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กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นกลุ่มภารกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งส่งเสริม  การ
ด าเนินงานตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ให้เกิดประสิทธิภาพ    
ภายใต้ระเบียบกฎหมาย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ให้
สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษามีทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานต าแหน่ง รวมทั้ง การ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ขวัญก าลังใจ การยกย่อง  เชิดชูเกียรติ 
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ด าเนินการตามภารกิจงานถูกต้อง รวดเร็ว ตรงตามกระบวนการท างาน กลุ่มบริหารงานบุคคลจึงได้จัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงาน เพื่อการแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจงานต่อไป 
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                                        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
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เป้าหมาย/การกิจงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นกลุ่มภารกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งส่งเสริม  การด าเนินงานตาม
ภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  ให้เกิดประสิทธิภาพ   ภายใต้ระเบียบกฎหมาย โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ บริหารจัดการให้สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษามี
ทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานต าแหน่ง  

เป้าหมาย 
1. บริหารอัตราก าลังให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
2. ด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สนองตอบความ

ต้องการของหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. สรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการให้เป็นไปตามความต้องการของสถานศึกษา 
4. พิจารณาบ าเหน็จความชอบ ยกยกเชิดชูเกียรติ ให้เป็นไปมาตรฐานการประเมิน 
2. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบ            

ให้เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย 

จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
4. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ   

มีความม่ันคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ขอบข่าย/ภารกิจ 
1. งานธุรการ 

1.1 รับ-ส่งหนังสือราชการ  
1.2 งานประชุมของกลุ่ม 

2. กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
2.1 งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 

2.1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 
2.1.2 การเกลี่ยอัตราก าลังการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
2.1.3 การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครู อัตราจ้าง และพนักงานราชการ 

2.2 งานก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 
      2.1.1 งานขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. กลุม่งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
3.1 งานสรรหาและบรรจุ 

3.1.1 การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก 
3.1.2 การบรรจุเข้ารับราชการใหม่ 
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3.2 งานแต่งตั้งย้ายโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.2.1 การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.2.2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.2.3 การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.2.4 การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
3.2.5 การรักษาราชการแทน/การรักษาการในต าแหน่ง 

3.3 งานออกจากราชการ 
3.3.1 การเกษียณอายุราชการ 
3.3.2 การลาออกจากราชการ 
3.3.3 การให้ออกจากราชการกรณีอ่ืน ๆ(ขาดคุณสมบัติ,ทุพพลภาพ,หย่อนสมรรถภาพ)  
3.3.4 การออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

4. กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวตัิ 
4.1 งานบ าเหน็จความชอบ 
4.2 งานทะเบียนประวัติ 
4.3 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
4.4 งานบริการบุคลากร 

4.4.1 การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 
4.4.2 การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
4.4.3 การขอหนังสือรับรอง 
4.4.4 การขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ 
4.4.5 การขออนุญาตลาอุปสมบท 
4.4.6 การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
4.4.7 การขอพระราชทานเพลิงศพ 
 
 

 
 

คติพจน์กลุ่มบริหารงานบุคคล 

“ท ำงำนด้วยใจ ขอ้มูลโปร่งใส พร้อมให้บริหำร” 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
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ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ 

 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ

กำรศกึษำ 

 
กลุม่

บริหำรงำน

บคุคล 

 

กลุม่นิเทศ 

ติดตำมและ

ประเมินผลฯ 

 

กลุม่กำรเงิน

และ

สนิทรัพย์ 

 

กลุม่

นโยบำยและ

แผน 

 

กลุม่

อ ำนวยกำร 

 

หนว่ยตรวจสอบภำยใน 

 

กลุม่สง่เสริม

กำรศกึษำทำงไกล 

เทคโนโลยี

สำรสนเทศและ

กำรสือ่สำร 

 

กลุม่สง่เสริม

กำรจดั

กำรศกึษำ 

 

กลุม่พฒันำครู

และบคุลำกร

ทำงกำรศกึษำ

บคุคล 

 

กลุม่

กฎหมำย

และคด ี
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 ผู้บริหำรเขตพื้นทีเ่ขตพื้นที่กำรศึกษำ 
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นำยวรพงษ์  สนัติวงค์ 
รอง ผอ.สพป.เชียงรำย เขต 2 
 

นำงณฎัฐกนัย์ ใจกนัทำ 
รอง ผอ.สพป.เชียงรำย เขต 2 
 

นำยพิสิฐ  ไชยชนะ 
รอง ผอ.สพป.เชียงรำย เขต 2 
 

นายจรัญ  แจ้งมณี 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ท่ี

การศึกษา 
 



 
 

โครงสรา้งบคุลากรกลุ่มบรหิารงานบคุคล 

                
                                                                                      นางยุพิน จันทะสินธุ์ 
                                                                    ผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 

 
 
 
 

          

        ส.ต.ต.(ญ)ศรีวรรณ สุวรรณ์                   นางสุกัญญา  ปวงมาทา          นางสุพัตรา  สุภามณี           นายดวงแก้ว ศรีมา 
 นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ        นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ          นกัทรัพยากรบุคคล ช านาญการ    เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 

 
 
 

              

         นายดวงแก้ว ศรีมา               นางภาพร  มูลไชย           นางสาวพัชรี รูปะวิเชตร                       นางภาพร  มูลไชย                       
 เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน               เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน               นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ             เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน               

      

กลุม่งำนบ ำเหน็จควำมชอบฯ กลุม่งำนสรรหำและบรรจแุตง่ตัง้ กลุม่งำนวำงแผนอตัรำก ำลงัฯ งำนธุรกำร 

 
5 



 
 

แนวปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้บังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561  

2. ก.ค.ศ.ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0006.2/ว 20 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2548 

3. ส าหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วย อยู่ก่อนวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ให้เตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มตามหลักเกณฑ์ข้อ 2 ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จและ  
 

หลักเกณฑ์และวิธีการ 
1. สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

ต าแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลาสองปีในสถานศึกษาท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง นับแต่วันเข้า
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 

2. กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดลาคลอดบุตร ลาป่วยต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ในขณะปฏิบัติหน้าท่ี หรือ
เดินทางไปกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี หรือลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการ
เตรียมพล ให้นับวันลาดังกล่าวรวมเป็นระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ได้ไม่เกินเก้าสิบวัน หากลาเกินเก้าสิบวัน ผู้นั้นต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ตามจ านวนวันลาท่ีเกินให้ครบสองป ี

3. ให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นไปตามหลักสูตรท่ีก าหนด 
4. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

จ านวน  3  คน ประกอบด้วย 
4.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา   ปรานกรรมการ 
4.2 ผู้ด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษา  กรรมการ 
4.3 ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากนอกสถานศึกษา กรรมการ 
กรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ 4.1 หรือข้อ 4.2 ในสถานศึกษา ให้แต่งตั้งจากสถานศึกษา
ท่ีอื่นท่ีอยู่ใกล้เคียงกัน เป็นกรรมการ 

5. ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานควบคู่กัน
เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องทุกหกเดือน รวม สี่ครั้งในเวลาสองปีตามแบบประเมินท่ี ก .ค.ศ.
ก าหนด 
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6. ผลการประเมินจากกรรมการทุกคนเฉลี่ยในแต่ละครั้งดังนี้ 
ครั้งท่ี 1 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
ครั้งท่ี 2 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
ครั้งท่ี 3 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
ครั้งท่ี 4 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

