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    การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (พนักงานราชการ ต าแหน่ง
ครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง งานด าจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่
การศึกษางบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,งานย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,
งานแต่งตั้งรักษาการในต าแหน่งกลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ศึกษา ค้นคว้า และอ้างอิงน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ ค าสั่งและข้อบังคับ 

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลัก   
ธรรมาภิบาลต่อไป หากมีข้อเสนอแนะโปรดแจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคลทราบ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
หรือเพ่ิมเติมให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไป 
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งานสรรหาพนักงานราชการ 

1. ชื่อกระบวนงาน  
งานสรรหาพนักงานราชการ 

2.  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการเลือกสรร  สรรหาพนักงานราชการให้เป็นไปตามระเบียบ 

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547               
3.  ขอบเขตของงาน 
                    การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ต้องด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยบริสุทธิ์ยุติธรรม ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
4.  ค าจ ากัดความ 
                                 - 
5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
            5.1  ศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวกับการด าเนินการสรรหาพนักงานราชการตามที่
ก าหนดและระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
             5.2  วิเคราะห์และตรวจสอบกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการที่คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ (คพร.) อนุมัติเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
พิจารณาด าเนินการ 
             5.3  ประกาศและรับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ลักษณะงาน ความรับผิดชอบของต าแหน่ง ระยะเวลาจ้าง ค่าตอบแทนที่ได้ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและเลือกสรร เกณฑ์การตัดสินและเงื่อนไขการจ้างอ่ืนๆ 
             5.4  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรไม่น้อยกว่า 5 คน 
             5.5  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
             5.6  ด าเนินการเลือกสรรด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ 
             5.7  คณะกรรมการการด าเนินการสรรหา และเลือกสรร รายงานผลการด าเนินการ 
             5.8  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
             5.9  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จัดท าสัญญาจ้าง ตามแบบที่
คณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการก าหนด  (คพร.)  และค าสั่งมอบหมายงาน 
             5.10  สถานศึกษาประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
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6.   Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
- 

8.  เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
              8.1  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547               
              8.2  ประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547  
เรื่อง  การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ 
              8.3  ประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 
เรื่อง  หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของ 
พนักงานราชการ 8.4  ค าสั่ง สพฐ.ที่ 511/2559  เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงาน
ราชการ 
ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติงาน 

1. การด าเนินการสรรหาเป็นอ านาจของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษานครสวรรค์ ตามค าสั่ง ที่ 511/2559 เรื่อง  การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
พนักงานราชการ สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 
            2.  ผู้มีอ านาจท าสัญญาจ้าง 
       - ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

 

วิเคราะห์ตรวจสอบอัตราก าลังและการได้รับจัดสรรอัตราจ้าง
พนักงานราชการ เสนอ สพม.นว. พิจารณาการใช้อัตรา 

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร 

ส่งสัญญาจ้างรายงาน สพม.นว. เพ่ือประสานผู้เกี่ยวข้อง 
ส านักงานประกันสังคม/เบิกจ่ายค่าตอบแทน 

ด าเนินการเลือกสรรแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
สรรหาโดยการประเมินสมรรถนะประกาศผลการเลือกสรร 
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งานสรรหาลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่งครูผู้สอน 
 
1.  ชื่อกระบวนงาน  
  งานสรรหาลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งครูผู้สอน 
2.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติแก่สถานศึกษา  เพ่ือความถูกต้องและรวดเร็วสนองตอบต่อความ
ต้องการของหน่วยงานและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
3.  ขอบเขตของงาน 
  การด าเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณเป็นลูกจ้างชั่วคราว                 
ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน 
4.  ค าจ ากัดความ 
  - 
5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  5.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ก าหนดรายละเอียด  ข้อมูล
ต าแหน่งว่าง  เช่น  จ านวนอัตรา  วิชาเอก (สอบถามจากความต้องการของโรงเรียน)  และคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งครู  (ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ)  หลักสูตร  เกณฑ์การตัดสินการข้ึน
บัญชี  และยกเลิกบัญชี 
  5.2  ประกาศรับสมัคร  รับสมัคร  ตรวจสอบคุณสมบัติ  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  
ด าเนินการสอบตามผลการสอบ 
  5.3  ด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน 
  5.4  เรียกรายงานตัว  เพ่ือท าสัญญาจ้าง โดย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์ เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับประกันสังคมและการเบิกจ่ายค่าจ้าง 
  5.5  กลุ่มบริหารงานบุคคลส่งสัญญาจ้างพร้อมค าสั่งจ้างแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
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6.  Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
  - 
8.  เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
  8.1  หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0415/ว 23  ลงวันที่  20  มีนาคม  2546 
  8.2  หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวนัที่ 24 กรกฎาคม 2560 
  8.3  ค าสั่ง สพฐ. ที่  1120/2560  สั่ง ณ วันที่  24  กรกฏาคม  2560  เรื่อง  การมอบ
อ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว 
  ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ 

1.  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศกึษา 

2. การตรวจสอบคุณสมบัติต้องรอบคอบและถูกต้องครบถ้วน 
 

 

หน่วยงานตรวจสอบข้อมูล 

ประกาศรับสมัคร 

คัดเลือกคุณสมบัติ 

รายงาน สพม.นว. 

ท าสัญญาจ้างโดย ผอ.สพม.นว. เป็นผู้ว่าจ้าง 

ท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 

สพม.นว. ด าเนินการประกันสังคมและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ 

 



5 
 

 

 

1. ชื่องาน 
 การขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือพิจารณาให้ข้าราชการครูที่ขอช่วยราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และมติ 
ค.ร.ม. และกรณีจ าเป็น 5 กรณี และบรรเทาความเดือดร้อนก่อนพิจารณาให้ย้าย 
 
3. ขอบเขตของงาน 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในรายที่มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องย้ายแต่ยังไม่มีอัตรารับ
ย้ายจึงขอช่วยราชการในหน่วยงานทางการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและต่างส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษารวมทั้งกรณีที่มีความจ าเป็นของหน่วยงานทางการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ต้องการตัว
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถไปช่วยราชการเป็นกรณีพิเศษ และการขอช่วยราชการกรณีที่เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีและกรณีจ าเป็น 5 กรณี ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ยกเว้นให้ช่วยราชการได้ 
 
4. ค าจ ากัดความ 
 การช่วยราชการ หมายถึง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นค าร้องขอย้ายกรณี
พิเศษตามเหตุผลความจ าเป็น แต่ยังไม่มีต าแหน่งว่างรับย้ายจึงให้ไปช่วยราชการก่อนเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อน 
 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 กรณีขอช่วยราชการภายในเขตพื้นที่การศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  5.1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รับค าร้องขอย้ายและขอช่วย
ราชการ ตรวจสอบข้อมูล เหตุผล ความจ าเป็น ตามหลักเกณฑ์ท่ี สพฐ. หรือ ก.ค.ศ. ก าหนดแล้วแต่กรณี 
  5.1.2 น าเสนอส านักงานศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาอนุญาตการขอช่วยราชการ 
 5.2 กรณีขอช่วยราชการต่างเขตพื้นที่การศึกษาของข้าราชการครู 
  5.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบค าร้องขอย้ายและขอช่วยราชการ ตรวจสอบ
ข้อมูลอัตราก าลังครู และความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนต้นสังกัดในการขอไปช่วยราชการ 

5.2.2 กรณีเป็นการขอช่วยราชการต่อเนื่องให้ประสานงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้น
สังกัด เพ่ือส่งปริมาณงานของสถานศึกษาต้นสังกัดและปริมาณงานของสถานศึกษาที่ช่วยราชการพร้อม
ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษามาประกอบการด าเนินการเสนอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พิจารณาอนุญาตการขอช่วยราชการ 
  5.2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้โรงเรียนต้นสังกัดทราบ เพ่ือให้มอบหมายงานในหน้าที่และส่งตัวไป
ปฏิบัติราชการทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีได้รับอนุญาต 
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  5.2.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ให้ช่วยราชการจะต้องพิจารณาให้ช่วยราชการใน
สถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์เท่านั้น 
  
 5.3 กรณีขอช่วยราชการต่างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม 
มาตรา 38 ค. (2) 
  5.3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบค าร้องขอย้ายและขอช่วยราชการตรวจสอบ
ข้อมูลกรอบอัตราก าลังและความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใน
การขอไปช่วยราชการเสนอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาอนุญาต 
  5.3.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาอนุญาต แจ้งผลการพิจารณา
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
 กรณีขอช่วยราชการต่อเนื่อง  ต่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค.(2) ให้ผู้มีความประสงค์ขอช่วยราชการ ยื่นค าร้องขอช่วยราชการต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่ตนช่วยราชการอยู่ โดยให้ด าเนินการตามข้อ 5.3 
 5.4 กรณีขอช่วยราชการของรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  5.4.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับค าร้องและตรวจสอบ พร้อมให้ความเห็นและ
ผลกระทบต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการขอไปช่วยราชการ เสนอส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพิจารณา 
  5.4.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาอนุญาตแจ้งผลการพิจารณา
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
 
 กรณีขอช่วยราชการต่อเนื่อง  ของรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ผู้มีความ
ประสงค์ขอช่วยราชการ ยื่นค าร้องขอช่วยราชการต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ตนช่วยราชการอยู่ โดยให้
ด าเนินการตามข้อ 5.4 
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6. แผนภูมิแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ก. กรณีขอช่วยราชการของข้าราชการครูภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา/ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 

สถานศึกษารับค าร้องส่ง สพม.นว. ตรวจสอบข้อมูลเพื่อพิจารณาค าร้องขอย้าย 
และเอกสารประกอบการขอช่วยราชการตามเกณฑ์ที่ สพฐ. และ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 
 

ภายในเขตพ้ืนที่  ต่างเขตพ้ืนที่ 
 
 

ผู้ยื่นค าร้องต้องผ่าน 
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

 ผู้ยื่นค าร้องต้องผ่าน 
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

 
 

  

ตรวจสอบคุณสมบัติ/ 
ผู้บังคับบัญชาลงความเห็น 

 ตรวจสอบคุณสมบัติ/
ผู้บังคับบัญชาลงความเห็น 

 
 

  

เสนอ ก.ศ.จ. 
พิจารณาอนุญาต 

 เสนอ สพฐ. พิจารณา 

 
 

  

สพท. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ/ส่งตัว  สพฐ. แจ้งผลการพิจารณา 
   

 
  สพท. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ/ส่งตัว 
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ข. กรณีช่วยราชการของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
 

สพท.รับค าร้อง / 
ตรวจสอบเอกสาร 

 
 

สพฐ. ตรวจสอบเอกสารครบ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

    
 

สพฐ. พิจารณาอนุญาต 
 
 

สพฐ. แจ้งผลการพิจารณาให้ สพท. 
 
