คำนำ
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดให้ในแต่ละจังหวัดมีคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกาหนดในระดับจังหวัด โดยให้สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) คณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจั งหวัด (อกศจ.) คณะอนุ กรรมการบริห ารราชการเชิ งยุ ท ธศาสตร์ คณะอนุ ก รรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทางาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไป
ตามอานาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
เพื่อให้การดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(กศจ.) และอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดทาคู่มือการดาเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (ด้านบริหารงานบุคคล) เพื่อให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการ
จัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(กศจ.) และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) ได้ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีสาระสาคัญแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน
คือ ปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
ที่ ต้ อ งด าเนิ น การในรอบปี ง บประมาณ และแบบฟอร์ ม การจั ด ท าวาระการประชุ ม เพื่ อ เสนอ
คณะอนุ ก รรมการศึ กษาธิ การจั งหวั ด (อกศจ.) พิ จ ารณากลั่ น กรองก่ อ นน าเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา โดยแยกเป็นงานต่าง ๆ ตามกระบวนการบริหารงานบุคคล ได้แก่
งานอัตรากาลัง งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง งานการเลื่อน งานการย้าย งานการโอน งานการช่วย
ราชการ งานเงินเดือน ค่าตอบแทนและบาเหน็จความชอบ งานการประเมินวิทยฐานะ และงานวินัย
อุทธรณ์และร้องทุกข์
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารขอขอบคุ ณ คณะท างานฯ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความเอื้อเฟื้อข้อมูลและให้ความร่วมมือในการจัดทาคู่มือการดาเนินงาน
เลขานุ การคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเป็นอย่างดียิ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการจัดประชุมและผู้เกี่ยวข้องในการนาไปใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

ก

สารบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
 ปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ กศจ. ที่ต้องดาเนินการ
ในรอบปีงบประมาณ
 รูปแบบวาระการประชุมเพื่อเสนอ กศจ. พิจารณา และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
ที่ต้องพิจารณาในการดาเนินงาน
๑. งานอัตรากาลัง
 ดำเนินกำรตำมปฏิทินที่กำหนด
 ตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๑. กำรจัดสรรอัตรำว่ำงจำกผลกำรเกษียณอำยุรำชกำร เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. ....
เพื่อรองรับกำรบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษำทุนผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกของโครงกำรผลิตครู
เพื่อพัฒนำท้องถิ่นเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2. กำรจัดสรรอัตรำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำที่ว่ำง
จำกกำรเกษียณอำยุรำชกำร เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. ....
๓. กำรกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่ำงผู้บริหำรสถำนศึกษำ เพื่อใช้ในกำรย้ำย
และกำรแต่งตั้งจำกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
๔. กำรจัดสรรอัตรำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
 ดำเนินกำรตลอดทั้งปี
 ตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๑. กำรเกลี่ยอัตรำกำลังโดยกำรตัดโอนตำแหน่งและอัตรำเงินเดือน
2 กำรปรับปรุงกำรกำหนดตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำเป็นตำแหน่งครู และ/หรือตำแหน่งครู
เป็นตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ในสถำนศึกษำเดิม
3. กำรปรับปรุงกำรกำหนดตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
 ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒)
๑. กำรเปลี่ยนตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒) โดยใช้ผลกำรสอบแข่งขันได้
2. กำรปรับระดับตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค.(2)
ประเภทวิชำกำร ให้เป็นระดับชำนำญกำรพิเศษ
3. กำรตั้งคณะกรรมกำรประเมินค่ำงำน ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ
38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชำกำร เพื่อปรับให้เป็นระดับชำนำญกำรพิเศษ
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4. กำรประเมินค่ำงำนตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค.(2)
ตำแหน่งประเภทวิชำกำร ให้เป็นระดับชำนำญกำรพิเศษ

๒. งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง




ดำเนินกำรตลอดทั้งปี
 ตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๑. กำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ....... ปี พ.ศ. ....
2. กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ .......
ปี พ.ศ. ....
3. กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
(ข้อ 2.2 โครงกำรนักเรียนทุนรัฐบำล)
4. กำรนำรำยชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
5. กำรให้รำยชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
6. กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
7. กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
8. กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษำนิเทศก์ สังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
9. กำรบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ออกจำกรำชกำรไปแล้ว
สมัครเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ดำเนินกำรตลอดทั้งปี
 ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒)
๑. กำรบรรจุและแต่งตั้งผู้ออกจำกรำชกำรไปแล้ว สมัครเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒)
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3. งานการเลื่อน




ดำเนินกำรตลอดทั้งปี
 ตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1. กำรประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม และแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้
ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1
ดำเนินกำรตลอดทั้งปี
 ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒)
๑. กำรคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
ตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒)ประเภทวิชำกำร ระดับ ...............................
2. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลงำนเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
ตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับ .............................
3. ขออนุมัติผลกำรประเมิน และอนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒)
ประเภทวิชำกำร ให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ …………………….
4. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลงำนเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
ตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒) ประเภททั่วไป ระดับชำนำญงำน
5. ขออนุมัตผิ ลกำรประเมิน และอนุมัติเลื่อนและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒)
ประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนำญงำน
6. กำรประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม และแต่งตั้งครูผู้ช่วย
ให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1

4. งานการย้าย


ดำเนินกำรตำมปีปฏิทิน
 ตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๑. กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครู
๒. กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ
๓. กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครู ไปต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๔. กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ไปต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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136
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ดำเนินกำรตลอดทั้งปี
 ตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๑. กำรย้ำยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ไปต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมผลกำรสอบแข่งขันได้
๒. กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครู กรณีพิเศษ
๓. กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ
กรณีพิเศษ

ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๑) และ (๒)
๑. กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
ตำมมำตรำ 38 ค.(2)
2. กำรเปลี่ยนตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค.(2)
3. กำรย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ให้ดำรงตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค.(2)
4. กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค. (2) ไปต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5. กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์
6. กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์
ไปต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5. งานการโอน

141
143
145





ดำเนินกำรตลอดทั้งปี
 ตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๑. กำรรับโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่นหรือข้ำรำชกำรอื่น มำบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครู (ขออนุมัติประกำศรับโอน)
๒. กำรประเมินผลและรับโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่นหรือข้ำรำชกำรอื่น มำบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครู
๓. กำรรับโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่นหรือข้ำรำชกำรอื่น มำบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ
๔. กำรส่งคำร้องขอโอนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ไปสังกัดอื่น


151
154
157
160
162
164
167

173
175
177
180

ตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒)
๑. กำรรับโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หรือข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 185
มำบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค.(2)
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๒. กำรรับโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่นหรือข้ำรำชกำรอื่น มำบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
ตำมมำตรำ 38 ค.(2)

6. งานการช่วยราชการ


ดำเนินกำรตลอดทั้งปี
 ตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๑. กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ไปปฏิบัติรำชกำร
ในหน่วยงำนกำรศึกษำ เป็นกำรชั่วครำว ภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒. กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปปฏิบัติรำชกำร
ในหน่วยงำนกำรศึกษำ เป็นกำรชั่วครำวภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ (ต่อเนื่อง)

7. งานเงินเดือน ค่าตอบแทนและบาเหน็จความชอบ


191

197
199
201

ดำเนินกำรตำมปฏิทินที่กำหนด
 ตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1. กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติหน้ำที่สอนคนพิกำร
207
ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ที่ปฏิบัติหน้ำที่กำรสอนคนพิกำร (พ.ค.ก.)




188

ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒)
1. กำรประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒)
2. กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒) ครั้งที่ ......

ดำเนินกำรตลอดทั้งปี
 ตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๑. กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำลำไปศึกษำ โดยมีสิทธิได้รับ
กำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่ำงลำไปศึกษำต่อ
๒. กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำซึ่งได้รับอนุญำต
ให้ลำไปศึกษำต่อ ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่ำงลำไปศึกษำต่อ
๓. กำรพิจำรณำบำเหน็จควำมชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนยำเสพติด
ประจำปี ....
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ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒)
๑. กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
ตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒) ในสำยงำนนิติกำร ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ครั้งแรก
๒. กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
ตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒) ในสำยงำนนิติกำร ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ในอัตรำที่สูงขึ้น

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ต้องพิจำรณำในกำรดำเนินงำนงำนเงินเดือน ค่ำตอบแทน
และบำเหน็จควำมชอบ

8. งานการประเมินวิทยฐานะ


229
231

233
235

ดำเนินกำรตลอดทั้งปี
 ตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
วิทยฐำนะชำนำญกำร
๑. ตั้งคณะกรรมกำรประเมินข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อให้มี
วิทยฐำนะครูชำนำญกำร (ประเมินด้ำนที่ ๑ ด้ำนที่ ๒ และด้ำนที่ ๓)
๒. กำรประเมินและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อให้มี
วิทยฐำนะครูชำนำญกำร(ผลกำรประเมินด้ำนที่ 1 ด้ำนที่ 2 และด้ำนที่ 3)
วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ
๓. กำรตั้งคณะกรรมกำรประเมินข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อเลื่อนเป็น
วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ (คณะกรรมกำรชุดที่ 1 ประเมินด้ำนที่ 1 และด้ำนที่ 2)
๔. กำรประเมินข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐำนะ
ชำนำญกำรพิเศษ (ผลกำรประเมินด้ำนที่ 1 ด้ำนที่ 2)
๕. กำรตั้งคณะกรรมกำรชุดที่ 2 (ประเมินด้ำนที่ 3) เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำเลื่อนเป็นวิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ
๖. กำรประเมินและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐำนะ
ชำนำญกำรพิเศษ (ผลกำรประเมินด้ำนที่ ๓)
๗. กำรประเมินข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อเลื่อนวิทยฐำนะ
กรณีที่มีกำรเปลี่ยนตำแหน่ง
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วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ
๘. กำรตั้งคณะกรรมกำรประเมินข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อเลื่อน
เป็นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ คณะกรรมกำรชุดที่ ๑ (ประเมินด้ำนที่ ๑ และด้ำนที่ ๒)
และคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลงำนทำงวิชำกำร
9. กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเลื่อนเป็นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ
(อนุมัติผลกำรประเมินด้ำนที่ 1 และด้ำนที่ 2)


ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ต้องพิจำรณำในกำรดำเนินงำนงำนกำรประเมินวิทยฐำนะ

264
267
269

9. งานวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์
271
๑. กำรรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัยไม่ร้ำยแรง กรณีผู้อำนวยกำรโรงเรียน
275
เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน
2. กำรรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัยไม่ร้ำยแรง กรณีผู้อำนวยกำรสำนักงำน
279
เขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน
3. กำรรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง กรณีผู้บังคับบัญชำได้ลงโทษวินัย 283
ไม่ร้ำยแรง
4. กำรดำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง กรณีคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
287
กำรทุจริตแห่งชำติ (ปปช.) ชี้มูลควำมผิดทำงวินัย
5. กำรรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง กรณีคณะกรรมกำรสอบสวน
290
หรือผู้สั่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง
6. กำรพิจำรณำอุทธรณ์คำสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ำยแรง กรณีผู้อำนวยกำรโรงเรียนเป็นผู้สั่ง
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แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน และสั่งลงโทษ
7. กำรพิจำรณำอุทธรณ์คำสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ำยแรง กรณีผู้อำนวยกำรโรงเรียนเป็นผู้สั่ง 297
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน และรำยงำนมำยังผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ แล้วผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสั่งเพิ่มโทษ
8. กำรพิจำรณำอุทธรณ์คำสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ำยแรง กรณีผู้อำนวยกำรสำนักงำน
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เขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน
9. กำรพิจำรณำคำร้องทุกข์
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๑

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ กศจ. ที่ตองดําเนินการ
ในรอบปงบประมาณ
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๒

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๓

ปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ กศจ. ที่ตอ งดําเนินการ
ในรอบปงบประมาณ
เดือน

ที่

ตุลาคม

1 การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบประกอบวิชาชีพ
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม)
2 การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม)
3 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบ ริหารสถานศึกษา

พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม
มิถุนายน

เรื่องที่ตองดําเนินการเสนอ กศจ. พิจารณา

1 การประกาศตําแหนงวางพรอมขอมูลอัตรากําลังครูและสาขาวิชาเอกที่ตองการ
ของแตละสถานศึกษาสําหรับการยาย
1 การสงคํารองขอยายของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู
ไปตางเขตพื้นที่การศึกษา
2 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู รอบที่ 1
(15 ก.พ. – 15 มี.ค.)
1 การประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
2 การขอใชวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา
1 การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบประกอบวิชาชีพ
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน)
2 การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน)
1 การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่สอนคนพิการไดรับเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่
สอนคนพิการ (พ.ค.ก.)
2 การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่สอนคนพิการไดรับเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่
สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) ตอเนื่อง

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๔
เดือน
กรกฎาคม
สิงหาคม

กันยายน

ตลอดป

ที่

เรื่องที่ตองดําเนินการเสนอ กศจ. พิจารณา

1 การจัดทํารายละเอียดการประเมินศักยภาพของผูบริหารสถานศึกษาที่ประสงคขอยาย
(กรณีมีการปรับแกไข)
1 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
ยายไปตางจังหวัด
2 การกําหนดสัดสวนของจํานวนตําแหนงวางผูบริหารสถานศึกษา เพื่อใชในการยาย
หรือบรรจุและแตงตั้งจากบัญชีผูไดรับการคัดเลือก
1 การประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
2 การขอใชวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา
3 ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
4 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู รอบที่ 2
(15 ก.ย. – 15 ต.ค.)
1 การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการผลิตครู
เพื่อพัฒนาทองถิ่น
2 การจัดสรรอัตราขาราชการครูในสถานศึกษาที่วางจากผลเกษียณอายุราชการ
เมื่อสิ้นปงบประมาณ เพื่อรองรับการบรรจุผูผานการคัดเลือกเขารวมโครงการผลิตครู
เพื่อพัฒนาทองถิ่น
3 การจัดสรรอัตราขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทีว่ างจาก
การเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ....
4 การจัดสรรอัตราขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5 การสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย
6 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบ ริหารสถานศึกษา
7 การบรรจุและแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกตําแหนงผูบ ริหารสถานศึกษา
8 การนํารายชื่อผูสอบแขงขันไดในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในบัญชีอื่น
ตําแหนงครูผูชวย
9 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) ที่สําเร็จการศึกษา เพื่อบรรจุและแตงตั้ง
เขารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครูผูชวย กรณีมีสัญญาผูกพัน
ตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๕
เดือน
ตลอดป