7. การด าเนินการเมื่อพัฒนาอย่างเข้มครบสองปี    
7.1 สถานศึกษาเสนอผลการประเมินให้ส านักงานเขตพื้นท่ี 
7.2 ส านักงานเขตพื้นท่ีน าเสนอ กศจ.พิจารณาอนุมัติ 
7.3 ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าส่ังแต่งตั้ง 
7.4 ส านักงานเขตพื้นท่ีจัดส่งค าส่ังให้สถานศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ข้าราชการครูขอช่วยราชการ 

         กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ข้าราชการครูช่วยราชการได้ 5 กรณี ในลักษณะประจ าได้
ครั้งละ 1 ปี ดังนี้ 
         1. กรณีติดตามคู่สมรสซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
         2. กรณีเจ็บป่วยอย่างร้างแรง ต้องรักษาตัว 
         3. กรณีถูกคุกคามต่อชีวิต 
         4. กรณีไปช่วยราชการในหน่วยงาน/สถานศึกษาท่ีขาดอัตราก าลัง 
         5. กรณีไปช่วยราชการในหน่วยงานท่ีปฏิบัติงาน/โครงการพระราชด าริหรือพระราชประสงค์ 

 
แนวปฏิบัติครูขอช่วยราชการต่างเขตพื้นที่การศึกษา 

1. ครูย่ืนค าร้องขอย้ายต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา และบันทึกชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น 
2. ระบุสถานศึกษาท่ีจะไปช่วยราชการ 1 แห่ง 
3. มีบันทึกยินยอมจากผู้อ านวยการสถานศึกษา 
4. กรณีติดตามคู่สมรส ต้องจดทะเบียนสมรสก่อนวันท่ีคู่สมรสได้รับการแต่งตั้งให้ไปด ารง

ต าแหน่งใหม ่
5. กรณีเจ็บป่วย ต้องมีหลักฐานการแพทย์แผนปัจจุบันรับรองว่า แพทย์แผนปัจจุบันในท้องถิ่น

ไม่สามารถรักษาได้ 
6. กรณีถูกคุกคามต่อชีวิต ต้องมีหลักฐานทางราชการยืนยัน เช่น บันทึกประจ าวันของเจ้า

พนักงานต ารวจ 
7. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาส่งเอกสารหลักฐานไปให้ สพฐ.พิจารณาอนุญาตให้ไปช่วย

ราชการ 
8. สพฐ.พิจารณาอนุญาต แจ้งสถานศึกษาเพื่อส่งตัวครูไปเขตพื้นท่ีท่ีได้รับอนุญาตให้ไปช่วย

ราชการ 
9. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารายงาน สพฐ.เพื่อทราบ 
10. ส านักงานเขตพื้นท่ีท่ีรับครูช่วยราชการ พิจารณาครูให้ไปปฏิบัติราชการในสถานศึกษาท่ีมี

อัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ 
11. ครบก าหนด 1 ปี จ าเป็นต้องช่วยราชการต่อ ให้ด าเนินการขอช่วยราชการต่อเนื่อง ก่อน

ครบก าหนด 1 เดือน หากยังไม่ด าเนินการให้ส่งตัวกลับต้นสังกัดทันที 
การขอช่วยราชการต่อเนื่อง 

1. ครูย่ืนค าร้องขอย้ายพร้อมเอกสารหลักฐานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีช่วยราชการ 
2. สถานศึกษาท่ีช่วยราชการส่งเรื่องไปส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาท่ีช่วยราชการ 
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3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีช่วยราชการท าหนังสือถึงส านักงานเขตพื้นท่ีต้นสังกัดเพื่อขอ
ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี และปริมาณงาน
สถานศึกษาต้นสังกัด 

4. ส านักงานเขตพื้นท่ีท่ีช่วยราชการ ส่งเรื่องไปยัง สพฐ.พร้อมปริมาณงานของสถานศึกษาท่ี
ช่วยราชการ 

5. สพฐ.แจ้งผลการพิจารณา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แจ้งสถานศึกษาและข้าราชการครู
ทราบ และรายงานผลการด าเนินการให้ สพฐ.ทราบ 

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
1. กรณีติดตามคู่สมรส ซึง่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
    1.1 ค าร้องขอย้าย 
    1.2 ส าเนา ก.พ.7  
    1.3 ค าส่ังย้ายของคู่สมรส 
    1.4 ส าเนาทะเบียนสมรส 
    1.5 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
    1.6 ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษาต้นสังกัด 
    1.7 รายงานปริมาณของสถานศึกษาต้นสังกัด 
    1.8 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) 
2. กรณีเจ็บป่วยอย่างร้ายแรง ต้องรักษาตัว 
    1.1 ค าร้องขอย้าย 
    1.2 ส าเนา ก.พ.7  
    1.3 ใบรับรองแพทย์ 
    1.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
    1.5 ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษาต้นสังกัด 
    1.6 รายงานปริมาณของสถานศึกษาต้นสังกัด 
    17 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) 
3. กรณีถูกคุกคามต่อชีวติ 
    1.1 ค าร้องขอย้าย 
    1.2 ส าเนา ก.พ.7  
    1.3 บันทึกประจ าวันของเจ้าพนักงานต ารวจ หรือพนักงานปกครอง   
         และผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรับรอง 
    1.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
    1.5 ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษาต้นสังกัด 
    1.6 รายงานปริมาณของสถานศึกษาต้นสังกัด 
    1.7 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) 
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4. กรณีไปช่วยราชการในหน่วยงาน/สถานศึกษาที่ขาดอัตราก่ าลัง 
    1.1 ค าร้องขอย้าย 
    1.2 ส าเนา ก.พ.7  
    1.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
    1.4 ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษาต้นสังกัด 
    1.5 รายงานปริมาณของสถานศึกษาต้นสังกัด 
    1.6 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) 
5. กรณีไปช่วยราชการในหน่วยงานที่ปฏบิัติงาน/โครงการพระราชด าริหรือพระราชประสงค์ 
    1.1 ค าร้องขอย้าย 
    1.2 ส าเนา ก.พ.7  
    1.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
    1.4 ค าส่ังหรือหนังสือให้ไปช่วยราชการฯ 
    1.5 ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษาต้นสังกัด 
    1.6 รายงานปริมาณของสถานศึกษาต้นสังกัด 
    1.7 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) 

แนวปฏิบัติครูขอช่วยราชการชั่วคราวในเขตพื้นที่การศึกษา 

มติ กศจ.ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2559 เห็นชอบให้ข้าราชการไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นการ
ชั่วคราวในเขตพื้นท่ีการศึกษาเดิมตามมาตรา 69 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู จ านวน 5 กรณี 

1. กรณีเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 
2. กรณีถูกร้องเรียนกล่าวหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีหรือความประพฤติไม่เหมาะสม ซึ่งได้

ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเชื่อว่าเป็นกรณีมีมูล 
3. กรณีเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน ซึ่งได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว เชื่อว่า

เป็นกรณีมีมูล 
4. กรณีเจ็บป่วยอย่างร้ายแรง หรือมีเหตุท่ีต้องรักษาสุขภาพร่างกายอย่างเร่งด่วน และต่อเนื่อง