 

สพท. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ / ส่งตัว 
 
ค. กรณีช่วยราชการของรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

สพท.รับค าร้อง / 
ตรวจสอบเอกสาร 

 
 

สพฐ. ตรวจสอบเอกสารครบ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

    
 

สพฐ. พิจารณาอนุญาต 
 
 

สพฐ. แจ้งผลการพิจารณาให้ สพท. 
 
 

สพท. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ / ส่งตัว 

เอกสารไม่ครบ 
ขอเอกสารเพ่ิมเติม 

เอกสารไม่ครบ 
ขอเอกสารเพ่ิมเติม 
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7. รูปแบบท่ีใช้ (รายละเอียดตามภาคผนวก) 
  7.1 ค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษพร้อมเอกสารประกอบ 
  7.2 แบบปริมาณงานของโรงเรียน/สพท. 
  7.3 แบบบันทึกขอช่วยราชการ 
 
8. กฎ ระเบียบ หนังสือเวียนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 8.1 มาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการคราและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 
 8.2 หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0202/429  ลงวันที่ 9 มกราคม 2545 
 8.3 หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0202/6876  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2545 
 8.4 หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0202/1209  ลงวันที่ 30 มกราคม 2546 
 8.5 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.1/0406  ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 เรื่อง หารือการ
ช่วยราชการของข้าราชการครู 
 8.6 หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/11953  ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2548 เรื่อง การมอบอ านาจการ
อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปช่วยราชการหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน ส าหรับกรณีถูก
คุกคามต่อชีวิต ค าสั่งมอบอ านาจ 2 ฉบับ 
 8.7 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ยกเว้นต าแหน่งรอง ผอ. สพท.) 
 8.8 เอกสารที่ต้องส่ง สพฐ. ประกอบการพิจารณา 
 
9. ข้อสังเกต 
 9.1 ผู้ยื่นค าร้องขอช่วยราชการจะต้องมีเหตุผลความจ าเป็นตามเหตุการณ์ขอย้ายกรณีพิเศษ 5 กรณี 
แต่ยังไม่มีต าแหน่งว่างรับย้ายจึงขอช่วยราชการก่อน 
 9.2 ผู้ยื่นค าร้องขอช่วยราชการมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ แต่ผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นไม่
สมควรอนุญาตให้ช่วยราชการด้วยเหตุผลต่างๆ ท าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในหน่วยงาน 
 9.3 โรงเรียนที่ระบุขอไปช่วยราชการมีอัตราก าลังครูพอดีเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์ท าให้ไม่สามารถ
อนุญาตช่วยราชการได้ 
 9.4 ผู้ได้รับอนุญาตให้ช่วยราชการต่อเนื่องเป็นเวลานานแต่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายหรือรับย้าย
ท าให้เกิดปัญหาการบริหารอัตราก าลังในหน่วยงานการศึกษาเดิม 
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(กรณีช่วยราชการต่างเขต) 
 

ข้าราชการครู ศึกษานิเทศก์ บุคลากร ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ส่งเอกสาร 3 ชุด 
1. ค าร้องขอย้าย/ช่วยราชการ 
2. บันทึกขอช่วยราชการผ่าน  
    ผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น 
3. ความเห็นของ ผอ.สถานศึกษา 
4. ความเห็นของ ผอ.สพท. 
    (กรณีสถานศึกษาขัดข้องในการ 
    ช่วยราชการ ผอ.สพท. จะมี
แนวทาง 
    ในการแก้ปัญหาให้สถานศึกษา
และ 
    ข้าราชการครูอย่างไร) 
5. แบบรายงานปริมาณงานของ 
    สถานศึกษาต้นสังกัด 
6. ส าเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 
7. ส าเนาเอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ต้องจัดท าเอกสารตามข้อ 1 – 7 
และมีเอกสารเพ่ิมเติมเป็นตาม
กรณีท่ีขอย้าย ดังนี้ 
กรณีติดตามคู่สมรส 
- ค าสั่งย้ายของครูสมรส 
- ส าเนาทะเบียนสมรส 
- ส าเนาทะเบียนบ้านตนเองและคู่
สมรส 
กรณีเจ็บป่วยร้ายแรง 
- ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน 
- ส าเนาทะเบียนบ้านตนเอง 
กรณีดูแลบิดา มารดา หรือคู่สมรส
ที่เจ็บป่วยร้ายแรง 
- ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน 
- ส าเนาทะเบียนบ้านตนเองและ 
  ผู้เกี่ยวข้อง 

ส่งเอกสาร 3 ชุด 
- ค าร้องขอย้าย / ช่วยราชการ 
- ความเห็นของ ผอ.สพท. 
- ส าเนาทะเบียนสมรส กรณี
ติดตาม 
  คูส่มรส 
- ส าเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 
- กรอบอัตราก าลัง ของ สพท. 
- ใบรับรองแพทย์ พร้อมความเห็น 
  ของแพทย์ผู้ท าการรักษา            
  กรณีเจ็บป่วยร้ายแรง 
- บันทึกประจ าวันของสถานีต ารวจ  
  กรณีขอย้าย/ช่วยราชการกรณีถูก 
  คุกคามต่อชีวิต 

ส่งเอกสาร 3 ชุด 
1. กรณีติดตามคู่สมรสซึ่งเป็น 
    ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ 
- บันทึกของผู้ขอย้าย/ช่วยราชการ 
- ค าร้องขอย้าย/ช่วยราชการ  
  พร้อมความเห็นของ
ผู้บังคับบัญชา 
- ส าเนาทะเบียนสมรส กรณี
ติดตาม 
  คู่สมรส 
- ค าสั่งย้ายของคู่สมรส 
- ส าเนา ก.พ.7 และ ก.ค.ศ. 16 
- กรอบอัตราก าลังของ สพท.ต้น
สังกัด 
  ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และจ านวน
บุคลากร 
  ที่ปฏิบัติงานจริง 
- หนังสือ สพท.ต้นสังกัด พร้อม 
  ความเห็นในกรณีให้ช่วยราชการ 
2. กรณีเจ็บป่วยร้ายแรง 
- บันทึกของผู้ขอย้าย/ช่วยราชการ 
- ค าร้องขอย้าย/ช่วยราชการ  
  พร้อมความเห็นของ
ผู้บังคับบัญชา 
- ใบรับรองแพทย์ พร้อมความเห็น 
  ของแพทย์ผู้ท าการรักษา 
- กรอบอัตราก าลังของ สพท. ต้น
สังกัด 
  ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และจ านวน
บุคลากร 
  ที่ปฏิบัติงานจริง 
- หนังสือ สพท. ต้นสังกัด พร้อม 
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- ทะเบียนสมรส กรณีขอย้ายไป
ดูแล 
  คู่สมรส 
- เอกสารรับรองจากผู้น าหมู่บ้าน/
ชุมชน 
 

  ความเห็นในกรณีให้ช่วยราชการ 
3. กรณีถูกคุกคามต่อชีวิต 
- บันทึกของผู้ขอย้าย / ช่วย
ราชการ 
- ค าร้องขอย้าย/ช่วยราชการ 
พร้อม 
  ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
- ใบรับรองแพทย์ กรณีถูกท าร้าย 
  ร่างกาย 
 

ข้าราชการครู ศึกษานิเทศก์ บุคลากร ตามมาตรา 38 ค.(2) 
กรณีถูกคุกคามต่อชีวิต 
- บันทึกประจ าวันของสถานีต ารวจ 
  ใบรับรองแพทย์กรณีถูกท าร้าย   
  ร่างกาย 
กรณีช่วยราชการในหน่วยงาน/
สถาบันขาดอัตราก าลัง 
- หนังสือหน่วยงาน/ส่วนราชการ
ขอยืมตัวช่วยราชการ 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
กรณีช่วยราชการในหน่วยงานตาม
โครงการพระราชด าริหรือพระราช
ประสงค์ 
- หนังสือหน่วยงาน/ส่วนราชการ
ขอยืมตัวช่วยราชการ 