ที่

เรื่องที่ตองดําเนินการเสนอ กศจ. พิจารณา

10 การคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ว.16)
11 การบรรจุและแตงตั้งบุคลากรเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครูผูชวย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
12 การบรรจุและแตงตั้งทายาทของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
ผูผานเกณฑการคัดเลือก เขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
13 การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครูผูชวย จากบัญชีผูสอบแขงขันได
14 การแตงตั้งครูผูชวย ซึ่งผานการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ใหดํารงตําแหนงครู
15 การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูออกจากราชการไปแลว
สมัครเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
16 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการสอบแขงขันได
17 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (กรณีพิเศษ)
18 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา
เพื่อประโยชนของทางราชการ
19 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
ตามประกาศตําแหนงวาง (ประกาศเพิ่มเติม)
20 การรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่น มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
21 การใหโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
22 การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปปฏิบัติราชการในหนวยงาน
ทางการศึกษาเปนการชั่วคราวภายในเขตพื้นที่การศึกษา
23 การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปปฏิบัติราชการในหนวยงาน
ทางการศึกษาเปนการชั่วคราวภายในเขตพื้นที่การศึกษา (ตอเนื่อง)
24 การสงคํารองขอยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ไปตางเขตพื้นที่การศึกษา (กรณีพิเศษ)
25 การเกลี่ยอัตรากําลังโดยการตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
26 การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาเปนครูในสถานศึกษาเดิม
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๖
เดือน
ตลอดป

ที่

เรื่องที่ตองดําเนินการเสนอ กศจ. พิจารณา

27 การปรับปรุงตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครูผูชวย ใหดํารงตําแหนงครู
28 การกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
29 การใหบุคลากรทางการศึกษาผูปฏิบัติงานในตําแหนงนิติกรไดรับเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.)
30 การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษาตอ
มีสิทธิ์ไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหวางลาไปศึกษาตอ
31 การเลื่อนเงินเดือนเปนการเฉพาะราย กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ถึงแกกรรม
32 การเลื่อนเงินเดือนเปนการเฉพาะราย กรณีโควตาพิเศษ
33 การพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด
34 การตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีวิทยฐานะ
ชํานาญการ (ประเมินดานที่ ๑ ดานที่ ๒ และดานที่ ๓)
35 การประเมินและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีวิทยฐานะ
ชํานาญการ (ผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3)
36 การตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเปน
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2)
37 การประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ (ผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2)
38 การตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินดานที่ 3) เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
39 การประเมินและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ (ผลการประเมินดานที่ ๓)
40 การประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ กรณีที่มีการเปลี่ยนตําแหนง
41 การตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเปน
วิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ คณะกรรมการชุดที่ 1 (ประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2)
และคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ
42 การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ
(อนุมัติผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2)
43 การรายงานการดําเนินการทางวินัยไมรายแรง กรณีผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
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44 การรายงานการดําเนินการทางวินัยไมรายแรง กรณีผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
45 การรายงานการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง กรณีผูบังคับบัญชาไดลงโทษวินัย
ไมรายแรง
46 การรายงานการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง กรณีคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดทางวินัย
47 การรายงานการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง กรณีคณะกรรมการสอบสวน
หรือผูสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
48 การพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษวินัยไมรายแรง กรณีผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และสั่งลงโทษ
49 การพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษวินัยไมรายแรง กรณีผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และรายงานมายังผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แลวผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสั่งเพิ่มโทษ
50 การพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษวินัยไมรายแรง กรณีผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเปนผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
51 การพิจารณาคํารองทุกข
52 การเปลี่ยนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) โดยใชผลการสอบแขงขันได
53 การปรับระดับตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ
ใหเปนระดับชํานาญการพิเศษ
54 การตั้งคณะกรรมการประเมินคางาน ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค.(2) ตําแหนงประเภทวิชาการ เพื่อปรับใหเปนระดับชํานาญการพิเศษ
55 การประเมินคางานตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ตําแหนงประเภทวิชาการ ใหเปนระดับชํานาญการพิเศษ
56 การบรรจุและแตงตั้งผูออกจากราชการไปแลว สมัครเขารับราชการเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
57 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
๓๘ ค.(๒) ประเภทวิชาการ ระดับ ...............................
58 การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ .............................
59 ขออนุมัติผลการประเมิน และอนุมัติใหเลื่อนและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประเภทวิชาการ
ใหดํารงตําแหนงระดับ ……………………......
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60 การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
61 ขออนุมัตผิ ลการประเมิน และอนุมัติเลื่อนและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประเภททั่วไป
ใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญงาน
62 การประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม และแตงตั้งครูผูชวย
ใหดํารงตําแหนงครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1
63 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2)
64 การเปลี่ยนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหดํารงตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
65 การยายขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
66 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ไปตางเขตพื้นที่การศึกษา
67 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงศึกษานิเทศก
68 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงศึกษานิเทศก
ไปตางเขตพื้นที่การศึกษา
69 การรับโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือขาราชการพลเรือนสามัญ
มาบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
70 การรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอื่น มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
71 การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในสายงานนิติการ ไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีใหไดรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก
72 การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในสายงานนิติการ ไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีใหไดรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น
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1. งานอัตรากําลัง
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๑๒
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๑๓
1. งานอัตรากําลัง


ดําเนินการตามปฏิทินที่กําหนด
 ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. การจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุร าชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. .... เพื่อรองรั บ
การบรรจุและแตงตั้งนักศึกษาทุนผูผานการคัดเลือกของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่นเขารับ
ราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย
2. การจัดสรรอัตราขาราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึก ษาในสถานศึกษาที่วา งจากการเกษี ยณ
อายุราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ....
3. การกําหนดสัดสวนของจํานวนตําแหนงวางผูบริหารสถานศึกษา เพื่อใชในการยายและการแตงตั้ง
จากบัญชีผูไดรับการคัดเลือก
4. การจัดสรรอัตราขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา



ดําเนินการตลอดทั้งป
 ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. การเกลี่ยอัตรากําลังโดยการตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
2. การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึก ษาเป น ตํ า แหน ง ครู และ/หรือ ตํา แหนง ครูเ ป น ตํ า แหน ง รองผูอํ า นวยการสถานศึ กษา
ในสถานศึกษาเดิม
3. การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
1. การเปลี่ยนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) โดยใชผลการสอบแขงขันได
2. การปรับระดับตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ใหเปน
ระดับชํานาญการพิเศษ
3. การตั้งคณะกรรมการประเมินคางาน ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ตําแหนงประเภทวิชาการ เพื่อปรับใหเปนระดับชํานาญการพิเศษ
4. การประเมินคางานตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตําแหนงประเภท
วิชาการ ใหเปนระดับชํานาญการพิเศษ



คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๔

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๕

 ดําเนินการตามปฏิทินที่กําหนด
 ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๖

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๗
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. .... เพื่อรองรับการบรรจุ
และแตงตั้ง นัก ศึก ษาทุนผูผ านการคัด เลือ กของโครงการผลิตครูเ พื่ อพั ฒนาท อ งถิ่ นเขารั บราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด .................... เสนอขออนุมัติจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุราชการ
เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. .... ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรองรับการบรรจุและแตงตั้งนักศึกษาทุน
ผูผานการคัดเลือกของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่นเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย จํานวน .................. ตําแหนง ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .......................... จํานวน ........ ตําแหนง
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .......................... จํานวน ........ ตําแหนง
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๑. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค. ที่ ศธ ๑๓๐๕/๔๖๖ ลงวั น ที่ ๑๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๕
เรื่อง เกณฑอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
2. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค. ที่ ศธ ๑๓๐๕/๔๖๗ ลงวั น ที่ ๑๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๕
เรื่อง เกณฑอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา
3. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.3/ว 24 ลงวั น ที่ ๑4 ธั น วาคม ๒๕48
เรื่อง การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๙ ลงวั น ที่ ๑๔ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๕
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ..............
ลงวันที่ .......... เรื่อง การวางแผนเพื่อรองรับการบรรจุผูผานการคัดเลือกของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ปการศึกษา ....
6. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๑. สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได พิ จ ารณาจั ด สรรอั ต ราว า งจากผล
การเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. .... ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรองรับการบรรจุ
และแตงตั้งนักศึกษาทุนผูผานการคัดเลือกของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่นเขารับราชการเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ปการศึกษา ....
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังระดับเขตพื้ นที่
การศึกษา พิจารณาอัตราวางจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. .... (เมื่อสํานักงาน ก.ค.ศ.
แจงผลการพิจารณาคืนอัตรา) ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจงบัญชีการจัดสรรเพื่อไป
กํ า หนดให ส ถานศึ ก ษาที่ มี อั ต รากํ า ลั ง ข า ราชการครู สายงานการสอน ต่ํ า กว า เกณฑ ที่ ก.ค.ศ. กํ า หนด
และขาดแคลนอัตรากําลังครูในสาขาวิชาเอกตรงตามที่ไดรับจัดสรร ดังนี้
คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๘
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................ จํานวน ........ ตําแหนง
ที่

ชื่อสถานศึกษา

ประเภท
สถานศึกษา

อัตรากําลัง ขาดเกณฑ
จํานวน
นักเรียน ตามเกณฑ จ.18 (-)

วิชาเอก
ที่ไดรับจัดสรร

หมายเหตุ

๑
๒
๓
๔

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................ จํานวน ........ ตําแหนง
ที่

ชื่อสถานศึกษา

ประเภท
สถานศึกษา

อัตรากําลัง ขาดเกณฑ
จํานวน
นักเรียน ตามเกณฑ จ.18 (-)

วิชาเอก
ที่ไดรับจัดสรร

หมายเหตุ

๑
๒
๓
๔

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............... ไดตรวจสอบแลวเห็นวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ไดตั้งคณะทํางานและจัดทําขอมูลประกอบการพิจารณาการจัดสรรอัตราที่วางจากผลการเกษียณอายุราชการ
เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. .... เพื่อรองรับการบรรจุและแตงตั้งนักศึกษาทุนผูผานการคัดเลือกของโครงการ
ผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่นเขา รับ ราชการเปนขาราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ผูชว ย
และทุกสถานศึกษามีอัตรากําลังต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด
เห็ น ควรอนุมั ติ จั ดสรรอั ต ราที่ วา งจากผลการเกษี ย ณอายุ ร าชการ เมื่อ สิ้น ป ง บประมาณ
พ.ศ. .... เพื่อรองรับการบรรจุและแตงตั้งนักศึกษาทุนผูผานการคัดเลือกของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น
เขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย รวมจํานวน .....ตําแหนง ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ......................... จํานวน............... ตําแหนง
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ......................... จํานวน............... ตําแหนง
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๙
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ...................... ขออนุมัติ
๑. จัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. .... เพื่อรองรับ
การบรรจุและแตงตั้งนักศึกษาทุนผูผานการคัดเลือกของโครงการผลิตครูเพื่อ พัฒนาทองถิ่นเขารับราชการ
เป น ขา ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชว ย ใหส ถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาในจังหวัด ........... จํานวน ............ ตําแหนง
๒. ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรับการจัดสรรอัตราออกคําสั่งกํ าหนด
ตําแหนงฯ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๐
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การจัดสรรอัตราขาราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาในสถานศึกษาที่วา งจากการเกษีย ณอายุ
ราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ....
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ......................... เสนอขออนุมัติจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุ
ราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. .... จํานวน ...... ตําแหนง ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ................................ จํานวน ......... ตําแหนง
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ................................ จํานวน ......... ตําแหนง
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ................................ จํานวน ......... ตําแหนง
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา 41 และ มาตรา 43)
2. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค. ที่ ศธ ๑๓๐๕/๔๖๖ ลงวั น ที่ ๑๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๕
เรื่อง เกณฑอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
3. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ที่ ศธ ๑๓๐๕/๔ ๖๗ ลงวั น ที่ ๑๑ มิ ถุ น ายน ๒ ๕๔๕
เรื่อง เกณฑอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา
4. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๙ ลงวั น ที่ ๑๔ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๕
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.3/ว 24 ลงวั น ที่ ๑ 4 ธั น วาคม ๒๕48
เรื่อง การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/................
ลงวันที่ ............................ (หนังสือแจงจัดสรรอัตราวาง รายป)
7. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ..................... ไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราวาง
จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. .... ใหสถานศึกษาในสังกัดตามเงื่อนไขที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานกําหนด โดยพิจารณาจากขอมูลอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา และขอมูลจํานวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน .... และสงวนอัตราวางรอยละ 25
ของแตละสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไวสําหรับดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ
เป น ข า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหน ง ครู ผู ช ว ย กรณี ที่มี ค วามจํ า เป น หรื อ มี เ หตุ พิ เ ศษ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ดังนี้

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๑
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................
อัตราวางจากการเกษียณอายุราชการ
ที่
1
2
๓
๔

ตําแหนง

โรงเรียน

สพท.

พิจารณาจัดสรรใหโรงเรียน
ตําแหนง
เลขที่

โรงเรียน

สพท.

ผอ.ร.ร.
ผอ.ร.ร.
ครู
ครู

หมายเหตุ
ไดรับจัดสรรคืน
ไดรับจัดสรรคืน
เกลี่ยให สพท.อื่น
เกลี่ยให สพท.อื่น

๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ..............................

1
2
๓
๔
๕

อัตราวางจากการเกษียณอายุราชการ
ปงบประมาณ ..............
ตําแหนง
ตําแหนง
โรงเรียน
สพท.
เลขที่
ผอ.ร.ร.
ผอ.ร.ร.
ครู
ครู
ครูผูชวย

๖

ครูผูชวย

ที่

พิจารณาจัดสรรใหโรงเรียน
โรงเรียน

สพท.

หมายเหตุ
ไดรับจัดสรรคืน
ไดรับจัดสรรคืน
ไดรับจัดสรรคืน
ไดรับจัดสรรคืน
ไดรับจัดสรรจาก
สพท. อื่น
ไดรับจัดสรรจาก
สพท. อื่น

๓. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..............................
อัตราวางจากการเกษียณอายุราชการ
ที่

ตําแหนง

1
2
3

ผอ.ร.ร.
ผอ.ร.ร.
ครูผูชวย

4

ครูผูชวย

5

ครูผูชวย

โรงเรียน

สพท.