โดยมีแพทย์ปริญญาแผนปัจจุบันท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นรับรอง 
5. กรณีมีเหตุฉุกเฉินที่เห็นว่าจ าเป็นเร่งด่วน และจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

 
เอกสารอ้างอิง 

 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 2784 ลงวันที่ 
12 มิถุนายน 2557 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 11 
พฤษภาคม 2529 
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การสรรหาลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย 
ต าแหน่งครูผู้สอน/พนกังานราชการ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตรวจสอบต าแหน่งว่าง และความต้องการวิชาเอก 
2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการสรรหาลูกจ้างจ้างชั่วคราวตามระเบียบ 

1)  ก าหนดรายละเอียดความต้องการและต าแหน่งว่าง 
2)  ประกาศรับสมัคร รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ ประกาศ 
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
3)  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาด้วยความเป็นธรรมและ 
     โปร่งใส 
4)  ด าเนินการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   
5)  ด าเนินการตามผลการสอบ โดยการเรียกมารายงานตัว 
     ตามล าดับเพื่อท าสัญญาจ้าง   

3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีค าสั่งจ้าง 
4. ส าเนาค าสั่งจ้างและสัญญาจ้างให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างต่อไป 

 
การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย ต าแหน่ง ธุรการโรงเรียน 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตรวจสอบต าแหน่งว่าง   
2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการสรรหาลูกจ้างจ้างชั่วคราวตามระเบียบ 

1)  ก าหนดรายละเอียดความต้องการและต าแหน่งว่าง 
2)  ประกาศรับสมัคร รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
3)  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 
4)  ด าเนินการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   
5)  ด าเนินการตามผลการสอบ โดยการเรียกมารายงานตัว 
     ตามล าดับเพื่อท าสัญญาจ้าง   

3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีค าสั่งจ้าง 
4. ส าเนาค าสั่งจ้างและสัญญาจ้างให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างต่อไป 
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การสรรหาลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย 
ต าแหน่ง นักการภารโรง/ครูพักนอน 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. สถานศึกษาตรวจสอบต าแหน่งว่าง  
2. สถานศึกษาด าเนินการสรรหาลูกจ้างจ้างชั่วคราวตามระเบียบ 

1)  ก าหนดรายละเอียดความต้องการและต าแหน่งว่าง 
2)  ประกาศรับสมัคร รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
3)  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 
4)  ด าเนินการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   
5)  ด าเนินการตามผลการสอบ โดยการเรียกมารายงานตัวตามล าดับเพื่อท าสัญญาจ้าง   

3. สถานศึกษามีค าสั่งจ้าง 
4. ส าเนาค าสั่งจ้างและสัญญาจ้างรายงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการในส่วนท่ี

เกี่ยวข้องเพื่อเบิกจ่ายค่าจ้าง 
 

การสรรหาลูกจ้างช่ัวคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. สถานศึกษาเสนอขอความเห็นชอบไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยชี้แจงเหตุผลความ

จ าเป็นพร้อมรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องการขอจ้าง ระยะเวลาการจ้าง อัตราค่าจ้าง จ านวน
อัตราท่ีขอจ้าง และเงื่อนไขการจ้างเพื่อปฏิบัติท่ีใด พร้อมรายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ้างตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลัง
ก าหนด 
1) ความขาดแคลนอัตราก าลัง ความจ าเป็น เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
2) อัตราค่าจ้างให้จ้างได้ไม่เกินอัตราค่าจ้างชั้นต่ าของต าแหน่งและวุฒิตามท่ีกระทรวง

ก าหนด และไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง 
3) ระยะเวลาการจ้างให้จ้างได้ไม่เกินปีงบประมาณ หรือไม่เกิน 1 ปีการศึกษา 

3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้ความเห็นชอบ 
4. สถานศึกษาด าเนินการสรรหาลูกจ้างจ้างชั่วคราว 

1) ก าหนดรายละเอียดความต้องการและต าแหน่งว่าง 
2) ประกาศรับสมัคร รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

ด าเนินการสอบตามผลการสอบ 
3) ด าเนินการคัดเลือก 
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4) เรียกมารายงานตัว เพื่อท าสัญญาจ้าง โดย ผอ.โรงเรียน 
5) ส่งสัญญาจ้างให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อตรวจสอบและเป็นหลักฐานต่อไป 

5. การด าเนินการสรรหา ให้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
ประกอบด้วย 
1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือรอง ผอ.สถานศึกษา          เป็นประธานกรรมการ 
2) ข้าราชการครูในสถานศึกษา                            เป็นกรรมการ 
3) ผู้แทนในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ 
4) ข้าราชการครูในสถานศึกษา หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานบุคคล                               

                                                                    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ท้ังนี้ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นและเจ้าหน้าท่ีเพื่อด าเนินการสรรหาได้ตามความ

จ าเป็นและเหมาะสม 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

 หนังสือกระทรวงการคลงัที่ กค 0415/ว 23 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2546 
 หนังสือ สพฐ.ด่วยที่สุด ที ่ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 
 ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24 

กรกฎาคม 2560 เร่ือง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลกูจ้างชั่วคราว 
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การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ผู้บริหารสถานศึกษา) 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 

 
1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันท่ี 22 เมษายน 2563 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ให้ถือปฏิบัติ
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป 
 

หลักเกณฑ ์ 
1. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา มี 3 กรณ ี

1) การย้ายกรณีปกติ ย้ายตามคามค าร้องขอย้าย ได้แก่  
1.1 ย้ายเพื่ออยู่ร่วมกับคู่สมรส  
1.2 ย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา  
1.3 ย้ายเพื่อกลับภูล าเนา  
1.4 และย้ายด้วยเหตุผลอื่น เช่น ย้ายเพื่อความสะดวงในการเดินทาง ย้ายเพื่อ 

          เพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
2) การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ได้แก่  

3.1 ย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา  
3.2 ย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา     

3) การย้ายกรณีพิเศษ ย้ายตามค าร้องขอย้าย ได้แก่  
2.1 ย้ายเนื่องจากถูกคุกคามต่อชีวิต  
2.2 ย้ายเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง  
2.3 ย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดาร หรือคู่สมรส ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง  

3 การก าหนดขนาดสถานศึกษา  4 ขนาด 
1) ขนาดเล็ก  นักเรียนตั้งแต่ 499 คนลงมา 
2) ขนาดกลาง  นักเรียนตั้งแต่ 500-1,499 คนลงมา 
3) ขนาดใหญ่ นักเรียนตั้งแน่ 1,500-2,499 คน 
4) ขนาดใหญ่พิเศษ นักเรียนตั้งแต่ 2,500 คนขึ้นไป 

4 ก าหนดสถานศึกษาเป็น 3 ประเภท 
1) สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
2) สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
3) สถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

5 ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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- ให้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเท่านั้น 
6 คุณสมบัติของผู้ขอย้าย 

ย้ายกรณีปกติ 
1) ปฏิบัติงานต าแหน่งดังกล่าวในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน

นับถึงวันท่ี 31 ตุลาคม ของปีท่ียื่นค าร้องขอย้าย ให้ย้ายและแต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันท่ี 1 
ตุลาคม ของปีเดียวกัน 

2) ไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
3) การย้ายสับเปลี่ยน ในวันท่ียื่นค าร้องขอย้ายต้องมีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 