 - ใบแจ้งความ 
- กรอบอัตราก าลังของ สพท. ต้น
สังกัด  
  ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และจ านวน 
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง 
- หนังสือ สพท. ต้นสังกัด พร้อม 
  ความเห็นในกรณีช่วยราชการ 
4. กรณีไปช่วยราชการใน
หน่วยงาน/สถานศึกษาท่ีขาด
อัตราก าลัง 
- บันทึกของผู้ขอย้าย/ช่วยราชการ 
- ค าร้องขอย้าย/ช่วยราชการ  
  พร้อมความเห็นของ
ผู้บังคับบัญชา 
- กรอบอัตราก าลังของหน่วยงาน/ 
  สถานศึกษา ที่ขาดอัตราก าลัง 
- กรอบอัตราก าลังของ สพท. ต้น
สังกัด  
  ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และจ านวน 
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง 
- หนังสือ สพท.ต้นสังกัด พร้อม 
  ความเห็นในกรณีให้ช่วยราชการ 
5. กรณีช่วยราชการในหน่วยงาน
ตามโครงการพระราชด ารหรือพระ
ราชประสงค์ 
- บันทึกของผู้ขอย้าย/ช่วยราชการ 
- ค าร้องขอย้าย/ช่วยราชการ 
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พร้อมความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
- ค าสั่งหรือหนังสือให้ช่วยราชการ 
ในโครงการพระราชด ารงหรือพระ
ราชประสงค์ 
- กรอบอัตราก าลังของ สพท. ต้น
สังกัด 
  ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และจ านวน 
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง 
- หนังสือ สพท. ต้นสังกัด พร้อม 
  ความเห็นในกรณีให้ช่วยราชการ 
 

 
ข้าราชการครู ศึกษานิเทศก์ บุคลากร ตามมาตรา 38 ค.(2) 

  1. กรณีเจ็บป่วยร้ายแรง 
- บันทึกของผู้ขอย้าย/ช่วยราชการ 
- ค าร้องขอย้าย/ช่วยราชการ 
พร้อม 
  ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
- ใบรับรองแพทย์ พร้อมความเห็น 
  ของแพทย์ผู้ท าการรักษา 
- หนังสือ สพท. พร้อมความเห็นใน 
  กรณีให้ช่วยราชการ 
2. กรณีถูกคุกคามต่อชีวิต 
- บันทึกของผู้ขอย้าย/ช่วยราชการ 
- ค าร้องขอย้าย/ช่วยราชการ 
พร้อม 
  ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
- ใบรับรองแพทย์ กรณีถูกท าร้าย 
  ร่างกาย 
- ใบแจ้งความ 
- หนังสือ สพท. ต้นสังกัด พร้อม 
  ความเห็นในกรณีให้ช่วยราชการ 
3. กรณีไปช่วยราชการใน
หน่วยงาน/สถานศึกษาท่ีขาด
อัตราก าลัง 
- บันทึกของผู้ขอย้าย/ช่วยราชการ 
- ค าร้องขอย้าย/ช่วยราชการ 
พร้อม 
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  ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
- กรอบอัตราก าลังของ สพท. ต้น
สังกัด 
  ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และจ านวน 
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง 
- หนังสือ สพท. ต้นสังกัด พร้อม 
  ความเห็นในกรณีให้ช่วยราชการ 
 

 
ข้าราชการครู ศึกษานิเทศก์ บุคลากร ตามมาตรา 38 ค.(2) 

  4. กรณีช่วยราชการในหน่วยงาน
ตามโครงการพระราชด าริหรือพระ
ราชประสงค์ 
- บันทึกของผู้ขอย้าย/ช่วยราชการ 
- ค าร้องขอย้าย/ช่วยราชการ 
พร้อม 
  ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
- ค าสั่งหรือหนังสือให้ช่วยราชการ 
  ในโครงการพระราชด าริหรือพระ
ราช 
  ประสงค์ 
- หนังสือ สพท. ต้นสังกัด พร้อม 
  ความเห็นในกรณีให้ช่วยราชการ 
 

 
ภาคผนวก 

 
   * ค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษพร้อมเอกสารประกอบ 
   * แบบปริมาณงานของโรงเรียน/สพท. 
   * แบบบันทึกขอช่วยราชการ 
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บันทึกความเห็นผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัด 
 

เรื่อง  ข้าราชการครูขอช่วยราชการ 
 
เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
 
 ตามท่ี (นาย/นาง/นางสาว) ........................................... ต าแหน่ง .......................... วิทยฐานะ ............  
โรงเรียน.................................อ าเภอ.......................จังหวัดนครสวรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์ ประสงค์ขอช่วยราชการที่โรงเรียนในอ าเภอ...............................จงัหวัด......................... 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา....................................................นั้น 
 
 ข้าพเจ้าขอเรียนว่า 
  ไม่ขัดข้องในการให้ไปช่วยราชการ 
  ขัดข้องในการให้ช่วยราชการ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 
  อ่ืน ๆ ระบุ .................................................................................................... .................................. 
  ............................................................................................................................. ................... 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
      (ลงชื่อ) 
       (.........................................................) 
     ต าแหน่ง .........................................................................................  
        วันที่ .............. เดือน ...................................... พ.ศ. ................ 
 
ความเห็นของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
      (ลงชื่อ) 
       (......................................................) 
     ต าแหน่ง .........................................................................................  
        วันที่ .............. เดือน ...................................... พ.ศ. ................ 
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1. ชื่องาน 
 งานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย (ว 19) 
 
2. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเตรียมความพร้อมและเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครู
ผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดีได้ 
 
3. ขอบเขตของงาน 
 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นกระบวนการในการพัฒนาบุคคลที่เข้ามาด ารง
ต าแหน่งครู ซึ่งต้องอาศัยอ านาจตามมาตรา 19 (4) และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ส านักงาน ก.ค.ศ. จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.7/ว 19  ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 
 
4. ค าจ ากัดความ 
 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นกระบวนการในการพัฒนาบุคคลที่เข้ามาด ารง
ต าแหน่งครู ตามมาตรา 19 (4) และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้ผู้ใดที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ใดได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ทักษะและบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติวิชาชีพทั้งในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ใช้กับผู้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย เพ่ือแต่งตั้งเป็นต าแหน่งครู 
ส่วนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ ใช้กับต าแหน่งอื่นที่บรรจุเข้ามา เช่น ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 
 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19  ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561) ดังนี้ 
 
 1. ให้สถานศึกษาเสนอรายชื่อคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จ านวน 3 คน 
ส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยมีองค์ประกอบตามล าดับดังนี้ 
  1.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 
  1.2 ผู้ด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษา  กรรมการ 
  1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภายนอกสถานศึกษา กรรมการ 
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 กรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2 ให้สถานศึกษาที่ครูผู้ช่วยได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งแล้วแต่กรณี ให้แต่งตั้งจากสถานศึกษาอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียงกัน เป็นกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม ตามองค์ประกอบได้ตามความเหมาะสม 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จัดส่งรายชื่อคณะกรรมการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ข้อที่ 1) ไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ 
 3. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ข้อที่ 1 
แล้วแจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ แล้วแต่กรณีโดยเร็ว 
 4. ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ด าเนินการดังนี้ 
  4.1 วางแผนและด าเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มร่วมกับครูผู้ช่วยด้วย
รูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย 
  4.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ และแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ 
เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 
  4.3 มอบหมายให้คณะกรรมการ ข้อ 1.2 ท าหน้าที่เป็นครูพ่ีเลี้ยง โดยให้ค าปรึกษา สอนงาน 
ช่วยเหลือ แนะน าการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน ให้มีคุณลักษณะในหน้าที่ความรับผิดชอบตามาตรฐาน
ต าแหน่ง ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
  4.4 ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง และสรุป       
ผลการประเมินทุก 6 เดือน โดยมุ่งเน้นการประเมินเพื่อการพัฒนา รวม 4 ครั้ง ในเวลา 2 ปี ตามแบบประเมิน 
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
  กรณีไม่สามารถประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มด้วยเหตุใดๆ ให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษารายงานผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ทราบโดยเร็ว 
  4.5 ผู้ที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต้องมีผลการประเมิน
จากกรรมการทุกคนเฉลี่ยในแต่ละครั้ง ดังนี้ 
   ครั้งที่ 1 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
   ครั้งที่ 2 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
   ครั้งที่ 3 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
   ครั้งที่ 4 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

 
 