พิจารณาจัดสรรใหโรงเรียน
ตําแหนง
เลขที่

โรงเรียน

สพท.

หมายเหตุ
ไดรับจัดสรรคืน
ไดรับจัดสรรคืน
คัดเลือก
ว 16/2557
คัดเลือก
ว 16/2557
ไดรับจัดสรร
จาก สพท. อื่น

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............... ไดตรวจสอบแลวเห็นวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ไดตั้งคณะทํางานและจัดทําขอมูลประกอบการพิจารณาการจัดสรรอัตราที่วางจากผลการเกษียณอายุราชการ
เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ....เปนไปตามเงื่อนไขที่ คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ
กําหนด

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๒
เห็นควรอนุมัติจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ….
เพื่อกําหนดในสถานศึกษา จํานวน ....... อัตรา ตามที่เสนอขางตน
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด.....................ขออนุมัติ
๑. กําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ที่ไดรับจัดสรรคืนจากการเกษียณอายุราชการ เมือ่ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ....
๒. ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรับการจัดสรรอัตราออกคําสั่งกําหนด
ตําแหนงฯ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๓
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การกําหนดสัดสวนของจํ านวนตําแหนงวางผูบริห ารสถานศึกษา เพื่อใชในการยายและการแต งตั้ ง
จากบัญชีผูไดรับคัดเลือก
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ..................................... ขออนุมัติกําหนดสัดสวนของจํานวนตําแหนงวาง
ผูบริหารสถานศึกษา เพื่อใชในการยายและการแตงตั้งจากบัญชีผูไดรับคัดเลือก ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา............... จํานวน..........ตําแหนง
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา............... จํานวน..........ตําแหนง
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔)
๒. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวั น ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๑๐๒๔ ลงวั น ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๕ ลงวั น ที่ ๑๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙
เรื่ อ ง การแก ไ ขหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารย า ยข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวั น ที่ ๑๑ สิ ง หาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การปรับ ปรุงกรอบระยะเวลาในการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๑๖๔๖ ลงวั น ที่ ๒๙ ธั น วาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
7. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕60
เรื่ อง การแกไขหลักเกณฑแ ละวิธีการยา ยผูบ ริหารสถานศึกษา สังกัด สํานั กงานคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน
8. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน
บริหารสถานศึกษาวาง ณ วันที่ ......................... ดังนี้
ที่

สพท.

จํานวนตําแหนงวาง
รอง ผอ.สถานศึกษา
ผอ.สถานศึกษา

1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา........
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา........
คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

หมายเหตุ

๒๔
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด........................... ไดตรวจสอบแลวเห็นวา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาวางจึงขออนุมัติกําหนดสัดสวนของตําแหนงวางเพื่อใชในการยาย
และการแตงตั้งจากบัญชีผูไดรับคัดเลือก เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวันที่
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ที่

สพท.

1.

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา........

2.

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา........

จํานวนตําแหนงวางที่กําหนดสัดสวน
รอง ผอ.สถานศึกษา
ผอ.สถานศึกษา
ยาย บรรจุ รวม ยาย บรรจุ รวม

* หมายเหตุ
1. ..........................
2. .........................
1. ..........................
2. .........................

* หมายเหตุ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงเหตุผลในการกําหนดสัดสวนตางกัน
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด..................... ขออนุมัติกําหนดสัดสวนของตําแหนงผูบ ริห าร
สถานศึกษาวาง เพื่อใชในการยายและการแตงตั้งจากบัญชีผูไดรับคัดเลือก ตามที่เสนอขางตน
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๕
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การจัดสรรอัตราขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คําขอ สํา นักงานศึกษาธิการจังหวัด ......................... เสนอขออนุมัติการจัดสรรอัตราขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงรองผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาไปกํ าหนดเปนตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน.............ตําแหนง ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา............... จํานวน.......... ตําแหนง
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา............... จํานวน.......... ตําแหนง
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๔๑ มาตรา 43 และมาตรา 133)
๒. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ. ที่ สร 0705/ว 15 ลงวั น ที่ 9 พฤษภาคม 2521
เรื่อง การสับเปลี่ยนหรือโอนอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือน
3. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ............ ลงวันที่ ....................
เรื่อง ............................. (แจงอนุมัติการตัดโอนตําแหนงฯ)
4. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ................ ลงวันที่ ................. เรื่อง การตัดโอนตําแหนง
และอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แจงมติ ก.ค.ศ. อนุมัติใหตัดโอนตําแหนงฯ
5. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 17 ลงวันที่ 5 กันยายน 2556
เรื่อง การกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) (หมายเหตุ ยึดตามกรอบ
ปจจุบันที่ ก.ค.ศ. กําหนด)
6. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 1๙/25๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน 25๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจงวา ก.ค.ศ. มีมติจัดสรรอัตราขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตํา แหนง รองผูอํา นวยการเขตพื้นที่ก ารศึก ษา โดยใหตัดโอนตําแหนงและอั ตรา
เงิ นเดือนไปกํา หนดเปนตํา แหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสํา นักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา ดังนี้
ที่
1

2

หนวยงานการศึกษา/ตําแหนงที่กําหนดไวเดิม
ตําแหนง/สังกัด
รองผูอํานวยการ
เขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา………….
รองผูอํานวยการ
เขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา………….

ตําแหนง
อันดับ
เลขที่

เงินเดือน

หนวยงานการศึกษา/ตําแหนงที่กําหนดใหม
ตําแหนง/สังกัด

ตําแหนง
เลขที่

ตําแหนง .............................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
............................................
ตําแหนง .............................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
............................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

ประเภท
ตําแหนง

ระดับ เงินเดือน

๒๖
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํ า นั ก งานศึก ษาธิ ก ารจั ง หวัด ............... ได ต รวจสอบแล ว เห็ น วา การตั ด โอนตํา แหน ง
และอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษา (ตําแหนงชั่วคราวและมีเงื่อนไข) มากําหนดเปนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
๓๘ ค.(๒) ตามมติ ก.ค.ศ. และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ....................... ไดพิจารณาจัดสรรเปนไปตาม
กรอบอัตรากําลังที่ ก.ค.ศ. กําหนด
เห็นควรตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตําแหนงชั่วคราวและมีเงื่อนไข) มากําหนดเปนตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) จํานวน ....... ตําแหนง
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด........................... ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหน ง รองผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
(ตําแหนงชั่วคราวและมีเงื่อนไข) มากําหนดเปนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
จํานวน ....... ตําแหนง ตามที่เสนอขางตน
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๗

 ดําเนินการตลอดทั้งป

 ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๘

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๙
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การเกลี่ยอัตรากําลังโดยการตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
คําขอ สํ า นั ก งานศึก ษาธิก ารจั ง หวัด …………………………...……… ขออนุ มั ติ เ กลี่ ย อั ต รากํ า ลัง โดยการตั ดโอน
ตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลั ง
ขาราชการครู สายงานการสอนเกินเกณฑ ไปกําหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังขาราชการครู สายงาน
การสอนต่ํากวาเกณฑ จํานวน ........ ตําแหนง ดังนี้
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................. จํานวน .......... ตําแหนง
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................. จํานวน .......... ตําแหนง
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๔๑)
๒. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค. ที่ ศธ ๑๓๐๕/๔๖๖ ลงวั น ที่ ๑๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๕
เรื่อง เกณฑอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
3. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค. ที่ ศธ ๑๓๐๕/๔๖๗ ลงวั น ที่ ๑๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๕
เรื่อง เกณฑอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
4. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๙ ลงวั น ที่ ๑๔ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๕
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน
การสอน (ตําแหนงวาง) ในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ………………….
ที่

ตําแหนง/โรงเรียน

ตําแหนง
เลขที่

เงินเดือน
อันดับ

ขั้น

อัตรา
กําลังครู
เกินเกณฑ

หมายเหตุ

อัตรา
กําลังครู
เกินเกณฑ

หมายเหตุ

1.
2.
3.

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ………………….
ที่

ตําแหนง/โรงเรียน

ตําแหนง
เลขที่

เงินเดือน
อันดับ

ขั้น

1.
2.
3.
คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๓๐
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ......................... ตรวจสอบแลวเห็นวา เปนการตัดโอนตําแหนง
ตําแหนงเลขที่ และอัตราเงินเดือนขาราชการครู สายงานการสอน จากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังขาราชการครู
สายงานการสอนเกินเกณฑ ไปกําหนดเปนตําแหนง ตําแหนงเลขที่ และอัตราเงินเดือนเดิม ในสถานศึกษาที่มี
อัตรากําลังขาราชการครู สายงานการสอนต่ํากวาเกณฑ ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ………………….
ตําแหนงและหนวยงานเดิม
ที่

ตําแหนง/โรงเรียน

ตําแหนง
เลขที่

ตําแหนงและหนวยงานที่ตัดโอนไปกําหนดใหม
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตราเงินเดือน
ตําแหนง/ ตําแหนง
เงิ
นเดือน
กําลังครู
กําลังครู
โรงเรียน
เลขที่
อันดับ เงินเดือน เกินเกณฑ(+)
อันดับ เงินเดือน ขาดเกณฑ(-)

๑
๒
3

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ………………….
ตําแหนงและหนวยงานเดิม
ที่

ตําแหนง/โรงเรียน

ตําแหนง
เลขที่

ตําแหนงและหนวยงานที่ตัดโอนไปกําหนดใหม
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตราเงินเดือน
ตําแหนง/ ตําแหนง
เงิ
นเดือน
กําลังครู
กําลังครู
โรงเรียน
เลขที่
อันดับ เงินเดือน เกินเกณฑ(+)
อันดับ เงินเดือน ขาดเกณฑ(-)

๑
๒
3

เห็นควรตัดโอนตําแหนง ตําแหนงเลขที่ และอัตราเงินเดือนขาราชการครู สายงานการสอน
จากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังขาราชการครู สายงานการสอนเกินเกณฑ ไปกําหนดเปนตําแหนง ตําแหนงเลขที่
และอัตราเงินเดือนเดิม ในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังขาราชการครู สายงานการสอนต่ํากวาเกณฑตามที่ ก.ค.ศ.
กําหนด
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพือ่ ใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................... ขออนุมัติ
1. ตั ด โอนตํา แหนง ตํ า แหน ง เลขที่ และอั ตราเงิน เดื อ นข าราชการครู สายงานการสอน
จากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังขาราชการครู สายงานการสอนเกินเกณฑ ไปกําหนดเปนตําแหนง ตําแหนงเลขที่
และอัตราเงินเดือนเดิม ในสถานศึกษาที่มีอัตรากํา ลัง ขา ราชการครู สายงานการสอนต่ํากวาเกณฑตามที่
ก.ค.ศ. กําหนด จํานวน .......... ตําแหนง
คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๓๑
๒. ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรับการเกลี่ยอัตรากําลัง ออกคําสั่งตัดโอน
ตําแหนงฯ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๓๒
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึ ก ษาเป น ตํ า แหน ง ครู และ/หรื อ ตํ า แหน ง ครู เ ป น ตํ า แหน ง รองผู อํ า นวยการสถานศึ ก ษา
ในสถานศึกษาเดิม
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ................................ ขออนุมัตปิ รับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาเปนตําแหนงครู และ/หรือตําแหนงครู
เปนตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาเดิม ดังนี้
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................. จํานวน .......... ตําแหนง
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................. จํานวน .......... ตําแหนง
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๔๑ และมาตรา 43)
๒. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค. ที่ ศธ ๑๓๐๕/๔๖๖ ลงวั น ที่ ๑๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๕
เรื่อง เกณฑอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
3. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ที่ ศธ ๑๓๐๕/๔ ๖๗ ลงวั น ที่ ๑๑ มิ ถุ น ายน ๒ ๕๔๕
เรื่อง เกณฑอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา
4. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๗ ลงวั น ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑
เรื่อง การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. รายละเอียดอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ..................
ที่

โรงเรียน

จํานวน จํานวน
นักเรียน หองเรียน

อัตรากําลัง
ตามเกณฑฯ
บ
ป

อัตรากําลัง
ตาม จ.18
บ
ป

สรุปอัตรากําลัง
ขาด(-)/เกิน(+)
บ
ป

อัตรากําลัง
ตาม จ.18
บ
ป

สรุปอัตรากําลัง
ขาด(-)/เกิน(+)
บ
ป

1.
2.
3.

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ..................
ที่

โรงเรียน

จํานวน จํานวน
นักเรียน หองเรียน

อัตรากําลัง
ตามเกณฑฯ
บ
ป

1. โรงเรียน.......................
2. โรงเรียน.......................
3. โรงเรียน.......................
หมายเหตุ บ = สายงานบริหารสถานศึกษา, ป = ปฏิบัติการสอน

+ = เกินเกณฑ, ครบ = พอดีเกณฑ, - = ต่ํากวาเกณฑ
คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๓๓
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังระดับเขตพื้น ที่
การศึกษา พิจารณาตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา และ/หรือตําแหนงครูที่วางและเกินเกณฑที่ ก.ค.ศ.
กําหนด เพื่อไปกําหนดเปนตําแหนงครู และ/หรือตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาเดิม
ซึ่งมีอัตรากําลังครูต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ………………….
ตําแหนงและหนวยงานเดิม
อัตราเงินเดือน อัตรากําลัง
ที่
ตําแหนง
ตําแหนง/โรงเรียน
เกินเกณฑ
เลขที่ อันดับ เงินเดือน
(+)
๑ รองผูอํานวยการ
สถานศึกษา
โรงเรียน .............
๒ ครู
โรงเรียน .............

ตําแหนงและหนวยงานที่ตัดโอนไปกําหนดใหม
อัตราเงินเดือน อัตรากําลัง
ตําแหนง
ตําแหนง/โรงเรียน
เงิน ขาดเกณฑ
เลขที่ อันดับ
(-)
เดือน
ครู
สถานศึกษาเดิม
รองผูอํานวยการ
สถานศึกษา
สถานศึกษาเดิม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ………………….
ตําแหนงและหนวยงานเดิม
อัตราเงินเดือน อัตรากําลัง
ที่
ตําแหนง
ตําแหนง/โรงเรียน
เกินเกณฑ
เลขที่ อันดับ เงินเดือน
(+)
๑ รองผูอํานวยการ
สถานศึกษา
โรงเรียน .............
๒ ครู
โรงเรียน .............