เดือน นับถึงวันท่ี 30 กันยายน ของปีท่ีคอบเกษียณอายุราชการ 
4) สถานศึกษาท่ีรับย้ายจะต้องมีอัตราก าลังสายงานบริหารสถานศึกษาไม่เกินกรอบ

อัตราก าลังท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
วิธีการ 
1) ยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปีตามแบบท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ระหว่างวันท่ี 1-15 สิงหาคม โดย

ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2) ค าร้องขอย้ายให้ใช้พิจารณาได้ไม่เกินวันท่ี 31 กรกฎาคมของปีถัดไป หากพ้นก าหนดให้

ถือว่าค าร้องนั้นเป็นอันยกเลิก 
3) ผู้ขอย้ายสามารถระบุสถานศึกษาท่ีประสงค์จะย้ายไปได้ท้ังสถานศึกษาท่ีเป็นต าแหน่ง

ว่างและสถานศึกษาท่ีมีต าแหน่งว่างได้ 
4) ค าร้องขอย้ายให้พิจารณาย้ายไปแต่งตั้งในต าแหน่งที่จะว่างเนื่องจากการเกษียณฯ และ

ว่างอื่นๆให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 25 ตุลาคม ของปีเดียวกัน 
5) หากมีต าแหน่งว่างภายหลักการย้ายทุกครั้ง ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศ

ต าแหน่งว่างทันที เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้ผู้ท่ียื่นค าร้องประจ าปีไว้ และผู้ท่ี
มิได้ยื่นค าขอไว้เดิม ให้ย่ืนค าร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ 

6) การพิจารณาย้ายให้ย้ายต่อเนื่องกันได้ตามต าแหน่งว่างจนไม่มีค าร้องของผู้ประสงค์ขอ
ย้าย จึงให้ต าแหน่งว่างท่ีเหลือไปใช้บรรจุและแต่งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 

7) ให้ส่งค าร้องขอย้ายที่ประสงค์ไปต่างเขต ภายในวันท่ี 31 สิงหาคมของปีเดียวกัน 
8) ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาให้แล้วเสร็จ

ภายในวันท่ี 15 กันยายนของปีเดียวกัน หากพ้นก าหนดให้ถือว่ากรรมการสถานศึกษาไม่
ขัดข้อง 

 
 

การย้ายกรณีพิเศษ 
1) ย้ายเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง ต้องมีหลักฐานทางการแพทย์แผนปัจจุบันรับรอง 
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2) ย้ายเนื่องจากถูกคุกคามต่อชีวิต ต้องมีหลักฐานทางราชการยืนยันและผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้นให้ค ารับรอง 

3) ย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา คู่สมรส ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง  
4.1 ต้องเป็นบุตรคนเดียวหรือบุตรซึ่งเหลืออยู่คน หรือเป็นคู่สมรสตามกฎหมาย  
4.2 ต้องมีหลักฐานทางการแพทย์แผนปัจจุบันรับรอง 

4) สถานศึกษาท่ีรับย้ายต้องมีอัตราก าลังสายงานบริหารไม่เกินกรอบอัตราท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
วิธีการ 
1) ยื่นค าร้องขอย้ายได้ตลอดปี 
2) ให้ กศจ.พิจารณาการขอย้ายเป็นรายๆไป 
3) การพิจารณาย้ายให้ด าเนินการตามวิการเช่นเดียวกับการย้ายกรณีปกติ 

ย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ 
1) ย้ายเพื่อแก้ปัญหาในการบริหารจัดการในสถานศึกษา  ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า หากให้

ผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษานั้นต่อไป จะเป็นปัญหาอุปสรรค และให้มีการสอบสวน
ข้อเท็จจริงก่อนด าเนินการ 

2) ย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรณีท่ีสถานศึกษาใดมีความจ าเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ  โดยน าเสนอ อกศจ.พิจารณากลั่นกรองและเสนอ
เหตุผลความจ าเป็นต่อ กศจ.พิจารณา 

3) ย้ายเพื่อเกลี่ยอัตราก าลังของสถานศึกษา กรณีสถานศึกษามีอัตราก าลังครูเกินกรอบท่ี 
ก.ค.ศ.ก าหนด 

4) การย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการให้อยู่ในดุลพินิจของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

7 การย้ายทุกกรณีสถานศึกษาท่ีจะรับย้ายต้องมีอัตราก าลังสายงานการสอนไม่เกินเกณฑ์
อัตราก าลังท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

8 การย้ายไปต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้ส่งค าร้องให้แล้วเสร็จตามปฏิทิน 
ให้ข้าราชการครูท่ีได้รับการพิจารณาให้ย้าย รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษาแห่งใหม่ 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับทราบค าสั่ง 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่ง คร ู

 
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู

 
1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2559 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  ให้บังคับ
ใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 

4. ก.ค.ศ.ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0006.4/ว 16 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2558 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการ 
1. การย้ายข้าราชการครู มี 3 กรณี 

4) การย้ายกรณีปกติ ได้แก่ การย้ายตามค าร้องขอย้าย 
5) การย้ายกรณีพิเศษ ได้แก่ การย้ายตามค าร้องขอย้าย เนื่องจาก ติดตามคู่สมรส เจ็บป่วย

ร้ายแรง ถูกคุกคามต่อชีวิต เพื่อดูแลบิดา มารดาร คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง
หรือทุพพลภาพ 

6) การย้ายกรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ ได้แก่ การย้ายเพื่อ
แก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือ เพื่อเกล่ีย
อัตราก าลังของสถานศึกษา 

2. คุณสมบัติของผู้ขอย้าย 
ย้ายกรณีปกติ 
1) ปฏิบัติงานต าแหน่งครูในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือนนับ

ถึงวันสุดท้ายท่ีก าหนดให้ย่ืนค าร้องขอย้าย 
2) ไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ 
3) การย้ายสับเปลี่ยน ในวันท่ียื่นค าร้องขอย้ายต้องมีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 24 

เดือน นับถึงวันท่ี 30 กันยายน ของปีท่ีคอบเกษียณอายุราชการ 
4) ครูย่ืนค าร้องขอย้ายได้ปีละ 1 ครั้ง ในเดือนมกราคมของทุกปี เป็นเวลา 15 วันท าการ

ตามปฏิทินท่ี สพฐงก าหนด และยื่นได้เขตพื้นท่ีการศึกษาเดียว 
5) ค าร้องขอย้ายพิจารณาย้ายได้จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม ของปีเดียวกัน  
6) การพิจารณาย้ายพิจารณาได้ปีละสองรอบ  

รอบท่ี 1 ในระหว่างวันท่ี 15 กุมภาพันธ์-16 มีนาคม 
รอบท่ี 2 ในระหว่างวันท่ี 15 กันยายน-15 ตุลาคม 
ท้ังนี้ในแต่ละรอบอาจมีการพิจารณาย้ายมากว่าหนึ่งครั้ง 
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7) อกศจ.เป็นผู้พิจารณากล่ันกรองการย้าย และพิจารณาการย้ายพร้อมกันทุกเขตพื้นที่
การศึกษาในภาพรวมของจังหวัด 