  4.6 แจ้งผลการประเมินโดยมีข้อเสนอแนะ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อสังเกต จากการ
ประเมินในแต่ละครั้งให้ครูผู้ช่วยทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ครบรอบการประเมิน แล้วให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษารายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วแต่กรณีเพ่ือน าเสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา 
53 ทราบ 
  4.7 สรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ภายใน 30 วัน 
นับตั้งแต่ครบ 2 ปี แล้วให้รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 พิจารณา 
 5. ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ด าเนินการดังนี้ 
  5.1 กรณีครูผู้ช่วย ผู้ใดเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครบ 2 ปี แล้วผลการ
ประเมินผ่านตามหลักเกณฑ์การประเมินตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด และผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 พิจารณา เห็นว่า
ควรให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป ให้น าเสนอส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พิจารณาอนุมัติและให้ผู้มี
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อ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยผู้นั้นให้ด ารงต าแหน่งครูในวันถัดจากวันครบก าหนดการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม แล้วแจ้งให้ผู้นั้นทราบ 
  5.2 กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่า
เกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 พิจารณาเห็นว่าไม่ควรให้ผู้นั้นรับราชการ
ต่อไป ให้แจ้งผลการประเมินและความเห็นให้ผู้นั้นทราบ และให้โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานภายใน 5 
วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งผลการประเมิน และหากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรให้ผู้นั้นรับราชการ
ต่อไปก็ให้ผู้นั้นออกจากราชการและแจ้งค าสั่งให้ผู้นั้นทราบ 
 6. ส าหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่งครูผู้ช่วย อยู่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 7. กรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ให้เสนอส านักงาน ก.ค.ศ. พิจารณา 
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เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู  (กรณีปกติ) 
บทน า 
 การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกระบวนการที่มี
ความส าคัญต่อระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอันที่จะท าให้ได้บุคคล  
ที่เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มาบรรจุและแต่ งตั้ง  
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในขณะที่การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญต่อระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เช่นเดียวกัน เพราะเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานไปช่วงเวลาหนึ่งย่อมมีการย้ายตามความจ าเป็นของบุคคลหรือตาม 
ความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจ  
ในการปฏิบัติงาน ความมั่งคงในอาชีพ และเพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปด้วยประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้หลายมาตรา ซึ่งในคู่มือ
ปฏิบัติงาน เล่มนี้จะกล่าวถึงกรณีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู กรณีปกติ
เท่านั้น  
 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการด าเนินการตามนัยมาตรา 59 แห่ง 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งก าหนดว่าการย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์ จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู เพ่ือเป็นองค์ความรู้ในการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถความเข้าใจให้แก่
บุคลากรและผู้ที่สนใจใฝ่ศึกษาได้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งครู ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา นักทรัพยากรบุคคล บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  และ
ผู้สนใจทั่วไป  
 2. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ในเรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร   
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. หน่วยงานมีคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งคร ู 
 2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่สนใจใฝ่ศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน   
และผู้ที่สนใจใฝ่ศึกษานอกจากจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู  
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และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เป็นอย่างดีแล้ว ยังต้องมีความรู้ ความเข้าใจ  
เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบของทางราชการในบริบทที่เก่ียวข้องอีกหลายเรื่อง อาทิ พระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐาน 
วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   
ปฏิทินการด าเนินการและรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายที่ สพฐ. ก าหนด รวมทั้ง 
ระเบียบกฎหมายอื่น ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง จึงจะสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในบทนี้จะสรุปสาระส าคัญของกฎหมายและระเบียบ   
ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติ ดังนี้  
 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 
 มาตรา 57 การเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนของข้าราชการครูและบุคลากร  ทางการศึกษา
ให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
 ข้ า ร าชกา รครู แล ะบุ คล ากรทา งก ารศึ กษ าผู้ ใ ดถู ก พั ก ใ ช้ ใ บอนุญาตประกอบวิ ช าชี พ  
ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้นั้นอาจถูกเปลี่ยนต าแหน่งหรือย้ายตามวรรคหนึ่งได้  
 มาตรา 59 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ ใดไปด ารงต าแหน่ง 
ใน หน่วยงานการศึกษาอ่ืนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องได้รับอนุมัติจาก  
อ.ก.ค.ศเขตพ้ืนที่การศึกษา/คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  ของผู้ประสงค์ย้ายหรือรับย้ายแล้วแต่กรณี  
เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา/คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุมัติแล้ว  ให้ผู้มีอ านาจตาม
มาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการผู้นั้นต่อไป 
  หลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
 2. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา ใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560  
  ข้อ 8 ให้ กศจ. มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้  
  (1) อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบ บริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดให้
เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา/คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด 
  (13) การบรรจุและแต่งตั้ งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด  
หรือกรุงเทพมหานครตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร  ทาง
การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอ านาจ สั่งบรรจุ
และแต่งตั้ง  
 3. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว24  
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559)  

1. การย้าย หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  ให้
ด ารงต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาอ่ืน ซึ่งอาจเป็นการย้ายไปด ารงต าแหน่งว่าง การย้ายสับเปลี่ยนกับต าแหน่ง ที่
มีคนครอง หรือการย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน  
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2. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มี 3 กรณี ดังนี ้ 
2.1 การย้ายกรณีปกติ ได้แก่ การย้ายตามค าร้องขอย้าย 
2.2 การย้ายกรณีพิเศษ ได้แก่ การย้ายตามค าร้องขอย้าย เนื่องจาก ติดตามคู่สมรส 

เจ็บป่วยร้ายแรง ถูกคุกคามต่อชีวิต เพ่ือดูแลบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรงหรือทุพพลภาพ  
2.3 การย้ายกรณีเพ่ือความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ ได้แก่ การย้าย 

เพ่ือแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือเพ่ือเกลี่ยอัตราก าลัง ของ
สถานศึกษา  
  3.คุณสมบัติของผู้ย้ายกรณีปกติ  
   3.1 ได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งครูในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 
24 เดือนนับถึงวันสุดท้ายที่ก าหนดให้ยื่นค าร้องขอย้าย  

3.2 ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา  
3.3 การย้ายสับเปลี่ยนกับต าแหน่งที่มีคนครอง ในวันที่ยื่นค าร้องขอย้ายต้องมีอายุ 

ราชการเหลือไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีที่ครบเกษียณอายุราชการ  
  4. ให้ผู้ประสงค์ขอย้าย ยื่นค าร้องขอย้ายตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ได้ปีละ 1 ครั้ง ในเดือน
มกราคมของทุกปี เป็นเวลา 15 วันท าการ พร้อมกันตามปฏิทินที่ สพฐ. ก าหนด และให้ยื่นค าร้องขอย้ายได้
เพียงเขตพื้นที่การศึกษาเดียว  
  5. ค าร้องขอย้าย ให้ใช้พิจารณาย้ายได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีเดียวกัน  
โดยให้ พิจารณาย้ายได้ปีละสองรอบ รองท่ี 1 ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม และรอบที่ 2 ใน
ระหว่าง วันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม ทั้งนี ้ในแต่ละรอบการย้ายอาจมีการพิจารณาย้ายมากกว่าหนึ่งครั้ง
ก็ได้  
  6. ค าร้องขอย้ายใดไม่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายภายในวันที่ 31 ธันวาคม ให้ถือว่าค าร้องนั้น 
เป็นอันยกเลิก ผู้ยื่นค าร้องขอย้ายไม่จ าเป็นต้องได้ย้ายเสมอไป  

7. องค์ประกอบการพิจารณาย้าย  
7.1 ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือวิชาเอก ตามความจ าเป็นของ

สถานศึกษา  
7.2 ล าดับสถานศึกษาที่ผู้ขอย้ายมีความประสงค์จะย้ายไปปฏิบัติงาน  
7.3 ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาปัจจุบัน  
7.4 สภาพความยากล าบากในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน  
7.5 เหตุผลการขอย้าย  
7.6 ความอาวุโสตามหลักราชการ  
7.7 ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา โดยให้ สพฐ. เป็นผู้ก าหนด

รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
8. การย้ายกรณีเพ่ือความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ ให้อยู่ในดุลยพินิจ  

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่จะพิจารณาน าเสนอ อกศจ. ก่อนน าเสนอ กศจ. ให้ความเห็นชอบโดยอาจ
พิจารณาจากค าร้องขอย้ายหรือไม่ก็ได้  

9. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษาแห่งใหม่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับทราบค าสั่ง 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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  ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู   
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว24 ลงวันที่ 28 
ธันวาคม 2559 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้ด าเนินการตามปฏิทินที่ สพฐ. 
ก า ห น ด  
โดยมีขั้นตอน ดังนี้  
  1. สพท. ประชาสัมพันธ์ต าแหน่งว่าง พร้อมข้อมูลอัตราก าลัง และวิชาเอกที่ต้องการ  
ของสถานศึกษา ณ สพท. และเว็บไซต์ สพท. ให้ข้าราชการครูทราบ ประกอบด้วย  
   1) สภาพอัตราก าลังข้าราชการครู ขาด/เกิน ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

2) ต าแหน่งว่างของสถานศึกษา โดยระบุความต้องการครูตามความส าคัญจ าเป็น
ของสถานศึกษา  
  2. ข้าราชการครูยื่นค าร้องขอย้าย พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ  
  3. สถานศึกษารวบรวมค าร้องขอย้าย และเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมความเห็น  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/การระบุวิชาเอกที่ต้องการทดแทนตามความต้องการจ าเป็น  
ของสถานศึกษาส่งไปยัง สพท. ของผู้ประสงค์ขอย้าย  
  4. กรณีขอย้ายไป สพท. ในจังหวัดเดียวกัน ให้ สพท. ของผู้ประสงค์ขอย้าย ตรวจสอบ  
และพิจารณารวบรวมค าร้องขอย้าย พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ส่งไปยัง สพท. ที่รับย้าย  
  5. กรณีขอย้ายไปต่างจังหวัด ให้ สพท. ของผู้ประสงค์ขอย้าย ตรวจสอบและพิจารณา
รวบรวม ค าร้องขอย้าย เอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมมติ กศจ. ส่งไปยัง สพท. ที่รับย้าย  
  6. สพท. ที่รับย้าย ส่งข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ขอย้ายไปยังสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ  
เพ่ือขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  7. สถานศึกษาท่ีผู้ประสงค์ขอย้ายระบุส่งความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส่งไปยัง สพท.  
  8. สพท. จัดท าข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และรายละเอียด
ตัวชี้วัด ที่ สพฐ. ก าหนด เพ่ือเสนอ อกศจ./กศจ. พิจารณา  
  9. สพท. ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาย้าย ให้ส านักงาน ศธจ.  
  10. ศธจ. เชิญ ผอ.สพป./สพม. ทุกเขตในจังหวัดร่วมเป็นคณะท างานตรวจสอบข้อมูล  
และจัดท ารายละเอียดการย้ายก่อนน าเสนอ อกศจ. ตามประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่องค าวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา   
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560 ข้อ 6  
  11. ศธจ. เสนอ อกศจ./กศจ. พิจารณาอนุมัติการย้าย  
  12. ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 (ศธจ.) ออกค าสั่งย้าย ตามมติ กศจ.  
  13. ศธจ. ส่งค าสั่งย้ายและแต่งตั้ง ไปยัง สพท.ที่เกี่ยวข้อง  
  14. สพท. แจ้งค าสั่งย้ายและแต่งตั้ง ไปยังสถานศึกษาที่เก่ียวข้อง  
  15. กรณีย้ายไปสถานศึกษาแห่งใหม่ให้สถานศึกษาต้นสังกัดแจ้งค าสั่งย้ายและแต่งตั้ง  
ให้ข้าราชการครูทราบและมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยให้ส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ภายใน 15 วัน 
 