ตําแหนงและหนวยงานที่ตัดโอนไปกําหนดใหม
อัตราเงินเดือน อัตรากําลัง
ตําแหนง
ตําแหนง/โรงเรียน
เงิน ขาดเกณฑ
เลขที่ อันดับ
(-)
เดือน
ครู
สถานศึกษาเดิม
รองผูอํานวยการ
สถานศึกษา
สถานศึกษาเดิม

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด............... ตรวจสอบแลวเห็นวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ไดตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังระดับเขตพื้นที่การศึกษาและจัดทําขอมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุง
การกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
1. ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาที่วางและเกินเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด ไปกําหนดเปน
ตําแหนงครู ในสถานศึกษาเดิม ซึ่งมีอัตรากําลังครูต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด จํานวน ..............ตําแหนง
2. ตําแหนงครูที่วางและเกินเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด ไปกําหนดเปนตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึกษา ในสถานศึกษาเดิม ซึ่งมีอัตรากําลังครูต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด จํานวน ..............ตําแหนง
เห็ น ควรอนุ มั ติ ใ ห ป รั บ ปรุ ง การกํ า หนดตํ า แหน ง ข า ราชครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ในสถานศึกษาเดิม ตามที่เสนอขางตน
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๓๔
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................... ขออนุมัติ
1. ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาเดิ ม
ตามที่เสนอขางตน
2. ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึก ษา พ.ศ. 2547 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติม ออกคํ า สั่ ง ปรั บ ปรุ ง การกํ า หนดตํา แหนง ฯ และดํา เนิ น การ
ในสวนที่เกี่ยวของ
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๓๕
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ................................ ขออนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
1. ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูที่วางอยู
เปนตําแหนงครูผูชวย เพื่อใชบรรจุและแตงตั้งบุค คลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จํานวน ............ ตําแหนง
2. ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย
ที่ ว า งอยู เป น ตํ า แหน ง ครู เพื่ อ ใช รั บ ย า ยข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหน ง ครู
จํานวน ......... ตําแหนง
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 53)
2. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวั น ที่ 14 ธั น วาคม 2548
เรื่อง การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มี ตํ า แหน ง ครู ที่ ว า งอยู จํ า นวน ......... ตํ า แหน ง
และขอปรับ ปรุงการกํา หนดตําแหนงเปน ตําแหนงครูผูชว ย เพื่อ ใชบ รรจุและแตงตั้งบุค คลเขา รับ ราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................
ที่
1
2

ตําแหนง/โรงเรียน

ตําแหนง
เลขที่

อันดับ เงินเดือน

อัตรากําลัง
ขาด(-)/พอดี

หมายเหตุ

อัตรากําลัง
ขาด(-)/พอดี

หมายเหตุ

ครู
โรงเรียน ............................
ครู
โรงเรียน ............................

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................
ที่
1
2

ตําแหนง/โรงเรียน

ตําแหนง
เลขที่

อันดับ เงินเดือน

ครู
โรงเรียน ............................
ครู
โรงเรียน ............................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๓๖
2. สํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีตําแหนงครูผูชว ยที่วา งอยู จํ านวน ............ ตํา แหน ง
และขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนตําแหนงครู เพื่อใชรับยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครู ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................
ที่
1
2

ตําแหนง/โรงเรียน

ตําแหนง
เลขที่

อันดับ เงินเดือน

อัตรากําลัง
ขาด(-)/พอดี

หมายเหตุ

อัตรากําลัง
ขาด(-)/พอดี

หมายเหตุ

ครูผูชวย
โรงเรียน ............................
ครูผูชวย
โรงเรียน ............................

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................
ที่
1
2

ตําแหนง/โรงเรียน

ตําแหนง
เลขที่

อันดับ เงินเดือน

ครูผูชวย
โรงเรียน ............................
ครูผูชวย
โรงเรียน ............................

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด...................... ไดตรวจสอบแลวเห็นวา สถานศึกษาที่ขอปรับปรุง
การกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอัตรากําลังของสถานศึกษา สายงานการสอน
ไมเกินเกณฑ ที่ ก.ค.ศ. กําหนดและไมมีเงื่อนไขการใชตําแหนงวางดังกลาว
เห็นควรอนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
ที่เสนอขางตน
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด............................... ขออนุมัติ
1. ปรั บ ปรุ ง การกํ า หนดตํา แหนง ข า ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษา ตํา แหน ง ครู
ที่วางอยู เปนตําแหนงครูผูชวย เพื่อใชบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จํานวน............ตําแหนง
2. ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย
ที่วางอยู เปนตําแหนงครู เพื่อใชรับยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน....... ตําแหนง

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๓๗
3. ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึก ษา พ.ศ. 2547 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติม ออกคํ า สั่ ง ปรั บ ปรุ ง การกํ า หนดตํา แหนง ฯ และดํา เนิ น การ
ในสวนที่เกี่ยวของ
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๓๘

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๓๙

 ดําเนินการตลอดทั้งป
 ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๔๐

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๔๑
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การเปลี่ยนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตํา แหนงบุค ลากรทางการศึกษาอื่ น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) โดยใชผลการสอบแขงขันได
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด............................ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตํา แหนง ประเภททั่ว ไป
ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ โดยใชผลการสอบแขงขันได จํานวน ....... ราย
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา 41 มาตรา ๕๓ มาตรา ๕7 และมาตรา ๕9)
๒. ห นั งสื อ สํ า นั ก ง าน ก. พ. ที่ นร 07 1 1 /ว 1 2 ลงวั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2 5 3 3
เรื่องการยายหรือโอนขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งไดรับวุฒิเพิ่มขึ้น
3. ห นั งสื อ สํ า นั ก งา น ก.พ. ที่ นร 1 0 0 4 /ว 4 ลงวั น ที่ 1 8 มี น า คม 2 5 4 8
เรื่อง การเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญผูสอบแขงขันไดขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
4. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๖ ลงวั น ที่ ๑3 ตุ ล าคม ๒๕๔๘
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๔ ลงวั น ที่ ๒๗ มี น าคม ๒๕๕๒
เรื่ อ ง การให ข า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา ตํ า แหน ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา
๓๘ ค.(๒) ไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
6. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒
เรื่ อ ง การย า ยและการเลื่ อ นระดั บ ตํา แหนง ข า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา ตํ า แหน ง บุ ค ลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
7. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 25 ลงวั น ที่ 24 กั น ยายน 2555
เรื่ อง กฎ ก.ค.ศ. การจั ดประเภทตํา แหนง ระดับ ตําแหนง การใหไดรับ เงินเดือ นและเงินประจํา ตํา แหนง
ของบุคลกรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) พ.ศ. 2555
8. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ๐๒๐๖.๕/ว ๒๗ ลงวั น ที่ ๒๗พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๕
เรื่ อง หลักเกณฑวิธีก ารและเงื่อ นไขในการสอบแข งขั น การบรรจุ บุ คคลเขา รับ ราชการเป นข า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
9. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘ ลงวั น ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เรื่อง มาตรฐานตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึก ษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ค.(๒)
10. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๗ ลงวั น ที่ ๕ กั น ยายน ๒๕๕๖
เรื่อง การกําหนดกรอบอัตรากําลัง บุคลากรทางการศึกษาตํา แหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
๓๘ ค.(๒) (หมายเหตุ ยึดตามกรอบปจจุบันที่ ก.ค.ศ. กําหนด)

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๔๒
11. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศ ธ 0206.5/ว 10 ลงวั น ที่ 26 มิ ถุ น ายน 2558
เรื่อง การปรับเงินเดือนเขาสูบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงและการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
12. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/๖๒๑ ลงวั น ที่ ๓๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙
เรื่ อง การกํา หนดตํา แหน งและแต งตั้ง ข า ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษาผูดํ ารงตํา แหนง บุค ลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
13. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................ มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) จํานวน ..............ราย ประสงคขอเปลี่ยนตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประเภททั่วไป ใหดํารงตําแหนง ประเภทวิชาการ โดยใช
ผลการสอบแขงขันได ดังนี้
1.1 นาย/นาง/นางสาว................................... วุฒิการศึกษา ......................................
ตําแหนง ................................................... ตําแหนงเลขที่ ............. ระดับ ............................................................
ปฏิบัติงานกลุม/หนวย ............................................ สอบแขงขันไดในตําแหนง ...................................................
ในการสอบแขงขัน .......................................................................................... ลําดับที่สอบแขงขันได ................
วันที่หมดบัญชีการสอบแขงขัน ....................................... ตามหนังสือรับรองของ .............................................
ตําแหนงที่เสนอขอเปลี่ยน ........................................ วันที่เสนอขอเปลี่ยนตําแหนง .............................................
1.2 นาย/นาง/นางสาว................................... วุฒิการศึกษา ......................................
ตําแหนง ................................................... ตําแหนงเลขที่ ............. ระดับ ............................................................
ปฏิบัติงานกลุม/หนวย ............................................ สอบแขงขันไดในตําแหนง ...................................................
ในการสอบแขงขัน .......................................................................................... ลําดับที่สอบแขงขันได ................
วันที่หมดบัญชีการสอบแขงขัน ....................................... ตามหนังสือรับรองของ .............................................
ตําแหนงที่เสนอขอเปลี่ยน ........................................ วันที่เสนอขอเปลี่ยนตําแหนง .............................................
1.3 นาย/นาง/นางสาว................................... วุฒิการศึกษา ......................................
ตําแหนง ................................................... ตําแหนงเลขที่ ............. ระดับ ............................................................
ปฏิบัติงานกลุม/หนวย ............................................ สอบแขงขันไดในตําแหนง ...................................................
ในการสอบแขงขัน .......................................................................................... ลําดับที่สอบแขงขันได ................
วันที่หมดบัญชีการสอบแขงขัน ....................................... ตามหนังสือรับรองของ .............................................
ตําแหนงทีเ่ สนอขอเปลี่ยน ........................................ วันที่เสนอขอเปลี่ยนตําแหนง .............................................
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ......................................... มีตําแหนง ...................................
ตําแหนงเลขที่ ............... ระดับ .............. เปนตําแหนงวางและมีอัตราเงินเดือน และไมมีเงื่อนไขการใชตําแหนง
3. ไมมี บัญ ชีผูสอบแขงขันได หรือสอบคัดเลือ กได ขึ้นบัญ ชีรอการแตง ตั้งไว ในตําแหน ง
ที่จะขอเปลี่ยนตําแหนง
4. นาย/นาง/นางสาว ............................. เปนผูมีคณ
ุ สมบัติตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๔๓
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด..........................................ไดตรวจสอบคุณสมบัติผูขอเปลี่ยน
ตําแหนงแลว ดังนี้
1. เปนผูมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนดจํานวน ....... ราย ไดแก
1.1 นาย/นาง/นางสาว ..................................................
1.2 นาย/นาง/นางสาว ..................................................
2. เปนผูมีคุณสมบัติไมครบตามหลักเกณฑแ ละวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด (ขาดคุณสมบั ติ)
จํานวน ...... ราย ไดแก
2.1 นาย/นาง/นางสาว......................................เนื่องจาก..............................................
2.2 นาย/นาง/นางสาว......................................เนื่องจาก..............................................
เห็นควรอนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตําแหนงประเภททั่วไป ใหดํารงตําแหนงประเภทวิช าการ โดยใช
ผลการสอบแขงขันได จํานวน .......... ราย ดังนี้
ที่

ชื่อ – สกุล

ตําแหนงและสังกัดเดิม
ตําแหนงที่เปลี่ยน
ประเภท
ประเภท
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง/กลุม
ระดับ เลขที่ เงินเดือน ตําแหนง/กลุม
ระดับ เลขที่ เงินเดือน
ตําแหนง
ตําแหนง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..............................

1
2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..............................

1
2
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด............................... ขออนุมัติ
1. เปลี่ยนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประเภททั่ว ไป ให ดํ า รงตํา แหน ง ประเภทวิ ช าการ โดยใช ผ ลการสอบแข ง ขั น ได
จํานวน ........ ราย ตามที่เสนอขางตน
2. ใหผูมีอํา นาจตามมาตรา 53 แหง พระราชบัญ ญัติระเบีย บขา ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ออกคําสั่งเปลี่ยนตําแหนงฯ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๔๔
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การปรับระดับตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ใหเปนระดับ
ชํานาญการพิเศษ
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............... ขอความเห็นชอบปรับระดับตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ใหเปนระดับชํานาญการพิเศษ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จํานวน .......... ตําแหนง ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ......................... จํานวน .......... ตําแหนง
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ......................... จํานวน .......... ตําแหนง
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา 41 และมาตรา 43)
2. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 17 ลงวันที่ 5 กันยายน 2556
เรื่อง การกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) (หมายเหตุ ยึดตามกรอบ
ปจจุบันที่ ก.ค.ศ. กําหนด)
3. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 2 ลงวั น ที่ 5 กุ ม ภาพั น ธ 2558
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินคางาน สําหรับตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ตําแหนงประเภทวิชาการ ใหเปนระดับชํานาญการพิเศษ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาขอความเห็ น ชอบตํ า แหน ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ เพื่อปรับใหเปนระดับชํานาญการพิเศษ ซึ่งเปนตําแหนงที่มีเงื่อนไข
ทายตําแหนงวา “ตองผานการประเมินคุณภาพงาน ของตําแหนงตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด”
จํานวน ....... ตําแหนง ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................
ที่
1
2

ชื่อตําแหนง

กลุม/หนวย

ตําแหนงเลขที่

หมายเหตุ

ตําแหนงเลขที่

หมายเหตุ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................
ที่
1
2

ชื่อตําแหนง

กลุม/หนวย

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๔๕
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดแตงตั้งคณะทํางานจัดทําขอมูลรายตําแหนง เพื่อประเมิน
คางาน ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ เพื่อปรับใหเปน ระดั บ
ชํานาญการพิเศษ และคณะทํางานไดดําเนินการเรียบรอยแลว
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด....................................... ไดตรวจสอบแลวเห็นวา ตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ที่ขอปรับใหเปนระดับชํานาญการพิเศษ ดังนี้
1. เป น ตํ า แหน ง ที่ มี ลั ก ษณะหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ ปริ ม าณงาน คุ ณ ภาพงาน
และความยุงยากในงานของตําแหนง เพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ จํานวน ............. ตําแหนง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................
ที่
1
2

ชื่อตําแหนง

กลุม/หนวย

ตําแหนงเลขที่

หมายเหตุ

ตําแหนงเลขที่

หมายเหตุ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................
ที่
1
2

ชื่อตําแหนง

กลุม/หนวย

2. เป น ตํ า แหน ง ที่ มี ลั ก ษณะหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ ปริ ม าณงาน คุ ณ ภาพงาน
และความยุงยากในงานของตําแหนง ไมเพิ่มขึ้นหรือไมเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ จํานวน ............. ตําแหนง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................
ที่
1
2