8) การพิจาณาย้ายให้พิจารณาจากองค์ประกอบท่ี สพฐ.ก าหนด ดังนี้ 
- ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือวิชาเอกตามจ าเป็นของสถานศึกษา 
- ล าดับสถานศึกษาท่ีผู้ขอยายมีความประสงค์จะย้ายไปปฏิบัติงาน 
- ระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษาปัจจุบัน 
- สภาพความยากล าบากในการปฏิบัติงานถานศึกษา 
- เหตุผลการขอย้าย 
- ความอาวุโสตามหลักราชการ 
- ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ย้ายกรณีพิเศษ 
1) ต้องมีหลักฐานของทางราชการ หรือทางการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วแต่กรณี ตลอด

ความเห็นและค ารับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นประกอบการพิจารณา 
2) ผู้ขอย้ายย่ืนค าร้องขอย้ายได้ตลอดป ี
ย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ 
1) ย้ายเพื่อแก้ปัญหาในการบริหารจัดการในสถานศึกษา  ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า หากให้

ผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษานั้นต่อไป จะเป็นปัญหาอุปสรรค และให้มีการสอบสวน
ข้อเท็จจริงก่อนด าเนินการ 

2) ย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรณีท่ีสถานศึกษาใดมีความจ าเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ  โดยน าเสนอ อกศจ.พิจารณากลั่นกรองและเสนอ
เหตุผลความจ าเป็นต่อ กศจ.พิจารณา 

3) ย้ายเพื่อเกลี่ยอัตราก าลังของสถานศึกษา กรณีสถานศึกษามีอัตราก าลังครูเกินกรอบท่ี 
ก.ค.ศ.ก าหนด 

ท้ังนี้การย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการให้อยู่ในดุลพินิจของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3. การย้ายทุกกรณีสถานศึกษาท่ีจะรับย้ายต้องมีอัตราก าลังสายงานการสอนไม่เกินเกณฑ์

อัตราก าลังท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
4. การย้ายไปต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้ส่งค าร้องให้แล้วเสร็จตามปฏิทิน 
5. ให้ข้าราชการครูท่ีได้รับการพิจารณาให้ย้าย รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษาแห่ง

ใหม่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับทราบค าสั่ง 
เอกสารอ้างอิง 

 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 
 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว7996 ลงวันที่ 

25 ธันวาคม 2561 
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ข้าราชการครูขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
(หลักเกณฑ์ ว 21) 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการมีวทิยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู 

หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ  

 

หลักเกณฑ์และวิธีการ 

1. ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
2. ผู้ข้อต้องมีคุณสมบัติ 

1) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  นับถึงวันท่ียื่นค าขอ 
1.1 ครูช านาญการ ต้องด ารงต าแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือด ารงต าแหน่งอื่น 

ท่ี ก.ค.ศ.เทียบเท่า 
1.2  ครูช านาญการพิเศษ ต้องด ารงต าแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือด ารง  

 ต าแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า 
1.3  ครูเชี่ยวชาญ ต้องด ารงต าแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือด ารงต าแหน่งอื่นท่ี  

 ก.ค.ศ.เทียบเท่า 
1.4  ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องด ารงต าแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือด ารงต าแหน่ง 

 อื่นท่ี ก.ค.ศ.เทียบเท่า 
2) มีชั่วโมงการปฏิบัติงานในต าแหน่งปัจจุบันระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี ดังนี้ 

2.1 วิทยฐานะช านาญการเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ มีชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
       ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง และมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนในแต่ละปี 
       ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง 
2.2 วิทยฐานะช านาญการพิเศษเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญมีชั่วโมงการปฏิบัติงานใน 
      แต่ละปีไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง และมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนในแต่ละปี 
      ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง 

3) มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยในช่วง
ระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันท่ียื่นค าขอ 

4) ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ฯ ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึง
วันท่ียื่นค าขอ 

5) มีผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี ในช่วยระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดตอกัน
นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันท่ียื่นค าขอ 
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3. ผู้ขอมีวิทยฐานะต้องผ่านการประเมินดังนี้ 
1) ทุกวิทยฐานะต้องผ่านการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
2) วิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการดังนี้ 

2.1 วิทยฐานะเชี่ยวชาญต้องมีผลงานวิชาการไม่น้อยกว่า 2 รายการ โดยต้องเป็น 
      งานวิจัยในชั้นเรียน 1 รายการ 
2.2 วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษต้องมีผลงานวิชาการไม่น้อยกว่า 2 รายการ โดยต้องเป็น 
      งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายการ 
2.3 ผลงานทางวิชาการท่ีผู้ขอเสนอท่ีขอต้องเป็นผลงานในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี 

4. ให้มีผู้ประเมิน ดังนี้ 
1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีทุกวิทยฐานะ 
2) คณะกรรมการที่ ก.ค.ศ.ตั้งเป็นผู้ประเมินผลงานทางวิชาการ 

5. การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
1) ผู้ด ารงต าแหน่งครูจัดท ารายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี (วฐ.2) เสนอผู้

ประเมิน ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
2) ผู้ประเมิน ประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี เป็นระยะเวลา 5 ปี ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
3) ผู้ประเมิน สรุปผลการประเมินให้ผู้ด ารงต าแหน่งครูทราบ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
1) วิทยฐานะช านาญการ ต้องได้รับการประเมินทุกตัวชีวัดและมีระดับคุณภาพผลงานท่ี

เกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 
(1) ด้านท่ี 1 ทุกตัวชี้วัดไม่ต่ ากว่าระดับ 2 
(2) ด้านท่ี 2 และด้านท่ี 3 ไมต่่ ากว่าระดับ 2 ไม่น้อยกว่า 1 ตัวชี้วัด 

2) วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ต้องได้รับการประเมินทุกตัวชีวัดและมีระดับคุณภาพ
ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 
(1) ด้านท่ี 1 ทุกตัวชี้วัดไม่ต่ ากว่าระดับ 3- 
(2) ด้านท่ี 2 และด้านท่ี 3 ไมต่่ ากว่าระดับ 2 ไม่น้อยกว่า -3 ตัวชี้วัด 

3) วิทยฐานะเช่ียวชาญ ต้องได้รับการประเมินทุกตัวชีวัดและมีระดับคุณภาพผลงานท่ีเกิด
จากการปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 
(1) ด้านท่ี 1 ทุกตัวชี้วัดไม่ต่ ากว่าระดับ 4- 
(2) ด้านท่ี 2 และด้านท่ี 3 ไมต่่ ากว่าระดับ 3 และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า -3 ตัวชี้วัด 
(3) ผลงานทางวิชาการต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 

4) วิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ ต้องได้รับการประเมินทุกตัวชีวัดและมีระดับคุณภาพผลงาน
ท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 
(1) ด้านท่ี 1 ทุกตัวชี้วัดไม่ต่ ากว่าระดับ 5- 
(2) ด้านท่ี 2 และด้านท่ี 3 ไมต่่ ากว่าระดับ 4 และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า -3 ตัวชี้วัด 
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(3) ผลงานทางวิชาการต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
7. การพิจารณาอนุมัติ 

1) วิทยฐานะช านาญการและช านาญการพิเศษ กศจ.เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันท่ี
ศึกษาธิการได้รับค าขอ 

2) วิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ ก.ค.ศ.เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันท่ี ก.ค.ศ.ได้
รับค าขอ 