22 
 

 
 
 

 
 



23 
 

 



24 
 

 



25 
 



26 
 
 

 
สรุป  
  ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งคร ูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีสาระส าคัญของหลักเกณฑ์โดยสรุป ดังนี้  
  1. ก าหนดให้ผู้ประสงค์ขอย้าย ยื่นค าร้องขอย้ายตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ได้ปีละ 1 ครั้ง 
ในเดือนมกราคมของทุกปี เป็นเวลา 15 วันท าการ  
  2. ก าหนดให้พิจารณาย้ายได้ ปีละสองรอบ รอบที่ 1 ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 
มีนาคม และรอบที่ 2 ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม   
  3. ก าหนดให้ผู้ยื่นค าร้องขอย้ายไม่จ าเป็นต้องได้ย้ายเสมอไป   
  4. ก าหนดให้อกศจ. เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองการย้าย   
  5. ก าหนดให้ กศจ. พิจารณาย้ายพร้อมกันทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาในภาพรวมของจังหวัด  
  
  6. ก าหนดให้ สพฐ. เป็นผู้พิจารณาก าหนดรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตาม
องค์ประกอบ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เพ่ือให้ กศจ. หรือ อกศจ. สามารถน าไปใช้ในการพิจารณาการย้ายได้อย่าง
ชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
  7. ก าหนดให้การย้ายทุกกรณี สถานศึกษาที่จะรับย้ายต้องมีอัตราก าลังสายงานการสอน  ไม่
เกินเกณฑ์อัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และต้องน าเสนอ อกศจ. กลั่นกรองก่อนน าเสนอ กศจ. พิจารณา  ให้
ความเห็นชอบ  
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  8. ก าหนดให้ อกศจ. กลั่นกรองและจัดล าดับผู้ยื่นค าร้องขอย้าย พร้อมเหตุผล โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นส าคัญ   
  9. ก าหนดให้การย้ายกรณีพิเศษ ผู้ขอย้ายยื่นค าร้องขอย้ายได้ตลอดปี เมื่อค าร้องได้รับ  การ
พิจารณาผลเป็นประการใดแล้วถือเป็นอันยุติ   
  10. ก าหนดให้การย้ายกรณีเพ่ือความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของ สพท. ที่จะพิจารณาน าเสนอ อกศจ. พิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอ กศจ. พิจารณา ให้ความเห็นชอบ 
โดยอาจพิจารณาจากค าร้องขอย้ายหรือไม่ก็ได้ 
 ข้อเสนอแนะ 

  1. ควรมีการตรวจสอบค าร้องขอย้าย เอกสารหลักฐานและข้อมูลของผู้ขอย้าย  
ด้วยความ รอบคอบและถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

 2. ควรศึกษารายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตัวชี้วัดการประเมิน  
ที่ สพฐ. ก าหนด และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจอย่างชัดเจน การด าเนินการนอกเหนือระเบียบ 
กฎหมาย อาจส่งผลกระทบต่อผู้ขอย้าย เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการ คณะกรรมการ และระบบบริหารงานบุคคล  

 3. เพ่ือเป็นไปตามหลักการกระจายอ านาจตามความมุ่งหมายในการบริหารประเทศ  
และความรวดเร็ว ในการด าเนินการ ควรให้เป็นอ านาจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปของ 
องค์คณะกรรมการ เป็นผู้พิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยการมีส่วนร่วม
ของสถานศึกษาในการพิจารณาด้วย  
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1.ชื่อกระบวนงาน 

  งานแต่งตั้ง(ย้าย)ผู้บริหารสถานศึกษา 

2.วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการแต่งตั้ง(ย้าย)ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ถูกต้อง สนองตอบความ
ต้องการของหน่วยงาน หรือต่างเขตพื้นที่การศึกษา  

3.ขอบเขตของงาน 
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเดิม  ในหน่วยงานการศึกษา 

อ่ืน  ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยการย้ายไปด ารงต าแหน่งว่าง   
กรณีการย้ายสับเปลี่ยนตัวบุคคล  ต้องได้รับอนุมัติจาก  อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ของผู้ประสงค์ 
ขอย้ายและรับย้าย  และให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เสนอความเห็นประกอบ 
การพิจารณา  และเมื่อ  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา   พิจารณาอนุมัติแล้ว  ให้ผู้มีอ านาจ 
ตามมาตรา 53  สั่งบรรจุและแต่งตั้งต่อไป  

4.นิยามและความหมาย 
1.  การย้าย หมายถึง การแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาให้ด ารงต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาอ่ืน  
2.  ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการสถานศึกษา และ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   

และ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  แล้วแต่กรณี  
4.  การประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย หมายถึง การประเมินวิสัยทัศน์            ความเป็น

ผู้น า ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา  ผลการปฏิบัติงาน  ประสบการณ์  คุณวุฒิ  การรักษาวินัย
และจรรยาบรรณ   ความอาวุโสตามหลักราชการ  และระยะเวลาการด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติงานใน
หน่วยงานการศึกษา  มุ่งหมายให้เป็นการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการและผลงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้าย  หรือที่จะพิจารณาให้ย้าย 

5.ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการด าเนินการ 
1. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2.  ค าสั่ง หัวหน้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  19/2560  เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษา 

ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  สั่ง  ณ  วันที่  3  เมษายน  พ.ศ. 2560 
3.  ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค    

เรื่อง  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ประกาศ  
ณ  วันที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2560 

4.  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (หนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ ว 7  ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564)  

5.รายละเอียดการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  
ตามหนังสือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2480 ลงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2564 
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6.สรุปสาระและข้ันตอนการด าเนินงาน 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   เป็นการด าเนินการตามนัยมาตรา 59  

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547   ซึ่งก าหนดว่า   
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด  
ทั้งนี้  ก.ค.ศ.  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัด ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติในการ
ด าเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  ให้เป็นแนวทางเดียวกัน  อย่างถูกต้อง  โปร่งใส   เสมอภาค  และเป็น
ธรรม   

วิธีการด าเนินงาน/กระบวนการ 
ในการด าเนินการเก่ียวกับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือส านักงาน  ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ ว 7  ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 
2564  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ไดด้ าเนนิการตามหลักเกณฑ์และวิธีการยา้ยฯ   
ที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด  โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ  ดังนี้   

        ขั้นตอนการด าเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา   
1.  ตรวจสอบและจัดท าข้อมูลอัตราว่างและคาดว่าจะว่างเนื่องจากเกษียณอายุราชการ     

ต าแหน่ง  ผู้บริหารสถานศึกษา  เพ่ือใช้รับย้ายประจ าปี   น าเสนอ  กศจ.  เพ่ือทราบ  แล้วน ามาประกาศ
ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ  ทราบ   

2.  แจ้งประชาสัมพันธ์การย้ายประจ าปี  ถึง  สถานศึกษาในสังกัด  และ ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาต่าง ๆ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  

     2.1  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ (หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.4/ ว7   
ลงวันที่  12  พฤษภาคม  2562)   

2.2   ประกาศต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง/คาดว่าจะว่างเนื่องจากเกษียณอายุราชการ        
2.3  ประกาศรายละเอียดการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ 

     2.4  แบบค าร้องขอย้ายตามท่ี  ก.ค.ศ.  ก าหนด  
     2.5  รายการ/จ านวน (ชดุ) เอกสารที่ต้องจัดส่งเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา  และ     

ก าหนดระยะเวลาการส่งค าร้องฯ  (ก าหนดส่งค าร้องขอย้าย  ระหว่างวันที่  1 – 15  กรกฎาคม)  
3.  ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีคุณสมบัติและประสงค์ขอย้าย ส่งค าร้องขอย้าย 

ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ    
4.  สถานศึกษารวบรวมค าร้องฯ  และความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา  ส่ง  ส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา  ตามก าหนด  (กรณีค าร้องจากต่างเขตฯ  สถานศึกษาต้องรวบรวมค าร้องฯ  ส่ง  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  เพ่ือขอความเห็นชอบ กศจ. ก่อนส่งค าร้องฯ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา  
ไปยัง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับย้าย)  

5.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รวบรวบค าร้องขอย้ายที่ส่งมาตามก าหนด  ตรวจสอบ 
คุณสมบัติของผู้ขอย้าย  กรณีขาดคุณสมบัติ  ต้องแจ้งโรงเรียน  หรือ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ต้นสังกัด  แล้วแต่กรณี    เพ่ือแจ้งผู้ขอย้ายทราบต่อไป     
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6.  น าค าร้องขอย้าย  ที่มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด มาจ าแนก  และด าเนินการ  ดังนี้    
     6.1  ค าร้องขอย้ายที่ประสงค์ขอย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา  :  น าเสนอ  กศจ.   