ชื่อตําแหนง

กลุม/หนวย

ตําแหนงเลขที่

หมายเหตุ

ตําแหนงเลขที่

หมายเหตุ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................
ที่
1
2

ชื่อตําแหนง

กลุม/หนวย

ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๔๖
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด............................... เสนอขอความเห็นชอบตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ที่มีลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบ ปริมาณงาน
คุณภาพงาน และความยุงยากในงานของตําแหนงเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ ใหเปน ระดับ
ชํานาญการพิเศษ จํานวน ............. ตําแหนง ตามที่เสนอขางตน
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๔๗
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การตั้งคณะกรรมการประเมิ น คา งาน ตํา แหนงบุคลากรทางการศึก ษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ตําแหนงประเภทวิชาการ เพื่อปรับใหเปนระดับชํานาญการพิเศษ
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ................................ ขอความเห็นชอบตั้งคณะกรรมการประเมินคางาน
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตําแหนงประเภทวิชาการ เพื่อปรับใหเปน
ระดับชํานาญการพิเศษ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน ............ ตําแหนง ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................... จํานวน...............ตําแหนง
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................... จํานวน...............ตําแหนง
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา 43)
2. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 17 ลงวันที่ 5 กันยายน 2556
เรื่อง การกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) (หมายเหตุ ยึดตามกรอบ
ปจจุบันที่ ก.ค.ศ. กําหนด)
3. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 2 ลงวั น ที่ 5 กุ ม ภาพั น ธ 2558
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินคางาน สําหรับตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ตําแหนงประเภทวิชาการ ใหเปนระดับชํานาญการพิเศษ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 13 ลงวั น ที่ 3 ตุ ล าคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินคางาน สําหรับตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ตําแหนงประเภทวิชาการ ใหเปนระดับชํานาญการพิเศษ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. ก.ค.ศ. กําหนดกรอบอัตรากําลัง ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ในสํานัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษา และกํา หนดใหมี ตํา แหน ง ประเภทวิช าการ ซึ่งมีเงื่อนไขท ายตํา แหน ง ว า
“ตองผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนดกอน จึงจะกําหนด
เปนระดับชํานาญการพิเศษได”
2. กศจ. .................. ในการประชุมครั้งที่ ..../.... เมื่อวันที่ ....................... มีมติเห็นชอบให
ปรับระดับตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ใหเปนระดับชํานาญการ
พิเศษ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน ...... ตําแหนง ดังนี้

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๔๘
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................
ที่
1
2

ชื่อตําแหนง

กลุม/หนวย

ตําแหนงเลขที่

หมายเหตุ

ตําแหนงเลขที่

หมายเหตุ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................
ที่
1
2

ชื่อตําแหนง

กลุม/หนวย

3. ก.ค.ศ. กํ า หนดให มี ค ณะกรรมการประเมิ น ค า งาน รวม 3 คน เพื่ อ ประเมิ น ค า งาน
ทุกตําแหนง ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 13 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการประเมินคางาน สําหรับตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตําแหนงประเภท
วิ ช าการ ใหเปนระดับ ชํา นาญการพิเศษ ในสํา นักงานเขตพื้นที่การศึ กษา สังกัดสํา นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด.............................. ไดตรวจสอบแลวเห็นวา ตําแหนงที่สํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาเสนอขอประเมิ น ค า งาน เป น ตํา แหน ง ประเภทวิช าการ ซึ่ ง มีเ งื่อ นไขท า ยตํ า แหน ง ว า
“ตองผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด” และ กศจ. .........
ในการประชุมครั้งที่ ..../.... เมื่อวันที่ ................................. มีมติเห็นชอบใหปรับระดับตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ เปนระดับชํานาญการพิเศษ ในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จํานวน ..... ตําแหนง
เห็นควรแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคางาน เพื่อประเมินคางานทุกตําแหนง ในแตละสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .....................
1.1 ตําแหนง ............................................. ตําแหนงเลขที่ ........... กลุม ..........................
ประกอบดวย
ที่
1
2
3
4

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง
ผูทรงคุณวุฒิ ใน กศจ. ที่ กศจ.มอบหมาย
ผูแทนสํานักงาน ก.ค.ศ. ใน กศจ.
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ
กลุมบริหารงานบุคคล
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคลสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

คณะกรรมการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

๔๙
1.2 ตําแหนง ............................................. ตําแหนงเลขที่ ........... กลุม ..........................
ประกอบดวย
ที่
1
2
3

ชื่อ-สกุล

4

ตําแหนง
ผูทรงคุณวุฒิ ใน กศจ. ที่ กศจ.มอบหมาย
ผูแทนสํานักงาน ก.ค.ศ. ใน กศจ.
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ
กลุมบริหารงานบุคคล
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคลสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คณะกรรมการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .....................
2.1 ตําแหนง ............................................. ตําแหนงเลขที่ ........... กลุม ..........................
ประกอบดวย
ที่
1
2
3

ชื่อ-สกุล

4

ตําแหนง
ผูทรงคุณวุฒิ ใน กศจ. ที่ กศจ.มอบหมาย
ผูแทนสํานักงาน ก.ค.ศ. ใน กศจ.
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ
กลุมบริหารงานบุคคล
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคลสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คณะกรรมการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

2.2 ตําแหนง ............................................. ตําแหนงเลขที่ ........... กลุม ..........................
ประกอบดวย
ที่
1
2
3
4

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง
ผูทรงคุณวุฒิ ใน กศจ. ที่ กศจ.มอบหมาย
ผูแทนสํานักงาน ก.ค.ศ. ใน กศจ.
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ
กลุมบริหารงานบุคคล
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคลสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คณะกรรมการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด............................. ขอความเห็นชอบ
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินคางาน ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ตําแหนงประเภทวิชาการเพื่อปรับใหเปนระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน .......... ตําแหนง
2. ใหศึกษาธิการจังหวัด ......................(เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคางานแทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๕๐
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๕๑
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การประเมินคางานตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตําแหนงประเภทวิชาการ
ใหเปนระดับชํานาญการพิเศษ
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................... ขออนุมัติผลการประเมินคางานตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตํา แหนง ประเภทวิชาการ ใหเปน ระดับ ชํา นาญการพิเ ศษ
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน .......... ตําแหนง ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .......................... จํานวน ............... ตําแหนง
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .......................... จํานวน ............... ตําแหนง
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา 43 )
2. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 17 ลงวันที่ 5 กันยายน 2556
เรื่อง การกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) (หมายเหตุ ยึดตามกรอบ
ปจจุบันที่ ก.ค.ศ. กําหนด)
3. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 2 ลงวั น ที่ 5 กุ ม ภาพั น ธ 2558
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินคางาน สําหรับตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ตําแหนงประเภทวิชาการ ใหเปนระดับชํานาญการพิเศษ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 13 ลงวั น ที่ 3 ตุ ล าคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินคางาน สําหรับตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ตําแหนงประเภทวิชาการ ใหเปนระดับชํานาญการพิเศษ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. กศจ. .................. ในการประชุมครั้งที่ ..../.... เมื่อวันที่ ..................... มีมติเห็นชอบใหปรับ
ระดับตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ เปนระดับชํานาญการพิเศษ
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน ...... ตําแหนง ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................
ที่
1
2

ชื่อตําแหนง

กลุม/หนวย

ตําแหนงเลขที่

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

หมายเหตุ

๕๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................
ที่
1
2

ชื่อตําแหนง

กลุม/หนวย

ตําแหนงเลขที่

หมายเหตุ

2. กศจ. .................. ในการประชุมครั้งที่ ..../.... เมื่อวันที่ ....................... มีมติเห็น ชอบ
ใหตั้ง คณะกรรมการประเมินคา งาน ตําแหนงบุค ลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตํา แหน ง
ประเภทวิชาการ เพื่อปรับใหเปนระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน ...... ตําแหนง
3. คณะกรรมการประเมิน คา งานของแตล ะสํานั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา ไดดํา เนิ น การ
ประเมินคางานของตําแหนงที่ขอปรับระดับตําแหนงเปนระดับชํานาญการพิเศษ โดยมีผลการประเมิน ดังนี้
3.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................................................
ที่
1.

2.

ตําแหนง/
กลุม

ตําแหนง
เลขที่

รายการ
คะแนน คะแนนกรรมการผูประเมิน
ประเมินคางาน เต็ม คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1. หนาที่
30
และความ
รับผิดชอบ
2. ความยุงยาก
30
ของงาน
3. การกํากับ
20
ตรวจสอบ
4. การตัดสินใจ
20
คะแนนรวม

100

1. หนาที่
และความ
รับผิดชอบ
2. ความยุงยาก
ของงาน
3. การกํากับ
ตรวจสอบ
4.การตัดสินใจ

30

คะแนนรวม

100

30
20
20

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุ
เกณฑผาน
การประเมิน
ตองได
คะแนนจาก
กรรมการ
แตละคน
ไมนอยกวา
รอยละ 80
ของคะแนน
เต็ม
เกณฑผาน
การประเมิน
ตองได
คะแนนจาก
กรรมการ
แตละคน
ไมนอยกวา
รอยละ 80
ของคะแนน
เต็ม

๕๓
3.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................................................
ที่
1.

2.

ชื่อ
ตําแหนง/
กลุม

ตําแหนง
เลขที่

รายการ
คะแนน
ประเมินคางาน เต็ม
1. หนาที่
และความ
รับผิดชอบ
2. ความยุงยาก
ของงาน
3. การกํากับ
ตรวจสอบ
4. การตัดสินใจ

20

คะแนนรวม

100

1. หนาที่
และความ
รับผิดชอบ
2. ความยุงยาก
ของงาน
3. การกํากับ
ตรวจสอบ
4. การตัดสินใจ

30

20

คะแนนรวม

100

คะแนนกรรมการ
ผูประเมิน
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

30
30
20

30
20

ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุ
เกณฑผาน
การประเมิน
ตองได
คะแนนจาก
กรรมการ
แตละคน
ไมนอยกวา
รอยละ 80
ของคะแนน
เต็ม
เกณฑผาน
การประเมิน
ตองได
คะแนนจาก
กรรมการ
แตละคน
ไมนอยกวา
รอยละ 80
ของคะแนน
เต็ม

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด....................................... ไดตรวจสอบผลการประเมินคางาน
ของคณะกรรมการแตละสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแลว เห็นควรอนุมัติผลการประเมินคางานฯ และใหปรับ
ระดับตําแหนงที่ผานการประเมินใหเปนระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน ............. ตําแหนง
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด............................. ขออนุมัติ
1. ผลการประเมิ น ค า งาน ตํ า แหน ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ตําแหนงประเภทวิชาการ เปนระดับชํานาญการพิเศษ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน .......... ตําแหนง
2. ใหปรับระดับตําแหนงที่ผานการประเมินใหเปนระดับชํานาญการพิเศษ ในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา จํานวน .......... ตําแหนง
คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๕๔
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๕๕

๒. งานสรรหา บรรจุและแตงตั้ง

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๕๖

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๕๗
๒. งานสรรหา บรรจุและแตงตั้ง


ดําเนินการตลอดทั้งป
 ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. การสอบแข ง ขั น เพื่ อ บรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง บุ ค คลเข า รั บ ราชการเป น ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ครั้งที่ ....... ป พ.ศ. ....
2. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครูผูชวย กรณีที่มคี วามจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ....... ป พ.ศ. ....
3. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครูผูชวย กรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ (ขอ 2.2 โครงการนักเรียนทุนรัฐบาล)
4. การนํา รายชื่อผูส อบแขง ขันไดในบัญ ชีห นึ่งไปขึ้นบัญ ชีเ ปนผูส อบแขง ขันได ในบัญ ชีอื่นตํา แหน ง
ครูผูชวย
5. การใหร ายชื่อ ผูสอบแขงขันไดในบัญ ชีหนึ่งไปขึ้นบัญ ชีเปนผูสอบแขงขันไดในบัญชีอื่น ตําแหนง
ครูผูชวย
6. การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง
ครูผูชวย จากบัญชีผูสอบแขงขันได
7. การคัด เลือ กบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ให ดํา รงตํ า แหนง รองผูอํ า นวยการสถานศึก ษา สั ง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูออกจากราชการไปแลว สมัครเขารับ
ราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา



ดําเนินการตลอดทั้งป
 ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
๑. การบรรจุและแตงตั้งผูออกจากราชการไปแลว สมัครเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๕๘

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๕๙

 ดําเนินการตลอดทั้งป
 ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๖๐

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๖๑
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครูผูชวย ครั้งที่ ....... ป พ.ศ. ....
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ...................................... ขออนุมัตสิ อบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคล
เขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ครั้งที่ .......... ป พ.ศ. ....
รวมจํานวน ............. ตําแหนง ดังนี้
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................................... จํานวน ........... ตําแหนง
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................................... จํานวน ........... ตําแหนง
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๔๗ และมาตรา 53)
2. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๕ ลงวั น ที่ ๑๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๗
เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๔ ลงวั น ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารสอบแข ง ขั น เพื่ อ บรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง บุ ค คลเข า รั บ ราชการเป น ข า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.4/ว 5 ลงวั น ที่ ๒0 มี น าคม ๒๕60
เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.6/ว 6 ลงวันที่ ๒0 มีนาคม ๒๕60 เรื่อง
การแกไขหลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแห งชาติ ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560
เรื่อง การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ขอ 8)
7. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สรุ ป ข อ มู ล ตํ า แหน ง ว า งและตามความต อ งการวิ ช าเอก
ของสถานศึกษา เพื่อนําตําแหนงวางมาดําเนินการสอบแขง ขัน เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุค คลเขารับราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ครั้งที่ ..............ป พ.ศ. .... รวมจํานวน ........
ตําแหนง ดังนี้

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๖๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....................
ที่

โรงเรียน

ตําแหนง

ตําแหนง
เลขที่

รับเงินเดือน
อันดับ

ขั้น

ความ
ตองการ
วิชาเอก

อัตรากําลัง
ขาด(-)/
พอดี

หมายเหตุ

ความ
ตองการ
วิชาเอก

อัตรากําลัง
ขาด(-)/
พอดี

หมายเหตุ

๑.
๒.
๓.

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....................
ที่

โรงเรียน

ตําแหนง

ตําแหนง
เลขที่

รับเงินเดือน
อันดับ

ขั้น

๑.
๒.
๓.