วิธีการ 
1. ผู้ประเมิน ประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ด ารงต าแหน่งครู ทุกปีการศึกษา

เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
2. ผู้ขอมีวิทยฐานะ ยื่นค าขอต่อสถานศึกษาได้ตลอดปี รอบปีละ 1 ครั้ง พร้อมเอกสาร

ประกอบการพิจารณาดังนี้ 
1) วิทยฐานะช านาญการและช านาญการพิเศษ 

(1) ค าขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1) 
(2) รายงานผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี (วฐ.2) จ านวน 5 ปีการศึกษา 
(3) เอกสารหลักฐานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

2) วิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ 
(1) ค าขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1) 
(2) รายงานผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี (วฐ.2)จ านวน 5 ปีการศึกษา 
(3) ผลงานทางวิชาการตามท่ีหลักเกณฑ์ก าหนด 
(4) เอกสารหลักฐานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
(5) ผู้อ านวยการสถานศึกษาด าเนินการดังนี้ 

3)   ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะ 
1) สรุปผลการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี บันทึกผลการตรวจสอบ (วฐ.3) 
2) ส่งเอกสารหลักฐานตามท่ีก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสาร
หลักฐานและให้ความเห็นในแบบค าขอ (วฐ.1) แล้วจัดส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้
ส านักงานศึกษา 

(2) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสาร
หลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วเสนอ กศจ.พิจารณา 

7. การแต่งตั้ง 
1) วิทยฐานะช านาญการและช านาญการพิเศษ กศจ.มีมติอนุมัติ ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 

สั่งแต่งตั้ง 
2) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติ ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้ง 
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3) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติ ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการเป็นผู้
สั่งบรรจุ 

8. กรณีท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีนี้ให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา 
 

การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หลักเกณฑ์และวิธีเกลี่ยอตัราก าลัง 

หลักเกณฑ์และวีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.
ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555   

1.  การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ ต าแหน่งสายงานการสอน ไปก าหนดเป็น
ต าแหน่งสายงานการสอน จ านวน 6 กรณี คือ 

    1.1 ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ จากสถานศึกษาท่ียุบ รวม หรือเลิก ไปก าหนด
เป็นต าแหน่งเดิม ในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก .ค.ศ.ก าหนด เงื่อนไข ตัดได้ทั้ง
ต าแหน่งว่างและต าแหน่งที่มีคนครอง 

    1.2 ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ จากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานการ
สอนเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิม ในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนต่ ากว่า
เกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด เงื่อนไข ตัดได้ทั้งต าแหน่งว่างและต าแหน่งที่มีคนครอง 

   1.3 ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ จากสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังสายงานการสอน
ครบตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิม ในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนต่ า
กว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เงื่อนไข ตัดได้เฉพาะต าแหน่งที่มีผู้ด ารงต าแหน่ง  สถานศึกษาที่ถูกตัดต้องมี
อัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนดน้อยกว่าสถานศึกษาท่ีรับการตัดโอน โดยคิดเป็นร้อยละ 

    1.4 ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ จากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานการ
สอนต าแหว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดน้อยกว่า ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิม ในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงาน
การสอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดมากกว่า โดยคิดเป็นร้อยละ เงื่อนไข ตัดได้เฉพาะต าแหน่งที่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งเท่านั้น ตัดได้ไม่เกิน 1 ต าแหน่ง สถานศึกษาที่ถูกตัดต้องมีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดน้อย
กว่าสถานศึกษาที่รับการตัดโอน โดยคิดเป็นร้อยละ 

    1.5 การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ จากสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    1.6 ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ สายงานการสอนไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิม

ในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และผู้ด ารงต าแหน่งไปช่วยปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่
แล้ว เงื่อนไข ตัดได้เฉพาะต าแหน่งที่มีผู้ด ารงต าแหน่งเท่านั้น ต้ องช่วยราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
สถานศึกษาท่ีรับการตัดโอนต้องมีอัตราก าลังครูไม่เกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

2. การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ ต าแหน่งสายงานการสอน ไปก าหนดเป็น
ต าแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดมีเงื่อนไข ตัดได้
ทั้งต าแหน่งว่างและต าแหน่งที่มีผู้ด ารงต าแหน่ง  สถานศึกษาที่รับการตัดโอนต้องมีอัตราก าลังสายงานบริหาร
สถานศึกษาไม่เกณฑ์เกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

3. การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ ต าแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ไปก าหนด
เป็นต าแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา จ านวน 2 กรณี ดังนี้ 
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   3.1 ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ สายบริหารสถานศึกษา จากสถานศึกษาที่ ยุบ 
รวม หรือเลิก ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายบริหารสถานศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด เงื่อนไข ตัดได้ทั้งต าแหน่งว่างและต าแหน่งที่มีผู้ครองต าแหน่ง ต าแหน่งว่างตัดได้เฉพาะภายในเขต
พ้ืนที่  ต าแหน่งที่มีผู้ครองต าแหน่งตัดได้ทั้งทั้งภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่ฯ สถานศึกษาที่รับการตัดโอนต้องมี
อัตราก าลังไม่เกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

   3.2 ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ สายงานบริหารสถานศึกษา จากสถานศึกษาที่
มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ไปก าหนดเป็นต าแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาที่มี
อัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด มีเงื่อนไข ตัดได้ทั้งต าแหน่งว่างและต าแหน่งที่มีผู้ครองต าแหน่ง 
ต าแหน่งว่างตัดได้เฉพาะภายในเขตพ้ืนที่  ต าแหน่งที่มีผู้ครองต าแหน่งตัดได้ทั้งทั้งภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่ฯ 
สถานศึกษาท่ีรับการตัดโอนต้องมีอัตราก าลังไม่เกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

4. การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ ต าแหน่งสายบริหารสถานศึกษา ไปก าหนดเป็น
ต าแหน่งสายงานการสอน จ านวน  2  กรณี ดังนี ้

   4.1 ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ สายงานบริหารสถานศึกษา จากจาก
สถานศึกษาที่ ยุบ รวม หรือเลิก ไปก าหนดเป็นต าแหน่งสายงานการสอนในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงาน
การสอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เงื่อนไข ตัดได้เฉพาะต าแหน่งว่าง ตัดได้เฉพาะภายในเขตพ้ืนที่ 
สถานศึกษาท่ีรับการตัดโอนต้องมีอัตราก าลังสายงานการสอนไม่เกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

  4.2 ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ สายงานบริหารสถานศึกษา จากสถานศึกษาที่มี
อัตราก าลังสายงานบริหารสถานศึกษาเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ไปก าหนดเป็นต าแหน่งสายงานการสอน ใน
สถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด มีเงื่อนไข สถานศึกษาที่ถูกต้องต้องมี
อัตราก าลังครบเกณฑ์ ตัดได้เฉพาะต าแหน่งว่างเท่านั้น ตัดได้เฉพาะภายในเขตพ้ืนที่สถานที่รับการตัดโอนต้องมี
อัตราก าลังไม่เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

5. การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ สายงานการสอนหรือสายงานบริหาร
สถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปก าหนดเป็นต าแหน่ง
เดิมในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด มีเงื่อนไข ตัดได้เฉพาะต าแหน่งที่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งและไม่ประสงค์ถ่ายโอน ตัดได้ท้ังภายในและต่างเขตฯ สถานศึกษาที่รับการตัดโอนต้องมีอัตราก าลังสาย
การสอนหรือสายงานบริหารสถานศึกษา แล้วแต่กรณีไม่เกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

6. การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ จากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่มีอัตราก าลังเกินกรอบที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิม ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ที่มีอัตราก าลังศึกษานิเทศก์ต่ ากว่ากรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด มีเงื่อนไข ตัดได้เฉพาะต าแหน่งที่ผู้ด ารง
ต าแหน่งเท่านั้น ส านักงานเขตที่รับการตัดโอนต้องมีอัตราก าลังศึกษานิเทศก์ไม่เกินกรอบอัตราก าลังที่ ก .ค.ศ.
ก าหนด 

7. การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดเป็นต าแหน่งชั่วคราวและมีเงื่อนไขไปก าหนดเป็นต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาต าแหน่งชั่วคราวและมีเงื่อนไข ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่ากรอบ
อัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เงื่อนไข ตัดได้เฉพาะต าแหน่งที่มีผู้ด ารงต าแหน่งเท่านั้น ส านักงานเขตพ้ืนที
การศึกษาที่รับการตัดโอนต้องมีจ านวนรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต าแหน่งชั่วคราวและมี
เงื่อนไข ไม่เกินกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

8. การพิจารณาตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ให้เสนอ กศจ.พิจารณาอนุมัต ิ
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9. ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขนพ้ืนที่การศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่รับการตัดโอนออกค าสั่งตัด
โอนฯ ส่งส าเนาค าสั่งให้ส านักงาน ก.ค.ศ.ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ออกค าสั่ง 

10. การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก .ค.
ศ.ก าหนดดังกล่าว ให้ขออนุมัติ ก.ค.ศ.เป็นกรณีๆ ไป 

 
ขั้นตอนการด าเนินการบริหารอัตราก าลัง  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลอัตราก าลังครูโดยให้ฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 
ณ 10 มิถุนายน  

2. สถานศึกษาจัดท าแผนความต้องการอัตราก าลัง 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดส่งข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูลแจ้งโรงเรียนในสังกัด 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารอัตราก าลังทั้งต าแหน่งว่างและต าแหน่งที่มีผู้ครองต าแหน่งใน

สถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ไปก าหนดใหม่ในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่างเกณฑ์ที่  
ก.ค.ศ.ก าหนด มีวิธีการดังนี้ 
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลัง 
4.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาท่ีมี 
     อัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ (กรณีมีผู้ครองต าแหน่ง) ให้ 
     บันทึกแจ้งความประสงค์ขอไปโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครู 
     ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
4.3 กรณีข้าราชการครูไม่บันทึกแจ้งความประสงค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะพิจารณาเกลี่ย

อัตราก าลังโดยน าค าร้องขอย้ายปกติมาพิจารณา 
4.4 กรณีเป็นต าแหน่งว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารอัตราก าลัง จะ

พิจารณาเกลี่ยอัตราก าลังไปก าหนดใหม่ในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ โดยใช้ฐานร้อย
ละความขาดแคลนจากขาดแคลนมากไปขาดแคลนน้อยประกอบการพิจารณา 

5. เสนอ อกศจ./กศจ. เห็นชอบและอนุมัติ 
6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีค าสั่งตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
7. ส าเนาค าสั่งแจ้งสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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เกณฑก์ารค านวณอัตราก าลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
และมาตรฐานวิชาเอกที่ก าหนดให้มีในสถานศึกษา 
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การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 
          1. พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 ได้ก าหนดประเภท เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และเจ้าหน้าที่ของรับผู้รับบ าเหน็จบ านาญ ผู้ออกบัตรประจ าตัวส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ อายุของบัตร ระยะเวลา
ในการจัดท าบัตรประจ าตัว การหมดสิทธิในการใช้บัตร โทษ ในการใช้หรือแสดงบัตรเท็จ เพ่ือให้ผู้ขอท าบัตรและ
เจ้าหน้าที่จัดท าบัตรได้เข้าใจตรงกัน 
           2. กฎกระทรวง (พ.ศ.2542) ออกตามความในพรราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.
2542 ได้ก าหนดผู้มีอ านาจออกบัตรประจ าตัว ชนิดของบัตรประจ าตัว ลักษณะของบัตรประจ าตัว 
           3. หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1305/4431 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2543 ส านักง
นายกรัฐมนตรี ตอบข้อหารือ กรณีระบุต าแหน่งครั้งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการของข้าราชการบ าเหน็จ
บ านาญไว้ในบัตรประจ าตัวข้าราชการบ าเหน็จบ านาญ ว่าให้ระบุต าแหน่งครั้งสุดท้ายก่อนออกจากราชการของผู้
ถือบัตร 
           4. พระราชกฤษฎีกา ก าหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอ านาจออกบัตรประจ าตัวเข้าหน้าที่ของรัฐตาม
พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2549 ได้ก าหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประเภท พนักงานราชการ และผู้มีอ านาจออกบัตรประจ าตัวของรัฐแก้พนักงานราชการ 
           5. หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/177 ลงวันที่ 24 มกราคม 2550 ตอบข้อหารือ
เกี่ยวกับการออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณีออกบัตรให้กับพนักงานราชการเกี่ยวกับ รูปถ่าย 
ระยะเวลาของบัตรหมดอายุ มีวาระกี่ปี ประเภทของบัตร และต าแหน่งที่ใช้ในการออกบัตรประจ าตัวของ
พนักงานราชการ ว่าใช้ชื่อต าแหน่งใด 
           6. หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/ว 514 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2552 การระบุต าแหน่ง
และการเปลี่ยนบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ “ระบบซี” เป็นระบบจ าแนกต าแหน่งเป็นประเภทตามลักษระ
งาน” และระบุระยะเวลาในการเปลี่ยนบัตรกรณีดังกล่าว 
           7. ประกาศคระกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ.
2552 ลงวันที่ 29 กรกาคม 2552 ก าหนดเครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ รวมถึงอินทรธนูประดับ
เครื่องแบบพิธีการ 
           8. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การก าหนดให้ใช้เครื่องหมายของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ได้ก าหนดอินทรธนูและเครื่องหมายต าแหน่งอินทรธนูข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากการเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง 
           9. หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/2058 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ก าหนดระบุต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องระบุต าแหน่งตามชื่อต าแหน่ง
ที่มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ส าหรับต าแหน่งที่ไม่มีวิทยฐานะ และระบุเฉพาะวิทยฐานะตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
           10. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1155/2557 เรื่อง มอบอ านาจการออก
บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557  ได้มอบอ านาจการลงนามปฏิบัติราชการแทนใน
บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบัตรประจ าตัวผู้รับบ าเหน็จบ านาญ แก่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และผู้รับบ าเหน็จ
บ านาญในสังกัด 
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ขั้นตอนการขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 
กรณีเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 

1. การยื่นแบบค าขอท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จ ามีการยื่นแบบค าขอท าบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาจาก 2 ทาง คือ 
1.1 ยื่นผ่านสถานศึกษา 
1.2 ยื่นด้วยตนเอง 