พิจารณาอนุมัติให้ส่งค าร้องไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีรับย้าย  (ภายในวันที่  15  กันยายน)   
     6.2  ค าร้องขอย้ายที่ประสงค์ขอย้ายภายในเขตฯ และค าร้องขอย้ายที่ส่งมาจากต่างเขตฯ   

  6.2.1  จัดท าข้อมูลพื้นฐานของผู้ขอย้าย แยกเป็นรายโรงเรียนตามความประสงค์ 
ของผู้ขอย้าย  ส่งไปโรงเรียนที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุเพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

  6.2.2  โรงเรียนที่มีผู้ประสงค์ขอย้าย  ส่งความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา 
ถึง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     6.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบข้อมูลและจัดท า 
ข้อมูลตามเกณฑ์รายละเอียดการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา     

     6.4  คณะท างานฯ  ร่วมกันตรวจสอบและจัดท าข้อมูลให้เป็นตามเกณฑ์รายละเอียด 
การประเมินศักยภาพฯ   

     6.5  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จัดส่งข้อมูลฯ ให้  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด   
     6.6  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  แต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และร่วมกันตรวจสอบข้อมูล 

และจัดท ารายละเอียดการย้าย  ก่อนน าเสนอ  อกศจ.  และ  กศจ.   
        6.7  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  น าเสนอข้อมูลการย้ายให้ อกศจ. และ กศจ. พิจารณา   

     6.8  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ออกค าสั่งย้ายฯ  ตามมติ กศจ. แจ้งส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ที่เก่ียวข้อง   

     6.9  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ด าเนินการ   ดังนี้   
                      6.9.1  กรณีรับย้ายจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา   
             1)  แจ้ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด ให้ส่งตัวผู้ได้รับแต่งตั้ง (ย้าย)   
 

   2)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รับรายงานตัว  และส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ท่ีสถานศึกษาท่ีรับย้าย   
สถานศึกษาท่ีรับย้าย  รับรายงานตัว  และรายงานการรับรายงานตัว 
ให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ทราบ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รายงานการรับรายงานตัว  ให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ต้นสังกัดเดิม  ทราบ 
   6.9.2  กรณีย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  แจ้งสถานศึกษาต้นสังกัดทราบ  และ 
ให้ส่งตัวผู้ได้รับแต่งตั้ง (ย้าย) ไปปฏิบัติหน้าที่ท่ีสถานศึกษาตามค าสั่งฯ   พร้อมทั้งรายงานการส่งตัว 
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ทราบ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  แจ้งสถานศึกษาที่รับย้ายทราบ  และ
รายงานการรับรายงานตัวให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบรายงานการส่งตัว  และ 
รับรายงานตัว  ของสถานศึกษาในสังกัด  

7.  กรณีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  ได้รับการพิจารณารับย้ายจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา  เมื่อ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้รับทราบค าสั่งย้ายฯ  แล้ว  แจ้งสถานศึกษาต้นสังกัด  เพ่ือแจ้งผู้ได้รับแต่งตั้ง 
(ย้าย)  ส่งมอบงาน  และเดินทางมารับหนังสือส่งตัวจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือไปรายงานตัวและ
ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งฯ  ต่อไป 
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7.ผลการด าเนินการพัฒนา 
 ในการด าเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้ด าเนินการต้องศึกษาหาความรู้  และท าความเข้าใจ  
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  ที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด  เป็นอย่างดีแล้ว   ยังต้องมี
ความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับกฎหมาย  และระเบียบของทางราชการในบริบทที่เกี่ยวข้องอีก จึงจะสามารถ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการด าเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  โปร่งใส   เสมอ
ภาค  และเป็นธรรม  ในสัดส่วนของผลงาน ร้อยละ 100 
 
 โรงเรียนมีผู้บริหารสถานศึกษา ขับเคลื่อนการการด าเนินการของโรงเรียนโดยต่อเนื่องและเกิด
ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 
8.การน าไปใช้ประโยชน์ 

1. สามารถด าเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สานักงานคณะกรรมการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ชัดเจน โดยมีรายละเอียด ขั้นตอนการด าเนินการ และสร้างมาตรฐานการด าเนินการ  
ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ผลงานที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตามเป้าหมาย และ
บรรลุข้อก าหนดที่สาคัญของกระบวนงาน 

2. ผู้ปฏิบัติ ทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนและมาตรฐานการด าเนินการย้ายในต าแหน่ง 
ผู้บริหารสถานศึกษา ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

3. ผู้ปฏิบัติ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นแนวทางเดียวกัน ลดขั้นตอน 
การทางานที่ซับซ้อน ไม่เป็นระบบ ลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างด าเนินการในแต่ละข้ันตอน 

 
9.ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 
 1.การด าเนินการมีรายละเอียด ขั้นตอนการด าเนินการที่ยุ่งยาก ซับซ้อน 

2.ผู้บริหารสถานศึกษา ไม่เข้าใจการกรอกข้อมูลและเอกสารตามองค์ประกอบ 
3.ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ของ

ทางราชการ และมีระยะเวลาจ ากัดในการจัดท าข้อมูล 
 
10.ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรมีการตรวจสอบค าร้องขอย้าย  เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  และข้อมูล 
ของผู้ขอย้าย  โดยเฉพาะคุณสมบัติของผู้ขอย้าย ด้วยความรอบคอบ และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ที่
เกี่ยวข้อง   

2.  ควรศึกษารายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  รายละเอียด 
การประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  ที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประกาศโดยความเห็นชอบของ กศจ. ตลอดจนระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวข้อง  ให้เข้าใจอย่างชัดเจน  เพื่อให้
การด าเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง  เป็นธรรม   

3. ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการฯที่ต้องมีการตัดสินใจหรือใช้ดุลพินิจ  
 4.พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคลให้มีความรู ้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
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Flow Chart การปฏิบัติงาน 

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา 

 
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษายื่นค าร้องขอย้าย 

ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

สพท.รวบรวมค าร้องขอย้ายท าข้อมูล  

ส่งค าร้องขอย้ายไปปลายทาง 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา53 ลงนามค าสั่ง 

 

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส่งค าสั่งให้ สพฐ.และ กคศ. 

สพท.รายงานคณะกรรมการกลั่นกรอง  

เสนอ อกศจ.และกศจ.พิจารณา 
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งานแต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
1. ชื่อกระบวนงาน 

งานแต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการแต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่งที่ถูกต้อง สนองตอบความต้องการของ  
หน่วยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
3. ขอบเขตของงาน 

การรักษาการในต าแหน่งเป็นการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการ ใน 
ต าแหน่ง กรณีต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาว่างลง หรือผู้ด ารงต าแหน่งไม่สามารถ ปฏิบัติ
ราชการได้ ซึ่งมิใช่ต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในมาตรา 53 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
4. ค าจ ากัดความ 
  - 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 หน่วยงาน/สถานศึกษา พิจารณาตัวบุคคล เหตุผลและความจ าเป็นแล้วน้ําเสนอขอ แต่งตั้ง
ผู้รักษาการในต าแหน่ง 

5.2 ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตัง้ 5.3 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงาน/สถานศึกษาพิจารณา เสนอขอแต่งตั้งผู้
รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้ง 

แจ้งค าสั่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
ค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่ง (ตัวอย่างตามภาคผนวก) 196 คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
8.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่ แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 53, 68 
8.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ข้อสังเกตในระดับการ

ปฏิบัติการแต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่งตาม มาตรา 68 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 แตกต่างจากการรักษา
ราชการ แทนตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
นั้น คือ ต าแหน่ง ใดที่มิได้บัญญัติ ให้รักษาราชการแทนได้ ให้สั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการไปด ารงต าแหน่งดังกล่าว 
เช่น ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนว่าง จึงสั่งให้ข้าราชการครูรักษาการในต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
โรงเรียนที่ว่าง 
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งานแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
1. ชื่อกระบวนงาน 

งานแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ที่ถูกต้อง สนองตอบความต้องการของหน่วยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
3. ขอบเขตของงาน 

การรักษาราชการแทนเป็นการให้ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งมีอ านาจและความรับผิดชอบใน  
ต าแหน่งนั้นเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือมี แต่
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ให้พิจารณารองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ผู้ด ารงต าแหน่ง
อ่ืนเป็นผู้รักษาราชการแทนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
4. ค าจ ากัดความ 
  - 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 กรณีมีรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหลายคน 
1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเรียงล าดับตามความเหมาะสม 
2) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน (ค าสั่งส านักงาน

คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ 29/2547) โดยพิจารณาแต่งตั้งรองผู้อ านวยการคนใดคน หนึ่งที่เหมาะสม 
หรือพิจารณาเรียงล าดับไว้เป็นการล่วงหน้า 

5.2 กรณีไม่มีรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ ราชการแทน
ได้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอข้าราชการในเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งด ารงต าแหน่ง เทียบเท่ารอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือเทียบเท่า
ขึ้นไป 

5.3 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสั่งแต่งตั้ง รักษาราชการแทน (ตามค าสั่ง ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 291/2547) 
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6.  Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 - 
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

8.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 53 ในกรณีที่
ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการ : ได้ให้รอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาหลายคน ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่งตั้งรองผู้อ านวยการส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แต่งตั้งข้าราชการในเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่า รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือต าแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือเทียบเท่า ขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษา
ราชการแทนก็ได้ 

8.2 ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 29/2547 เรื่อง มอบอ านาจ แต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สั่ง ณ วันที่ 21 มกราคม 2547 ให้ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี
อ านาจแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรณีมีรองผู้อ านวยการ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาหลายคน และกรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาหรือมี
แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 
 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่อยู่หรือไม่
สามารถปฏิบัติราชการได้ 

แต่งตั้งรอง ผอ.สพม.นว. เรียงล าดับไว้ 

ไม่มรีอง ผอ.สพม.นว. เสนอข้าราชการในสังกัดที่เทียบเท่า 
รอง ผอ. สพม.นว. ประกาศผลการคัดเลือก 

 

ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพม.นว. 