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด..................... ไดตรวจสอบขอมูลตําแหนงวาง และความตองการ
วิชาเอกของสถานศึกษาแลว เห็นวาเปนตําแหนงวางในสถานศึกษา ที่มีอัตรากําลังสายงานการสอนไมเกินเกณฑ
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด และไมมีเงื่อนไขการใชตําแหนง
เห็นควรดําเนินการนําตําแหนงวางมาดําเนินการสอบแขงขัน เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคล
เข า รั บ ราชการเป น ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํา แหน ง ครู ผู ช ว ย ครั้ง ที่ ...... ป พ.ศ. ....
รวมจํานวน ................. ตําแหนง
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................... ขออนุมัติ
1. ดํ า เนิ น การสอบแข ง ขั นเพื่ อ บรรจุแ ละแต ง ตั้ง บุ ค คลเขา รั บ ราชการเป นข า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ครั้งที่ .......... ป พ.ศ. .... รวมจํานวน ........... ตําแหนง โดยมอบ
ใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ...................../สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................ดําเนินการสอบแขงขันฯ
2. มอบใหศึกษาธิการจังหวัด .................... (เลขานุการ กศจ.) ลงนามแทนประธานกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด ..................... ประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ครั้งที่ .......... ป พ.ศ. ....

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๖๓
3. มอบใหศึกษาธิการจังหวัด ................./ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .............
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันฯ ไดตามความจําเปนและเหมาะสม และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์
เขาสอบแขงขันฯ
๔. มอบใหศึกษาธิการจังหวัด ...................... (เลขานุการ กศจ.) ลงนามประกาศรายชื่อ
ผูสอบแขงขันได แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด......................
5. ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 บรรจุและแตงตั้งผูส อบแขงขันได ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
6. หากผูสอบแขงขันไดมารายงานตัวเขารับการบรรจุและแตงตั้งไมครบจํานวนตําแหนงวาง
ในกลุมวิชาเอกใดใหเรียกตัวผูสอบแขง ขันไดในกลุม วิชาเอกเดียวกันลําดับตอ ไป เพื่อมาบรรจุแ ละแตงตั้ง
จนครบจํานวนตําแหนงวางตามที่ไดรับอนุมัติ
7. หากผูสอบแขงขันไดเลือกเขารับการบรรจุและแตงตั้งในสถานศึกษาใด ใหบรรจุและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงในสถานศึกษานั้น และหากผูสอบแขงขันไดเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ใหรับยาย
หรือรับโอนตามผลการสอบแขงขันไดแลวแตกรณี
8. เมื่อดําเนินการแลวใหดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ และรายงานคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด .............. ทราบตอไป
9. ขออนุมัติเ ปน หลั ก การใหสํา นั กงานศึก ษาธิ การจั งหวั ด......................... ดําเนิน การ
ตามที่สํานักงาน ก.ค.ศ. และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือสั่งการเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับ
การดํ า เนิ น การสอบแข ง ขั น เพื่ อ บรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง บุ ค คลเข า รั บ ราชการเป น ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ครั้งที่ ...... ป พ.ศ. .... ทุกขั้นตอนจนแลวเสร็จ และรายงานคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด .................. ทราบตอไป
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๖๔
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา
ตําแหนงครูผูชวย กรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ....... ป พ.ศ. ....
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ........................................ ขออนุมัติดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีที่มี
ความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ .......... ป พ.ศ. …. จํานวน ............. ตําแหนง ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................................... จํานวน ............ ตําแหนง
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................................... จํานวน ............ ตําแหนง
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา 50 และมาตรา 53)
2. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวั น ที่ 26 พฤศจิ ก ายน 2557
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ
3. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐4009/.... ลงวันที่ ............
เรื่อง .......(กําหนดการคัดเลือกฯ)..................................................................................................
4. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๑. สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได พิ จ ารณาจั ด สรรอั ต ราว า งจาก
ผลการเกษีย ณอายุราชการ เมื่อสิ้นปง บประมาณ พ.ศ. .... ใหสํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษา และใหส งวน
ตําแหนงวางที่ไดรับจัดสรร รอยละ 25 ไวสําหรับดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ
เป น ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตํ า แหน ง ครู ผูช ว ย กรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น หรื อ มี เ หตุ พิ เ ศษ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 (ขอ 2.6)
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังระดับเขตพื้น ที่
การศึกษา พิจารณาอัตราวางจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจงบัญชีการจัดสรรเพื่อไปกําหนดใหสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังขาราชการครู
สายงานการสอน ต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด และขาดแคลนอัตรากําลังครูในสาขาวิชาเอกตรงตามที่ไดรับ
จัดสรร และตําแหนงวางที่ไดรับจัดสรร รอยละ 25 มีรายละเอียด ดังนี้

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๖๕
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................. ไดรับจัดสรรอัตราวางจากการเกษียณอายุราชการ
ปงบประมาณ .............. จํานวน............ตําแหนง คิดเปนรอยละ 25 ไดจํานวน ...........ตําแหนง
ที่

โรงเรียน

ตําแหนง
เลขที่

เงินเดือน
อันดับ

ขั้น

อัตรากําลัง
ขาด(-)/
พอดี

วิชาเอก

หมายเหตุ

๑
๒
๓
๔

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................... ไดรับจัดสรรอัตราวางจากการเกษียณอายุราชการ
ปงบประมาณ .............. จํานวน............ตําแหนง คิดรอยละ 25 ไดจํานวน ...........ตําแหนง
ที่

โรงเรียน

ตําแหนง
เลขที่

เงินเดือน
อันดับ

ขั้น

อัตรากําลัง
ขาด(-)/
พอดี

วิชาเอก

หมายเหตุ

๑
๒
๓
๔

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด .................... ไดตรวจสอบแลวเห็นวา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึก ษาขั้ น พื้ น ฐานไดจั ด สรรอั ต ราว างจากผลการเกษีย ณอายุร าชการ เมื่อ สิ้ นป ง บประมาณ พ.ศ. ....
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และใหสงวนตําแหนงวางที่ไดรับจัดสรร รอยละ 25 ไวสําหรับดําเนินการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู
ผูชวย กรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวัน ที่
26 พฤศจิกายน 2557
เห็นควรอนุมัติใหดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ ตามกําหนดการที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๖๖
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด............................... ขออนุมัติ
1. ดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง เข า รั บ ราชการเป น ข า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ .......... ป พ.ศ. ....
รวมจํานวน ........... ตําแหนง โดยมอบใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด...................../สํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา .................ดําเนินการคัดเลือกฯ
2. มอบใหศึกษาธิก ารจั งหวัด ...................... (เลขานุก าร กศจ.) ลงนามแทนประธาน
กรรมการศึกษาธิการจังหวัด ...................... ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ
เป น ข า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหน ง ครู ผู ช ว ย กรณี ที่มี ค วามจํ า เป น หรื อ มี เ หตุ พิ เ ศษ
ครั้งที่ .......... ป พ.ศ. ....
3. มอบใหศึกษาธิการจังหวัด ................../ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .............
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ ไดตามความจําเปนและเหมาะสม และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์
เขารับการคัดเลือกฯ
๔. มอบใหศึกษาธิการจังหวัด ...................... (เลขานุการ กศจ.) ลงนามประกาศรายชื่อ
ผูไดรับการคัดเลือก แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ......................
5. ให ผูมี อํ า นาจตามมาตรา 53 บรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ผู ไ ด รั บ การคัด เลื อ ก ตามหลั ก เกณฑ
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
6. หากผู ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กมารายงานตั ว เข า รั บ การบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ไม ค รบจํ า นวน
ตําแหนงวางในกลุมวิชาเอกใดใหเรียกตัวผูไดรับการคัดเลือกในกลุมวิชาเอกเดียวกันลําดับตอไป เพื่อมาบรรจุ
และแตงตั้งจนครบจํานวนตําแหนงวางตามที่ไดรับอนุมัติ
7. เมื่อดําเนินการแลวใหดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ และรายงานคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด .............. ทราบตอไป
8. ขออนุมัติเ ปน หลั ก การใหสํา นั กงานศึก ษาธิ การจั งหวั ด......................... ดําเนิน การ
ตามที่สํานักงาน ก.ค.ศ. และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือสั่งการเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับ
การดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตํ า แหนงครูผูชว ย กรณีที่มีความจํา เปนหรื อ มีเ หตุ พิเ ศษ ครั้งที่ ...... ป พ.ศ. .... ทุกขั้นตอนจนแลว เสร็ จ
และรายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .................. ทราบตอไป
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๖๗
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา
ตําแหนงครูผูชวย กรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ (ขอ 2.2 โครงการนักเรียนทุนรัฐบาล)
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด.................................... ขออนุมัติดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีที่มี
ความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ (ขอ 2.2 โครงการนักเรียนทุนรัฐบาล) รวมจํานวน ............. ตําแหนง ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................................... จํานวน ........... ตําแหนง
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................................... จํานวน ........... ตําแหนง
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา 50 และมาตรา ๕3)
2. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวั น ที่ 26 พฤศจิ ก ายน 2557
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ
3. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐4009/.... ลงวันที่.............
เรื่อง .......(กําหนดการคัดเลือกฯ)..................................................................................................
4. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๑. สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได พิ จ ารณาจั ด สรรอั ต ราว า งจากผล
การเกษี ย ณอายุ ร าชการ เมื่ อ สิ้ น ป ง บประมาณ พ.ศ. .... ให สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และให ส งวน
ตําแหนงวางเพื่อรองรับ การบรรจุและแตงตั้งนักศึกษาทุน …………..………. เขารับราชการเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครูผูชวย กรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 (ขอ 2.2)
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังระดับเขตพื้น ที่
การศึกษา พิจารณาอัตราวางจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจงบัญชีการจัดสรรเพื่อไปกําหนดใหสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังขาราชการครู
สายงานการสอน ต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด และขาดแคลนอัตรากําลังครูในสาขาวิชาเอกตรงตามที่ไดรับ
จัดสรร และตําแหนงวางเพื่อรองรับการบรรจุและแตงตั้งนักศึกษาทุน …………..……….มีรายละเอียด ดังนี้

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๖๘
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................. จํานวน............ตําแหนง
ที่

โรงเรียน

ตําแหนง
เลขที่

เงินเดือน
อันดับ

ขั้น

อัตรากําลัง
ขาด(-)/
พอดี

วิชาเอก

หมายเหตุ

วิชาเอก

หมายเหตุ

๑
๒
๓
๔

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................. จํานวน............ตําแหนง
ที่

โรงเรียน

ตําแหนง
เลขที่

เงินเดือน
อันดับ

ขั้น

อัตรากําลัง
ขาด(-)/
พอดี

๑
๒
๓
๔

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด.................... ไดตรวจสอบแลวเห็นวา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึก ษาขั้ น พื้ น ฐานไดจั ด สรรอั ต ราว างจากผลการเกษีย ณอายุร าชการ เมื่อ สิ้ นป ง บประมาณ พ.ศ. ....
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และใหสงวนตําแหนงวางเพื่อรองรับการบรรจุและแตงตั้งนักศึกษาทุน ………….
ไวสํ า หรั บ ดํ า เนิ นการคัด เลื อ กบุ คคลเพื่ อ บรรจุแ ละแต งตั้ ง เข า รับ ราชการเป นขา ราชการครูแ ละบุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษา ตํ า แหน ง ครู ผู ช ว ย กรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น หรื อ มี เ หตุ พิ เ ศษ ตามหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 (ขอ 2.2)
เห็นควรอนุมัติใหดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ ตามกําหนดการที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๖๙
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด............................... ขออนุมัติ
1. ดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง เข า รั บ ราชการเป น ข า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย เพื่อรองรับ การบรรจุและแตงตั้งนักศึกษาทุน …………..……….
ครั้งที่ .......... ป พ.ศ. .... รวมจํานวน ........... ตําแหนง โดยมอบใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ...................../
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ................. ดําเนินการคัดเลือกฯ
2. มอบใหศึกษาธิก ารจั งหวัด ...................... (เลขานุก าร กศจ.) ลงนามแทนประธาน
กรรมการศึกษาธิการจังหวัด ...................... ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ
เป น ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหน ง ครู ผู ช ว ย เพื่ อ รองรั บ การบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง
นักศึกษาทุน …………..………. ครั้งที่ .......... ป พ.ศ. ....
3. มอบใหศึกษาธิการจังหวัด ................../ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .............
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ ไดตามความจําเปนและเหมาะสม และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์
เขารับการคัดเลือกฯ
๔. มอบใหศึกษาธิการจังหวัด ...................... (เลขานุการ กศจ.) ลงนามประกาศรายชื่อ
ผูไดรับการคัดเลือก แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด......................
5. ให ผูมี อํ า นาจตามมาตรา 53 บรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ผู ไ ด รั บ การคัด เลื อ ก ตามหลั ก เกณฑ
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
6. เมื่ อ ดํ า เนิ น การแล ว ให ดํ า เนิ น การในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ ง และรายงานคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด .............. ทราบตอไป
7. ขออนุมัติเปนหลักการให สํานักงานศึก ษาธิการจัง หวัด ......................... ดํา เนิน การ
ตามที่สํานักงาน ก.ค.ศ. และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือสั่งการเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับ
การดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตํ า แหน ง ครู ผู ช ว ย เพื่ อ รองรับ การบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง นัก ศึ ก ษาทุ น …………..………. ครั้ ง ที่ ...... ป พ.ศ. ....
ทุกขั้นตอนจนแลวเสร็จ และรายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .................. ทราบตอไป
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
* วาระการประชุมนี้ ใหใชกับการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการพิเศษ เชน โครงการเพชรในตม โครงการผลิตครู
พัฒนาทองถิ่น โครงการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) ฯลฯ

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๗๐
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การนํารายชื่อผูสอบแขงขันไดในบัญชีหนึ่งไปขึน้ บัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในบัญชีอื่นตําแหนงครูผูชวย
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด................................. ขออนุมัตินํารายชื่อผูสอบแขงขันได ตําแหนงครูผูชวย
ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่น มาขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในบัญ ชีคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด........................ เพื่อบรรจุและแตงตัง้ ผูสอบแขงขันไดเขารับราชการเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ดังนี้
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................................ จํานวน ........ ตําแหนง
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................................ จํานวน ........ ตําแหนง
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๔7 และมาตรา ๕๓)
2. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวั น ที่ 9 มิ ถุ น ายน ๒๕60
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการนําบัญชีผูสอบแขงขันไดในบัญ ชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในบัญชีอื่น
ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มี ตํ า แหน ง ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ตําแหนงวาง จํานวน ......... ตําแหนง ในแตละกลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ดังนี้
กลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ………………… จํานวน ............ตําแหนง
ที่

ชื่อสถานศึกษา

สพท.

