิ่นไม่สำมำรถรักษำได้ 
6. กรณีถูกคุกคำมต่อชีวิต ต้องมีหลักฐำนทำงรำชกำรยืนยัน เช่น 

บันทึกประจ ำวันของเจ้ำพนักงำนต ำรวจ 
7. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำส่งเอกสำรหลักฐำนไปให้ สพฐ.

พิจำรณำอนุญำตให้ไปช่วยรำชกำร 
8. สพฐ.พิจำรณำอนุญำต แจ้งสถำนศึกษำเพ่ือส่งตัวครูไปเขตพ้ืนที่ที่

ได้รับอนุญำตให้ไปช่วยรำชกำร 
9. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำรำยงำน สพฐ.เพ่ือทรำบ 
10. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ที่รับครูช่วยรำชกำร พิจำรณำครูให้ไปปฏิบัติ

รำชกำรในสถำนศึกษำที่มีอัตรำก ำลังต่ ำกว่ำเกณฑ์ 
11. ครบก ำหนด 1 ปี จ ำเป็นต้องช่วยรำชกำรต่อ ให้ด่าเนินการขอช่วย

ราชการต่อเนื่อง ก่อนครบก ำหนด 1 เดือน หำกยังไม่ด ำเนินกำรให้
ส่งตัวกลบัต้นสงักัดทันที 
 

การขอช่วยราชการต่อเนื่อง 
1. ครูยื่นค ำร้องขอย้ำยพร้อมเอกสำรหลักฐำนต่อผู้อ ำนวยกำร

สถำนศึกษำที่ช่วยรำชกำร 
2. สถำนศึกษำที่ช่วยรำชกำรส่งเร่ืองไปส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่

ช่วยรำชกำร 
3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ช่วยรำชกำรท ำหนังสือถึงส ำนักงำน

เขตพ้ืนที่ต้นสังกัดเพ่ือขอควำมเห็นของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ และปริมำณงำนสถำนศึกษำต้น
สังกัด 

4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ที่ช่วยรำชกำร ส่งเร่ืองไปยัง สพฐ.พร้อมปริมำณ
งำนของสถำนศึกษำที่ช่วยรำชกำร 

5. สพฐ.แจ้งผลกำรพิจำรณำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แจ้ง
สถำนศึกษำและข้ำรำชกำรครูทรำบ และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ให้ สพฐ.ทรำบ 

        