ผอ.สพม.นว. สั่งแต่งตั้งที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
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ข้อสังเกตุในระดับการปฏิบัติ 

1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาจัดล าดับความเหมาะสมของรอง ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. การเสนอแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถเสนอได้ทั้งผู้ด ารง ต าแหน่ง
ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา 
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1. ชื่องาน 
 งานลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้อง 
สนองตอบความต้องการของหน่วยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 
3. ขอบเขตของงาน 
 การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ้นจากต าแหน่งหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดเหตุที่ออกจากราชการไว้หลายกรณี การลาออกจาก
ราชการเป็นวิธีการหนึ่งของการลาออกจากราชการ ซึ่งเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้นๆ ซึ่งในการ
ด าเนินการมีระเบียบ/หลักเกณฑ์/วิธีการก าหนดไว้ 
 
4. ค าจ ากัดความ 
 - 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 ผู้ประสงค์ขอลาออกจากราชการ ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ (ตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด) 
ต่อผู้บังคับบัญชา โดยให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน กรณียื่นล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน หาก
ผู้มีอ านาจอนุญาตการลาออกเห็นว่ามีเหตุผลและความจ าเป็น จะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ยื่นหนังสือ
ลาออกจากราชการน้อยกว่า 30 วันก็ได้ 
 5.2 หน่วยงาน/สถานศึกษา รับเรื่องการลาออกจากราชการ 
 5.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รับเรื่องการขอลาออกจากราชการ 
ตรวจสอบหนังสือขอลาออกจากราชการ ยื่นล่วงหน้าก่อนวันลาออกตามเกณฑ์น้อยกว่า 30 วัน หรือไม่ 
 5.4 เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลประกอบการน าเสนอผู้มีอ านาจ 
  1) กรณีด าเนินการทางวินัย 
  2) กรณีการลาศึกษาต่อ/การชดใช้ทุน 
  3) การเป็น/ไม่เป็นสมาชิก กบข. 
 5.5 เสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาตให้ลาออกจากราชการ 
  1) กรณีอนุญาตให้ลาออก ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 มีค าสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการ 
  2) กรณียับยั้งการอนุญาตให้ลาออก ผู้มีอ านาจการลาออกมีค าสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออก
เป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จสิ้นก่อนวันขอลาออก 
 5.6 แจ้งให้ผู้ขอลาออกจากราชการทราบก่อนวันขอลาออกและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
6. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 - แบบขอลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
7. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 8.1 พระราชบัญญัติบ าเหน็จข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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 8.2 พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 8.3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 53 มาตรา 107 มาตรา 108 มาตรา 133 
 8.4 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                  
พ.ศ. 2548 
 ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ 
 1. ผู้ประสงค์ขอลาออก ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 2. ผู้ประสงค์ขอลาออก ไม่ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 3. เป็นการลาออกเพ่ือไปด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือสมัครรับเลือกตั้ง 
8. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
ผู้ประสงค์ขอลาออก ยื่นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา 

 
 

หน่วยงาน/สถานศึกษา รับเรื่อง 
 
 

การตรวจสอบข้อมูลประกอบการน าเสนอ 
ผู้มีอ านาจพิจารณา 

 
 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 อนุมัติให้ลาออก/ 
ยับยั้งเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
 

แจ้งผู้ลาออกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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1. ชื่องาน 
 งานขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้อง 
สนองต่อความต้องการของหน่วยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 
3. ขอบเขตของงาน 
 การขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการบรรจุผู้ที่เคยรับ
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มิใช่ออกจากราชการระหว่างทดลองปฏิบัติราชการหรือออกจาก
ราชการระหว่างการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม กลับเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
4. ค าจ ากัดความ 
 - 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 ผู้ประสงค์ขอกลับเข้ารับราชการยื่นหนังสือขอกลับเข้ารับราชการ (ตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด) 
 5.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รับเรื่องการขอกลับเข้ารับราชการ 
 5.3 การตรวจสอบข้อมูลประกอบการน าเสนอผู้มีอ านาจ 
  1) คุณสมบัติของผู้ขอกลับเข้ารับราชการ (คุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 และคุณสมบัติ            
ตามมาตรฐานต าแหน่ง) ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติ 
  2) ระยะเวลาต้องเป็นผู้ที่ออกจากราชการแล้วไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่หน่วยงานรับค าขอกลับ 
  3) ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้/สอบคัดเลือก/ผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งนั้นขึ้นบัญชีรอการ
บรรจุ ยกเว้นผู้ขอลาออกไปด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. , ส.ว. หรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือลาออกเพ่ือติดตามคู่สมรสซึ่งไปรับราชการต่างประเทศ หรือที่ออกจากราชการเพราะถูกยุบเลิก
ต าแหน่ง 
  4) หน่วยงาน/สถานศึกษา มีต าแหน่งว่างและมีอัตราก าลังไม่เกินเกณฑ์ 
 
 5.4 หน่วยงาน เสนอเหตุผล ความจ าเป็นผลประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับน าเสนอ กศจ.
นครสวรรค์ 
 5.5 เมื่อ กศจ.นครสวรรค์ มีมติอนุมัติ ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ด าเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
 5.6 ส่งส าเนาค าสั่งให้ส านักงาน ก.ค.ศ. ทราบ 
 5.7 แจ้งหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
 5.8 กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
 
6. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 แบบฟอร์มสมัครขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 64  
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7. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 7.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 53, 64 
 7.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 4  ลงวันที่ 22 เมษายน 2551  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ออกจากราชการไป
แล้วสมัครขอกลับเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 
 1. การออกจากราชการด้วยเหตุผล ลาออกเพ่ือไปสมัครรับเลือกตั้ง การออกจากราชการไปปฏิบัติ
ราชการตามมติคณะรัฐมนตรี การออกจากราชการเพ่ือรับราชการทหาร ในการขอกลับเข้ารับราชการ มีวีการ
ปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน ปัจจุบัน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ออกจากราชการไปแล้ว สมัครขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เฉพาะ ตามมาตรา 64 เท่านั้น 
 2. กรณีก่อนออกจากราชการ เป็นผู้มีวิทยฐานะ เมื่อมีค าสั่งให้กลับเข้ารับราชการ ต้องระบุวิทยฐานะ
ไว้  ในค าสั่งด้วย 
 
8. Flow Chart  การปฏิบัติงาน 

 
ยื่นค าร้องต่อหน่วยงานที่ขอกลับเข้ารับราชการ 

 
 

สพม.นว. ตรวจสอบคุณสมบัติจัดท ารายละเอียด 
ความจ าเป็นเสนอ กศจ.นครสวรรค์ พิจารณา 

 
 

กศจ.นครสวรรค์ พิจารณาอนุมัติ 
 
 
 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้ง 
 
 
 

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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งานลาออกจากราชการของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว งบ สพฐ. 
 
1.   ชื่อกระบวนงาน   

งานลาออกจากราชการของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว  
2. วัตถุประสงค์ 
                    เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการลาออกจากราชการของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว            
ที่ถูกต้อง สนองต่อความต้องการของหน่วยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
3.  ขอบเขตของงาน 
  การด าเนินการเกี่ยวกับการลาออกจากราชการของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว    
ในหน่วยงานทางการศึกษา 
4.ค าจ ากัดความ 

4.1 “พนักงานราชการ”  หมายความว่า   บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับ 
ค่าตอบแทนจากงบประมาณของราชการเพื่อเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการ 
ข้อ 29 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ในระหว่างสัญญาจ้างพนักงาน
ราชการผู้ใด ประสงค์จะลาออกจะลาออกจากการปฏิบัติงานให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อหัวหน้าส่วนราชการ
ตามหลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการก าหนด 

 4.2 “ลูกจ้างชั่วคราว” หมายถึง  ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมงท่ีจ้างให้ปฏิบัติงานที่มี 
ลักษณะชั่วคราว หรือมีก าหนดเวลาจ้างแต่ท้ังนี้ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกินปีงบประมาณและไม่มีการเพ่ิม
ค่าจ้างประจ าปี 
5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  5.1  พนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการต่อหัวหน้าหน่วยงาน 
   1)  ในสถานศึกษา ยื่นต่อ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  2)  ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยื่นต่อ ผู้อ านวยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5.2  กรณีเป็นหน่วยงานสถานศึกษา ให้รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
ทราบ เพื่อขออนุมัติการลาออกและขอให้สรรหา หรือเรียกผู้ขึ้นบัญชีในล าดับต่อไป 
 5.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ สรรหาหรือเรียกผู้ขึ้นบัญชีส่งไปให้
สถานศึกษาด าเนินการท าสัญญาจ้างตามแบบที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการก าหนด 
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6.  Flow Chart การปฏิบัติงาน

 
 
 
 
 
 