อัตรากําลัง
ขาด(-)/พอดี

หมายเหตุ

๑
๒
๓

กลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ………………… จํานวน ............ตําแหนง
ลําดับ

ชื่อสถานศึกษา

สพท.

อัตรากําลัง
ขาด(-)/พอดี

๑
๒
๓

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

หมายเหตุ

๗๑
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดตรวจสอบขอมูล ดังนี้
2.๑ ตรวจสอบอั ต รากํ า ลั ง ตํ า แหน ง ว า งข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
(ตํ าแหนงครู) ตรวจสอบความตอ งการกลุมวิช าหรือ ทางหรื อสาขาวิชาเอก ตามเหตุผ ลและความจํ า เป น
ของสถานศึกษา
๒.2 ตรวจสอบคํารองขอยายของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นคํารอง
ขอยายทุกรายเรียบรอยแลว ปรากฏวาไมมีผูยื่นคํารองขอยายตรงตามความตองการกลุมวิชาหรือทางหรือ
สาขาวิชาเอกของสถานศึกษา ที่มีตําแหนงวางอยูในขณะนี้
3. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด.....................ไดตรวจสอบแลว ดังนี้
3.1 บัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด............... ปรากฏวา ไมมีผูสอบแขงขันได
ในกลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกดังกลาว
3.2 บัญชีผูสอบแขงขันไดของ กศจ. ที่มีพื้นที่ติดตอกัน ในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค
เดียวกันแลว ไมมีบัญชีผูสอบแขงขันได
3.3 ไดประสานเพื่อขอรายชื่อจากบัญ ชีผูสอบแขงขันไดของ กศจ. ............................
ที่มีพื้นที่ติดตอกันในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาคอื่นแลว ยินดีใหใชบัญชีผูสอบแขงขันได ดังนี้
ที่
๑
๒
๓

บัญชีผสู อบแขงขันได
ของ กศจ.

กลุมวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

จํานวน
จํานวน
จํานวนผู
ผูส อบแขงขันได ผูส อบแขงขันได สอบแขงขันได
ทั้งหมด
คงเหลือ
ที่ขอใช

หมาย
เหตุ

จังหวัด.......................
จังหวัด.......................
จังหวัด.......................
รวม

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............... ไดตรวจสอบแลวเห็นวา ปจจุบันบัญชีผูสอบแขงขันได
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ....................... ไมมีผูสอบแขงขันไดคงเหลือขึ้นบัญชี ในกลุมวิชาหรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก ที่สถานศึกษามีความตองการ เห็นควรนํารายชื่อผูสอบแขงขันได ตําแหนงครูผูชวย จากบัญชี
คณะกรรมการศึ กษาธิก ารจั ง หวั ด อื่น มาขึ้นบั ญชีเปนผูส อบแข ง ขัน ไดใ นบั ญ ชี ค ณะกรรมการศึก ษาธิ ก าร
จังหวัด ........................ เพื่อบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๗๒
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด .......................... ขออนุมัติ
1. นํารายชื่อผูสอบแขงขันไดในบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่นมาขึ้นบัญ ชี
เป นผูสอบแขงขันไดในบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................................ ตําแหนงครูผูชวย
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด จํานวน .............. ตําแหนง ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบ
๒. ประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ..............................
เมื่อไดรับรายชื่อจากบัญชีผูสอบแขงขันไดของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่นแลว
๓. ให ผู มี อํ า นาจตามมาตรา ๕๓ สั่ ง บรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ผู ส อบแข ง ขั น ได เ ข า รั บ ราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ตามที่ไดรับอนุมัติ
๔. หากผูสอบแขงขันไดเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ใหรับยายหรือรับโอนตามผล
การสอบแขงขันไดแลวแตกรณี
๕. เมื่ อ ดํ า เนิ น การแล ว ให ดํ า เนิ น การในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ ง และรายงานคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด .................... ทราบตอไป
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๗๓
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การใหรายชื่อผูสอบแขงขันไดในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในบัญชีอื่น ตําแหนงครูผูชวย
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ................................. ขออนุมัติใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่น
นํารายชื่อผูสอบแขงขันได ตําแหนงครูผูชวย ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ...........................
ไปขึ้ นบั ญชี เป นผู สอบแข งขั นได ในบั ญชี คณะกรรมการศึ กษาธิ การจั งหวั ดอื่ น เพื่ อบรรจุ และแต งตั้ ง
เขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๔7 และมาตรา ๕๓)
2. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวั น ที่ 9 มิ ถุ น ายน ๒๕60
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการนําบัญชีผูสอบแขงขันไดในบัญ ชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในบัญชีอื่น
ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
4. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด.........................ลงวันที่ ..........................
เรื่อง ............( การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได ตําแหนงครูผูชวย ประจําป .... )..............
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๑. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ............... มีบัญ ชีผูสอบแขงขันได ตําแหนงครูผูชวย
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .............................. ลงวันที่ ......................... ดังนี้
ที่

กลุมวิชาหรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

จํานวน
ผูส อบแขงขันไดทั้งหมด

จํานวน
ผูส อบแขงขันไดคงเหลือ

หมายเหตุ

๑
๒
๓
รวม

๒. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่น ประสงคขอใชบัญชีรายชื่อผูสอบแขงขันได ตําแหนง
ครูผูชวย ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด.................. ลงวันที่ ..................................... ดังนี้
ที่
๑
๒
๓

กลุมวิชาหรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

กศจ.

จํานวนที่ขอใชบัญชี

จังหวัด.........................
จังหวัด.........................
จังหวัด.........................
รวม

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

หมายเหตุ

๗๔
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ......................... ไดตรวจสอบบัญชีผูสอบแขงขันไดตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด...................... ลงวันที่ ............................ แลวเห็นวา กลุมวิช าหรือทาง
หรือสาขาวิช าเอก ...................... มีจํ านวนผูสอบแขง ขันได (เพีย งพอ/ไมเพีย งพอ) ตอ การใหนํา รายชื่ อ
ผูสอบแขงขันไดไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในบัญชีอื่น ตําแหนงครูผูชวย
เห็นควรอนุมัติใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่น นํารายชื่อผูสอบแขงขันไดบัญชีหนึ่ง
ไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในบัญชีอื่น ตําแหนงครูผูชวย ดังนี้
ที่
๑
๒
๓

กลุมวิชาหรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก

กศจ.

จํานวน
ทีข่ อใชบัญชี

จํานวนที่อนุมัติ
ใหใชบัญชี

หมายเหตุ

จังหวัด.........................
จังหวัด.........................
จังหวัด.........................
รวม

ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด .............................. ขออนุมัติใหคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดอื่นนํารายชื่อผูสอบแขงขันได ตําแหนงครูผูชวย ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......................
ไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่น เพื่อบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขัน
ไดเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ตามรายละเอียดขางตน
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๗๕
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การบรรจุแ ละแตงตั้ง บุคคลเขา รับ ราชการเปนขา ราชการครูและบุค ลากรทางการศึกษา ตําแหนง
ครูผูชวย จากบัญชีผูสอบแขงขันได
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด................ขออนุมัตบิ รรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย จากบัญชีผูสอบแขงขันได
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แกไขเพิ่มเติม (มาตรา 45 มาตรา 53 และมาตรา 56 )
2. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๔ ลงวั น ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาราชการเปนขาราชการครูและบุคคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวั น ที่ ๒๒กรกฎาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การแกไขหลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคลากรเขารับราชการเปนราชการครู
และบุคคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว 2 ลงวั น ที่ 6 มี น าคม 2560
เรื่อง การกําหนดอายุการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
เป นขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ป พ.ศ. 2560
5. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด............... ลงวันที่ .................. เรื่อง รายชื่อ
ผูสอบแขงขันไดฯ (บัญชีผูสอบแขงขันไดใหใชไดไมเกินหนึ่งป นับแตวันประกาศขึ้นผูสอบแขงขันได)
2. บัญชีรายชื่อผูสอบแขงขันไดแยกตามกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดังนี้
ที่

กลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก

จํานวน
เรียกบรรจุแลว คงเหลือ
ที่ขึ้นบัญชี

1
2
3

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

หมายเหตุ

๗๖
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีตําแหนงสายงานการสอนวาง เพื่อใชบรรจุและแตงตั้ง
ผูสอบแขงขันไดเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ..........................
ที่

โรงเรียน

ตําแหนง

ตําแหนงเลขที่

ความตองการ
วิชาเอก

รับเงินเดือน
อันดับ ขั้น

หมายเหตุ

รับเงินเดือน
อันดับ ขั้น

หมายเหตุ

๑.
๒.
๓.

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ..........................
ที่

โรงเรียน

ตําแหนง

ตําแหนงเลขที่

ความตองการ
วิชาเอก

๑.
๒.
๓.

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด............................................ ไดตรวจสอบแลวเห็นวา บัญชีผูสอบ
แขงขันไดตามประกาศ กศจ. ........................ ลงวันที่ ................. มีอายุไมเกินหนึ่งป นับแตวันประกาศขึ้นบัญชี
ผูสอบแขงขันได และมีผูสอบแขงขันไดในกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกตรงตามความตองการวิช าเอก
ของตําแหนงวางที่จะบรรจุและแตงตั้ง จํานวน .......... ตําแหนง
เห็น ควรอนุมัติใหบ รรจุแ ละแตงตั้ง ผูสอบแขงขันไดเ ขา รับ ราชการเปน ขา ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย จากบัญชีผูสอบแขงขันได
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด.............................. เสนอขออนุมัติ
1. บรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตําแหนงครูผูชวย จากบัญชีผูสอบแขงขันได จํานวน .......... ราย ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................
1) วิชาเอก................................. จํานวน ...... ราย
2) วิชาเอก................................. จํานวน ...... ราย
3) วิชาเอก................................. จํานวน ...... ราย

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๗๗
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................
1) วิชาเอก................................. จํานวน ...... ราย
2) วิชาเอก................................. จํานวน ...... ราย
3) วิชาเอก................................. จํานวน ...... ราย
2. ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 บรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
3. หากผูสอบแขงขันไดมารายงานตัวเขารับการบรรจุและแตงตั้งไมครบจํานวนตําแหนงวาง
ในกลุมวิชาเอกใดใหเรียกตัวผูสอบแขง ขันไดในกลุม วิชาเอกเดียวกันลําดับตอ ไป เพื่อมาบรรจุแ ละแตงตั้ง
จนครบจํานวนตําแหนงวางตามที่ไดรับอนุมัติ
4. หากผูสอบแขงขันไดเลือกเขารับการบรรจุและแตงตั้งในสถานศึกษาใด ใหบรรจุและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงในสถานศึกษานั้น และหากผูสอบแขงขันไดเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ใหรับยาย
หรือรับโอนตามผลการสอบแขงขันไดแลวแตกรณี
5. เมื่อดําเนินการแลวใหดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ และรายงานคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด .............. ทราบตอไป
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๗๘
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คําขอ สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ........................... ขออนุ มัติคั ดเลื อ กบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง
ใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา 53 และมาตรา ๕๗)
2. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว 23 ลงวั น ที่ 26 กรกฎาคม 2560
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๑. สํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีตํา แหนง รองผูอํา นวยการสถานศึกษาที่วา ง (หลัง จาก
การยาย) ในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลัง สายงานบริหารสถานศึกษาไมเกินเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด และไมมี
เงื่อนไขการใชตําแหนง จํานวน ....... ตําแหนง ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....................
ที่

โรงเรียน

๑.
๒.

ตําแหนง

ตําแหนง
เลขที่

รับเงินเดือน
อันดับ

ขั้น

อัตรากําลัง
ขาด(-)/
พอดี

หมายเหตุ

อัตรากําลัง
ขาด(-)/
พอดี

หมายเหตุ

รองผูอํานวยการสถานศึกษา
รองผูอํานวยการสถานศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....................
ที่
๑.
๒.

โรงเรียน

ตําแหนง

ตําแหนง
เลขที่

รับเงินเดือน
อันดับ

ขั้น

รองผูอํานวยการสถานศึกษา
รองผูอํานวยการสถานศึกษา

2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดวันและเวลาในการดําเนิน งาน
คัดเลือกตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/....... ลงวันที่ .............เรื่อง ..................................
..............................................................................................................................................................................
คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๗๙
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด................. ไดตรวจสอบแลวเห็นวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาวาง (หลังการพิจารณายาย) ในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังสายงานบริหาร
สถานศึกษาไมเกินเกณฑ ที่ ก.ค.ศ. กําหนดและไมมีเงื่อนไขการใชตําแหนง จํานวน ....... ตําแหนง
เห็นควรอนุมัติดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด............................... ขออนุมัติคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ น ฐาน
จํานวน ........ ตําแหนง โดยใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดดําเนินการ ดังนี้
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด............................... ขออนุมัติ
1. ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ น ฐาน
จํานวน ........... ตําแหนง โดยมอบใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด..................... ดําเนินการคัดเลือกฯ
2. มอบใหศึกษาธิการจังหวัด .................... (เลขานุการ กศจ.) ลงนามแทนประธานกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด...................... ดังนี้
2.1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ ไดตามความจําเปนและเหมาะสม
2.3 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกฯ
2.4 ประกาศรายชื่อผูไ ดรับการคัดเลือกฯ
3. ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 บรรจุและแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือก ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
4. เมื่อดําเนินการแลว ใหดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ และรายงานคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด .............. ทราบตอไป
5. ขออนุมัติเ ปน หลั ก การใหสํา นั กงานศึก ษาธิ การจั งหวั ด......................... ดําเนิน การ
ตามที่สํานักงาน ก.ค.ศ. และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือสั่งการเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับ
การดํา เนินการคัดเลื อ กบุ ค คลเพื่ อบรรจุ แ ละแตงตั้ ง ใหดํ ารงตํา แหนง รองผูอํ านวยการสถานศึก ษา สังกั ด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๘๐
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๘๑
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ................... ขออนุมัตคิ ัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ศึกษานิเทศก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา 53 และมาตรา ๕๗)
2. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว 33 ลงวั น ที่ 24 ตุ ล าคม 2560
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๑. สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มี ตํ า แหน ง ศึ ก ษานิ เ ทศก ที่ ว า ง (หลั ง จากการย า ย)
ในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลัง สายงานนิเทศการศึกษาไมเกินกรอบอัตรากําลังที่ ก.ค.ศ. กําหนด และไมมีเงื่อนไข
การใชตําแหนง จํานวน ....... ตําแหนง ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....................
ที่