2. รับแบบค าขอท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ น ามาตรวจสอบ 
2.1 ต าแหน่งและสังกัดท่ีเขียนมาในแบบค าขอท าบัตรประจ าตัวเข้าหน้าที่ของรัฐว่าถูกต้องหรือไม่

กับ ก.พ.7 หรือทะเบียนคุมถือจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง 
2.2 รูปถ่าย โดยตรวจสอบ สังกัดจากรูปเสมาบริเวณปกเสื้อทั้งด้านซ้ายและขวา และการประดับ

อินทรธนู ให้ถูกต้องตามต าแหน่งที่ตนเองได้รับ 
3. การตรวจสอบความถูกต้อง 

3.1 กรณีถูกต้อง 
      1) ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามต าแหน่งของผู้ขอ 
      2) ลงทะเบียนคุมบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประเภท ข้าราชการ 
3.2 กรณีไม่ถูกต้อง 
      1) ยื่นผ่านสถานศึกษา ติดต่อสถานศึกษา หรือเจ้าตัวเพ่ือน าไปแก้ไข เมื่อถูกต้องแล้วจึงจะ 
          ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
      2) ยื่นด้วยตนเอง จะติดต่อผ่านเจ้าตัวทางโทรศัพท์ให้น าไปแก้ไข เมื่อถูกต้องแล้ว จึงจะ 
          ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
      3) เมื่อจัดท าบัตรประจ าตัวเข้าหน้าที่ของรัฐแล้ว น ารายการดังกล่าวลงทะเบียนคุมบัตร 
          ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประเภท ข้าราชการ 

4. การขอรับบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
4.1 กรณียื่นด้วยตนเอง ผู้ยื่นค าขอท าบัตรมาขอรับบัตรด้วยตนเอง พร้อมลงลายมือชื่อรับบัตรใน

ทะเบียนคุม หรือมอบให้ผู้อ่ืนมารับแทน โดยผู้รับแทนจะต้องลงลายมือชื่อในทะเบียนคุมบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทข้าราชการ 

4.2 กรณียื่นผ่านสถานศึกษา ผู้ยื่นค าขอหรือผู้รับแทนสามารถมาขอรับบัตรหรือขอรับแทนได้ 
พร้อมลงลายมือชื่อผู้รับในทะเบียนคุมบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทข้าราชการ 
 

กรณีเป็นข้าราชการบ านาญ ลูกจ้างผู้รับบ าเหน็จตกทอด 

1. เจ้าตัวยื่นแบบค าขอท าบัตรประจ าตัวเข้าหน้าที่ของรัฐ 
2. ตรวจสอบแบบค าร้องว่าเขียนต าแหน่งเดิมถูกต้องหรือไม่ และรูปถ่าย ว่ามีเครื่องหมายอักษรย่อ 

“นก” บริเวณปกเสื้อด้านขวา และรูปเสมา ที่ปกเสื้อด้านซ้าย หรือไม่ และประจับอินทรธนูถูกต้อง
ตามต าแหน่งเดิมก่อนแรออกจากราชการหรือไม่ 
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3. เมื่อถูกต้องแล้ว ก็จะได้จัดท าบัตรประจ าตัวให้ หากมีอายุเกิน 70 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ก็จะได้ออกบัตร
ตลอดชีพให้ แต่หากยังไม่ถึงก็จะได้รับบัตรปกติมีอายุ 6 ปีถึงจะหมดอายุแล้วน ามาลงในทะเบียนคุม
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรับประเภทบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรับผู้รับบ าเหน็จบ านาญ 

4. ให้ผู้ยื่นค าขอรับบัตรประจ าตัว โดยลงลายมือชื่อรับในทะเบียนคุมบัตรประจ าตัวฯ 
 
เอกสารประกอบการขอมีบัตร  

1. แบบค าขอมีประจ าตัวหรือขอมีบัตรประจ าตัวใหม่  จ านวน  1 ชุด 
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว     จ านวน  2 ใบ 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน  1 ฉบับ   
4. กรณีเปลี่ยนใหม่ให้ส่งคืนใบเก่า 
5. กรณีท าบัตรใหม่ให้มีหลักฐานแสดงหมู่โลหิต 
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การขอส าเนาเอกสาร ก.พ.7   
 
แนวปฏิบัต ิ

1. ให้บันทึกขออนุญาตยืม ก.พ.7 ตามแบบฟอร์ม 
2. กรณีไม่สามารถมาขอส าเนา ก.พ.7 ได้ด้วยตนเองให้ท าบันทึกมอบอ านาจการขอยืม  
3. ผู้ขอยืม ก.พ.7 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้ 

3.1 ห้ามแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมรายการใน ก.พ.7 โดยเด็ดขาด 
3.2 รักษา ก.พ.7 ไม่ให้สูญหายหรือฉีกขาด 
3.3 ส่ง ก.พ.7 ในวันที่ยืมทันที 
3.4 แบบบัตรประจ าตัวข้าราชการทุกครั้งที่ยืม 
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การจัดท าฐานข้อมูลบคุลากรภาครัฐ 
(ฐานข้อมูลจ่ายตรง) 

 
แนวปฏิบัต ิ

1. ให้จัดท าค าขอตามแบบฟอร์ม 7127 
2. ส่งแบบค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.1 กรณียื่นด้วยตนเอง ให้ยื่นเรื่องโดยตรงให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2.2 กรณียื่นผ่านสถานศึกษา ให้ส่งผ่านระบบงานสารบัญ 

3. เอกสารประกอบค าขอ 
3.1 กรณีโสด 

1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ตนเอง) 
2) ส าเนาทะเบียนบ้าน (ตนเอง) 
3) ส าเนาบัตรประจ าตัวปรุชาชน (บิดา,มารดา) 
4) ส าเนาทะเบียนบ้าน (บิดา,มารดา) 
5) ส าเนาทะเบียนสมรส (บิดา+มารดา) 

3.2 กรณีสมรส 
1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ตนเอง) 
2) ส าเนาทะเบียนบ้าน (ตนเอง) 
3) ส าเนาบัตรประจ าตัวปรุชาชน (บิดา,มารดา) 
4) ส าเนาทะเบียนบ้าน (บิดา,มารดา) 
5) ส าเนาทะเบียนสมรส (บิดา+มารดา 
6) ส าเนาทะเบียนสมรส (ตนเอง+คู่สมรส) 
7) ส าเนาทะเบียนบ้าน (คู่สมรส) 
8) ส าเนาทะเบียนบ้าน (บุตร) 
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การขอหนังสือรับรองขา้ราชการ 
 
แนวปฏิบัต ิ

1. ให้ผู้ขอยื่นแบบค าร้องขอหนังสือรับรองราชการ 
2. ส่งแบบค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.1 กรณียื่นด้วยตนเอง ให้ยื่นเรื่องโดยตรงให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2.2 กรณียื่นผ่านสถานศึกษา ให้ส่งผ่านระบบงานสารบัญ 

3. เอกสารประกอบค าขอ 
1) ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ/ส าเนาบัตรประชาชน  จ านวน 1  ฉบับ 
2) ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  1  ฉบับ 
3) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  จ านวน  2  รูป (กรณีขอหนังสือรับรองแบบติดรูปถ่าย 
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             ภาคผนวก 
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บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล 
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นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู  
และที่ปรึกษาผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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