7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
  - 
 8.  เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
  8.1  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
  8.2  ค าสั่ง สพฐ. ที่ 511/2559  เรื่อง  การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
พนักงานราชการ สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559 
          8.3  ค าสั่ง สพฐ. ที่ 1120/2560  เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สั่ง ณ 
วันที่ 24กรกฎาคม พ.ศ.2560 

ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ 
1. การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เป็นอ านาจของเลขาธิการ  

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

2. การลงนามในสัญญา ผู้มีอ านาจคือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครสวรรค์ 
 
 
 

พนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวยื่นหนังสือลาออกจาก
ราชการต่อผู้บงัคับบญัชาชัน้ต้น (ผอ. สถานศึกษา) 

ผอ.สพม.นว.พิจารณาอนุมัติให้ลาออก 

สถานศึกษารายงานการลาออกแจ้ง สพม.นว. เพ่ือให้
สรรหาหรือเรียกผู้ขึ้นบัญชีในล าดับต่อไป 

ผู้ได้รับการสรรหาบรรจุและแต่งตั้งและท าสัญญา 
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1. ชื่องาน 
 งานด าเนินการจ้างครูชาวต่างชาติสอนในสถานศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการด าเนินการจ้างครูชาวต่างชาติสอนในสถานศึกษา ที่ถูกต้อง สนองตอบต่อ
ความต้องการของหน่วยงานและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 
3. ขอบเขตของงาน 
 ลูกจ้างชาวต่างประเทศ ต าแหน่งครูสอนชาวต่างประเทศ หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตาม
สัญญาจ้างชาวต่างประเทศเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด สามารถปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 
4. ความจ ากัดความ 
 - 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 มีคุณสมบัติ 
  5.1.1 วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ขั้นต่ า) ในสาขาวิชาที่สอนหรือมี 
ประกาศนียบัตรด้านการสอน 
   1) ในกรณีที่สอนภาษาต่างประเทศ ควรเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง 
   2) ในกรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าของภาษา ต้องจบเอกภาษาที่จะปฏิบัติงานสอนและมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
  5.1.2 อายุไม่เกิน 60 ปี (หากเกิน ให้ดูหลักเกณฑ์ในข้อที่ 5.2.5 และ 5.2.6) 
  5.1.3 สามารถเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรของครูในหมวดวิชาได้ 
  5.1.4 สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้ 
  5.1.5 เข้าใจในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ไทยพอควร 
  5.1.6 ต้องการสอน / ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนอย่างน้อย 15 คาบ / สัปดาห์ 
 
 5.2 หลักเกณฑ์ 
  5.2.1 ลูกจ้างชาวต่างประเทศเป็นลูกจ้างซึ่งมีสัญญาจ้าง มีสิทธิและหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาจ้าง 
  5.2.2 สัญญาจ้างชาวต่างประเทศเข้าปฏิบัติงาน ให้จ้างมีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี  
  5.2.3 การขอแก้ไขร่างสัญญาจ้างชาวต่างประเทศเข้าปฏิบัติงาน ต้องแก้ไขให้เป็นประโยชน์
แก่ส่วนราชการ และไม่ผูกพันกับวงเงินงบประมาณเกินไปกว่าก่อนการแก้ไข 
  5.2.4 การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศทุกระดับ ให้จ้างในอัตราของต าแหน่งตามบัญชีที่
ก าหนด 
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  5.2.5 การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศไม่ควรจ้างบุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์เข้า
ปฏิบัติงาน เว้นแต่กรณีจ าเป็นแท้จริงที่ไม่อาจหาจ้างบุคคลอ่ืนเข้าปฏิบัติงานแทนได้ ก็ให้จ้างโดยอายุไม่เกิน 
65 ปีบริบูรณ์ 
  5.2.6 การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีอายุเกิน 65 ปีบริบูรณ์ ให้ยึดหลักการพิจารณา
เลือกสรรบุคคลมาด ารงต าแหน่ง ดังนี้ 
   1) ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของต าแหน่งที่ต้องการเลือกสรรบุคคลมา
ด ารงต าแหน่ง เช่น คุณสมบัติด้านความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และสุขภาพ เป็นต้น 
   2) ผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติดีที่สุด หรือดีกว่าบุคคลอื่นๆ ที่มีให้เลือก 
   3) ค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้ผู้ ได้รับการเลือกสรร มีความเหมาะสมกับความ
รบัผิดชอบและคุณสมบัติของบุคคล 
   4) ผู้นั้นมีคุณสมบัติอื่น ๆ ไม่ขัดกับคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ทางราชการก าหนด 
   5) ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการ
จ้างและท าสัญญาจ้างครูชาวต่างประเทศ  
 

5.3 ขั้นตอนในการปฏิบัติ 
  5.3.1 โรงเรียนจัดหาครูชาวต่างประเทศ พร้อมทั้งจัดท าโครงการและสัญญาจ้าง 
  5.3.2 โรงเรียนแจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์อ านวยความสะดวกในการขอ / ขอต่ออายุใบอนุญาตท างาน และขอต่ออายุ / เปลี่ยนประเภทการ
ตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (วีซ่า) ก่อนการตรวจลงตราหนังสือเดินทางจะหมดอายุลงอย่างน้อย 1 เดือน โดย
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จะมีหนังสือน าถึงกรมการจัดหางาน/ส านักงานจัดหางาน
จังหวัด และผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 / ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง / ด่านตรวจคนเข้าเมือง / สารวัตร
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด เพ่ือขอ / ขอต่ออายุใบอนุญาตท างาน และขอต่ออายุ / เปลี่ยนประเภทการตรวจลง
ตราหนังสือเดินทาง    (วีซ่า) ตามล าดับ 
 
 หมายเหตุ (1) ในกรณีที่การตรวจลงตราหนังสือเดินทางหมดลงแล้ว โรงเรียนจะต้องให้ครูชาว
ต่างประเทศ ไปต่ออายุการตรวจลงตราหนังสือเดินทางและเสียค่าปรับให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อน แล้วจึง
เสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ด าเนินการได้ 
   (2) ในกรณีที่การตรวจลงตราหนังสือเดินทางของครูชาวต่างประเทศ เป็นประเภท
ท่องเที่ยว (Tourist Visa) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จะต้องมีหนังสือถึงผู้บังคับการ
ตรวจคนเข้าเมือง 5 / ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง / ด่านตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลง
ตราหนังสือเดินทางเป็นประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-immigrant Visa)  
   (3) ในกรณีที่การตรวจลงตราหนังสือเดินทางของครูชาวต่างประเทศ เป็นประเภท 
ผ.30 (Visa on Arrival) โรงเรียนจะต้องให้ครูชาวต่างประเทศออกไปขอการตรวจลงตราหนังสือเดินทางจาก
สถานทูต / สถานกงสุลไทย ณ ต่างประเทศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ด าเนินการ
ได้ต่อไป 
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5.3.3 โรงเรียน / ครู รับหนังสือน าเพ่ือน าไปกรมการจัดหางาน / ส านักงานจัดหางาน
จังหวัด และผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 / ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง / ด่านตรวจคนเข้าเมือง / สารวัตร
ตรวจคน เข้าเมืองจังหวัด เพ่ือขอ / ขอต่ออายุใบอนุญาตท างานและขอต่ออายุ / เปลี่ยนประเภทการตรวจลง
ตราหนังสือเดินทาง (วีซ่า) ซึ่งจะต้องติดต่อเป็นรายๆ ไป  
 
 6. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
  6.1 หนังสือขอความอนุเคราะห์อยู่ต่อในราชอาณาจักร 
  6.2 หนังสือขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง 
  6.3 หนังสือขอความอนุเคราะห์ออกใบอนุญาตท างาน 
  6.4 หนังสือขอความอนุเคราะห์ต่ออายุใบอนุญาตท างาน 
 
 7. เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
  7.1 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04006/1039   
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547 
  7.1 ค าสั่ง สพฐ. ที่ 383/2547 เรื่อง มอบอ านาจในการขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร
ไทย         และขอต่อใบอนุญาตท างานให้ครูชาวต่างประเทศ สั่ง  ณ  วันที่  28  มกราคม  พ.ศ.  2547 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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8. Flow Chart  การปฏิบัติงาน 
 

โรงเรียน 
แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  
เพ่ือขอความอนุเคราะห์อ านวยความสะดวกในการขอ/ 

ขอต่ออายุใบอนุญาตท างาน และขอต่ออายุ / เปลี่ยนประเภทการตรวจ 
ลงตราหนังสือเดินทาง 

 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
มีหนังสือน าถึงผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5/ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง/ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัด เพ่ือขอต่ออายุ / เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง  
และขอต่ออายุใบอนุญาตท างาน หรือออกใบอนุญาตท างาน 

 
 
 

ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 / ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง / 
สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด / ด่านตรวจคนเข้าเมือง 

โรงเรียนน าครูชาวต่างประเทศพร้อมหนังสือน าจาก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ไปขอต่ออายุ / 

เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง 
 
 
 

กรมการจัดหางาน / ส านักงานจัดหางานจังหวัด 
โรงเรียนน าครูชาวต่างประเทศพร้อมหนังสือน าจาก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ไปขอ / 
ขอต่ออายุใบอนุญาตท างาน / ออกใบอนุญาตท างาน 

 
 

 
ทั้งนี้  ในกรณีที่จ้างครูชาวต่างประเทศโดยใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนจะต้องด าเนินการขออนุมัติ 
       ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นกรณีไป 
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