ตําแหนง

ตําแหนง
เลขที่

รับเงินเดือน
อันดับ

ขั้น

อัตรากําลัง
ขาด(-)/
พอดี

หมายเหตุ

อัตรากําลัง
ขาด(-)/
พอดี

หมายเหตุ

๑ ศึกษานิเทศก
๒ ศึกษานิเทศก

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....................
ที่

ตําแหนง

ตําแหนง
เลขที่

รับเงินเดือน
อันดับ

ขั้น

๑ ศึกษานิเทศก
๒ ศึกษานิเทศก

2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดวันและเวลาในการดําเนิน งาน
คัดเลือกตําแหนงศึกษานิเทศก สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/....... ลงวันที่ ............. เรื่อง ...................................
..............................................................................................................................................................................
คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๘๒
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด................. ไดตรวจสอบแลวเห็นวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีตําแหนงศึกษานิเทศกวาง (หลังการพิจารณายาย) ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีอัตรากําลังสายงาน
นิเทศการศึกษาไมเกินกรอบอัตรากําลังที่ ก.ค.ศ. กําหนด และไมมีเงื่อนไขการใชตําแหนง จํานวน ...... ตําแหนง
เห็นควรอนุมัติดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ........................... ขออนุมัติคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ........ ตําแหนง
โดยใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดดําเนินการ ดังนี้
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................... ขออนุมัติ
1. ดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง เข า รั บ ราชการเป น ข า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึก ษา ตําแหนงศึก ษานิเ ทศก สังกัดสํานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน
จํานวน ........... ตําแหนง โดยมอบใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด..................... ดําเนินการคัดเลือกฯ
2. มอบใหศึกษาธิการจังหวัด .................... (เลขานุการ กศจ.) ลงนามแทนประธานกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด...................... ดังนี้
2.1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงศึกษานิเทศก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ ไดตามความจําเปนและเหมาะสม
2.3 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกฯ
2.4 ประกาศรายชื่อผูไ ดรับการคัดเลือกฯ
3. ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 บรรจุและแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือก ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
4. เมื่อดําเนินการแลว ใหดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ และรายงานคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด .............. ทราบตอไป
5. ขออนุมัติเ ปน หลั ก การใหสํา นั กงานศึก ษาธิ การจั งหวั ด......................... ดําเนิน การ
ตามที่สํานักงาน ก.ค.ศ. และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือสั่งการเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับ
การดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ศึ ก ษานิ เ ทศก สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๘๓
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๘๔
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูออกจากราชการไปแลว สมัครเขารับ
ราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด................................ ขออนุมัตบิ รรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผูออกจากราชการไปแลว สมัครเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน ......... ราย
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา 30 มาตรา 53 และมาตรา ๖๔)
๒. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.๐๒๐๖.๒/ว ๙ ลงวั น ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูออกจากราชการไปแลว
สมัครเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา............................... ได เ สนอคํ า ขอของข า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูออกจากราชการไปแลว สมัครเขารับ ราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ประวัติการรับราชการของ นาย/นาง/นางสาว ............................................... (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ)
2. นาย/นาง/นางสาว .............................................. ออกจากราชการตามคําสั่งที่ ........./........
ลงวันที่....................................................ดวยเหตุ.......................................................... ไดยื่นแบบสมัครเขารับ
ราชการ เมื่อวัน ที่ ....................... รวมระยะเวลาอยูนอกราชการ ..........ป (นับ ถึงวันยื่นแบบสมัครเขารับ
ราชการ) และระหวางอยูนอกราชการไดปฏิบัติงาน ...............................................
3. นาย/นาง/นางสาว........................................................... ไดชี้แจงเหตุผลความจําเปน
และประโยชนที่ทางราชการจะไดรับประกอบแบบสมัครเขารับราชการของตนเองวา .........................................
..............................................................................................................................................................................
4. ผูบังคับบัญชาเดิม ไดรับรองความประพฤติวา.............................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
5. สถานีตํารวจ.................................. แจงผลการตรวจสอบประวัติและพิม พลายนิ้วมือ
ของ นาย/นาง/นางสาว.......................... วา ..........................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๘๕
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ................................ มีตําแหนงครูในสถานศึกษาที่เปน
ตําแหนงวางและมีอัตราเงินเดือน และมีอัตรากําลังไมเกินเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด ดังนี้
ที่

โรงเรียน

เปดสอน
ระดับ
ถึงระดับ

จํานวน
นักเรียน

หอง
เรียน

ตําแหนง
เลขที่

ความ
ตองการ
วิชาเอก

ตาม
จ.18

อัตรากําลัง
ตาม
ขาด
เกณฑ
เกณฑ

1.
2.

7. เหตุผลในการสมัครเขารับราชการ..............................................................................
..............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................และสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
และสถานศึกษาที่มีตําแหนงวางไดพิจารณาเหตุผลความจําเปนและประโยชนของทางราชการแลวเห็ น วา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
8. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เลขที่.............. ออกให ณ วันที่................................
ใชไดถึงวันที่......................................
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด................................ ไดตรวจสอบแลวเห็นวา
1. นาย/นาง/นางสาว..............................................เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐
และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับผูด ํารงตําแหนง............................................ วิทยฐานะ.........................................
กลาวคือ มีวุฒิ..................................................... มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ....................................................
และดํารงตําแหนง............................................ วิทยฐานะ............................................. กอนลาออกจากราชการ
ดวยเหตุ......................................................................................ตั้งแตวันที่.......................... เปนผูมีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
2. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ................................... พิจารณาแลวเห็นควรอนุมัติ/ไมอนุมัติ
บรรจุแ ละแตง ตั้งขาราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาผูอ อกจากราชการไปแลว เขารับ ราชการเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจาก ..........................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๘๖
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................... ขออนุมัติ/ไมอนุมัติใหบรรจุและแตงตั้ง
นาย/นาง/นางสาว .................................................. ผูออกจากราชการไปแลว เขารับราชการเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง................................ วิทยฐานะ ........................ ตําแหนงเลขที่................
รับเงินเดือนอัน ดับ .......... เงินเดือน .................. บาท โรงเรียน ............................... สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา...............................
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๘๗

 ดําเนินการตลอดทั้งป

 ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๘๘

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๘๙
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การบรรจุและแตงตั้งผูออกจากราชการไปแลว สมัครเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด .................................. ขออนุมัติบรรจุและแตงตั้งผูออกจากราชการไปแลว
สมัครเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) จํานวน ........... ตําแหนง
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๓๐ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๑๓๓)
๒. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๙ ลงวั น ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูออกจากราชการไปแลว
สมัครเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๑๖ ลงวั น ที่ ๒๓ กั น ยายน ๒๕๕๖
เรื่อง การบรรจุบุคคลผูซึ่งเคยออกจากราชการเพราะกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการกลับเขา รับ
ราชการ
๔. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘ ลงวั น ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เรื่อง มาตรฐานตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึก ษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
5. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. ประวัติการรับราชการของ นาย/นาง/นางสาว ............................................... (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ)
2. นาย/นาง/นางสาว .............................................. ออกจากราชการตามคําสั่งที่ ........./........
ลงวันที่ ....................... ดวยเหตุ........................................................................... ไดยื่นแบบสมัครเขารับราชการ
เมื่อวันที่ ....................... รวมระยะเวลาอยูนอกราชการ .......... ป (นับถึงวันยื่นแบบสมัครเขารับราชการ)
และระหวางอยูนอกราชการไดปฏิบัติงาน ...............................................
3. นาย/นาง/นางสาว ........................................................... ไดชี้แจงเหตุผลความจําเปน
และประโยชนที่ทางราชการจะไดรับประกอบแบบสมัครเขารับราชการของตนเองวา .........................................
..............................................................................................................................................................................
4. ผูบังคับบัญชาเดิม ไดรับรองความประพฤติวา .............................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๙๐
5. สถานีตํารวจ .................................. แจงผลการตรวจสอบประวัติและพิม พลายนิ้ วมื อ
ของ นาย/นาง/นางสาว.......................... วา ..........................................................................................................
6. กรอบอัตรากําลังตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ................................ จํานวน ................... ตําแหนง มีผูปฏิบัติงาน ..................... ตําแหนง
เปนตําแหนงวางที่มีอัตราเงินเดือน ............... ตําแหนง และตําแหนงวางไมมีอัตราเงินเดือน ................ ตําแหนง
(ขอมูล ณ วันที่ ...............................) ตําแหนง ............................. ประเภทตําแหนง .............................
ระดับ .......................................... ตําแหนงเลขที่ ...............กลุม/งาน ................................................ ที่จะบรรจุ
และแตงตั้ง นาย/นาง/นางสาว .................................... เปนตําแหนงวางและมีอัตราเงินเดือน
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด..............
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ................................ พิจารณาแลวเห็นวานาย/นาง/นางสาว
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
เห็นควรอนุมัติ/ไมอนุมัติใหบรรจุและแตงตั้ง นาย/นาง/นางสาว .......................................... กลับเขารับราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ................................. ขออนุมัติ/ไมอนุมัติใหบรรจุและแตงตั้ง
นาย/นาง/นางสาว .......................................... กลับเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา38 ค.(2) ตําแหนง ............................. ประเภทตําแหนง .................
ระดับ ............................ เงินเดือน .................. บาท ตําแหนงเลขที่ ............. กลุม/งาน ............................
สังกัด ..............................
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๙๑

3. งานการเลื่อน

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๙๒

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๙๓
3. งานการเลื่อน


ดําเนินการตลอดทั้งป
 ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. การประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม และแตงตั้งครูผูชวยใหดํารงตําแหนงครู
รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1



ดําเนินการตลอดทั้งป
 ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
๑. การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
ประเภทวิชาการ ระดับ ...............................
2. การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
๓๘ ค.(๒) ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ .............................
3. ขออนุมัติผลการประเมิน และอนุมัติใหเลื่อนและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา
ตํา แหนงบุ คลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประเภทวิช าการ ใหดํารงตําแหน ง
ระดับ ……………………......
4. การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
๓๘ ค.(๒) ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
5. ขออนุมัติผลการประเมิน และอนุมัติเลื่อนและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึ ก ษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประเภททั่วไป ใหดํารงตําแหนงระดับ
ชํานาญงาน
6. การประเมินการเตรียมความพร อมและพัฒ นาอยา งเขม และแตงตั้งครูผูชว ยให ดํารงตําแหน ง
ครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๙๔

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๙๕

 ดําเนินการตลอดทั้งป

 ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๙๖

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๙๗
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การประเมิน การเตรี ยมความพรอ มและพัฒ นาอยา งเขม และแตงตั้งครูผูชว ยใหดํา รงตํ าแหน ง ครู
รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ..................... ขออนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขม และแตงตั้งครูผูชวยใหดํารงตําแหนงครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 จํานวน ........... ราย ดังนี้
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................................ จํานวน ........ ราย
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................................ จํานวน ........ ราย
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖)
๒. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๐ ลงวั น ที่ ๑๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๔๘
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
3. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวั น ที่ ๒๐ สิ ง หาคม ๒๕๕๓
เรื่ อ ง การแต ง ตั้ ง ครู ผู ช ว ยให ดํ า รงตํ า แหนง ครู ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการครูแ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
4. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๓ ลงวั น ที่ ๖ มี น าคม ๒๕๕๖
เรื่อง กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ํา
หรือสูงกวาขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
5. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๑. ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหน ง ครู ผู ช ว ย จํ า นวน .......... ราย
เป น ผู ไ ด รั บ การบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ในตํ า แหน ง ครู ผู ช ว ย โดยให เ ตรี ย มความพร อ มและพั ฒ นาอย า งเข ม
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
1.๑ ครั้งที่ ๑ – ๔ แตละครั้งตองผานเกณฑการประเมินรอยละ ๕๐
1.๒ ครั้งที่ ๕ – ๘ แตละครั้งตองผานเกณฑการประเมินรอยละ ๖๐
๒. คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ไดใหคําปรึกษา แนะนํา รวมทั้ง
ประเมินผลการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ครบสองปแลว

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๙๘
๓. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ผานการประเมินการเตรียม
ความพรอ มและพั ฒ นาอย า งเข ม ตามที่ ก.ค.ศ. กํ า หนดทุ ก สามเดื อ นเป น เวลา ๒ ป รวม ๘ ครั้ง มี ผ ล
การประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ………………… จํานวน ............ตําแหนง
ที่

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

วันที่
บรรจุ

ผลการประเมิน ครั้งที่
1

2

3

4

5

6

7

8

วันครบกําหนด
การเตรียม
ความพรอม

๑
๒
๓

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ………………… จํานวน ............ตําแหนง
ที่

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

วันที่
บรรจุ

ผลการประเมิน ครั้งที่
1

2

3

4

5

6

7

8

วันครบกําหนด
การเตรียม
ความพรอม

๑
๒
๓

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด .............. ได ต รวจสอบแล ว ผลการประเมิ น การเตรี ย ม
ความพร อ มและพั ฒ นาอย า งเข ม ของข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหน ง ครู ผู ช ว ย
จํานวน ............... ราย ผานการประเมินฯ ทั้ง ๘ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ – ๔ มีผลการประเมินไมต่ํากวา รอยละ ๕๐
และครั้งที่ ๕ – ๘ มีผลการประเมินไมต่ํากวารอยละ ๖๐ ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
เห็น ควรอนุมัติผ ลการประเมินฯและแตง ตั้ง ใหข าราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษา
ตํ า แหนงครูผูชวย ใหดํา รงตํา แหนงครู ในสถานศึกษาเดิม โดยให ไดรับ เงินเดือนอันดับ คศ.๑ ทั้ง นี้ ตั้งแต
วันถัดจากวันที่ครบกําหนดการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ครบ ๒ ป จํานวน ......... ราย
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด............................... ขออนุมัติ
๑. ผลการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย จํานวน .......... ราย

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๙๙
2. แตงตั้งครูผูชวย ผูผานการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ใหดํารง
ตําแหนงครู ไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ในสถานศึกษาเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขม ครบ ๒ ป จํานวน ......... ราย
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๐๐

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๐๑

 ดําเนินการตลอดทั้งป
 ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๐๒

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๐๓
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
ประเภทวิชาการ ระดับ ...............................
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด .......................................... ขออนุมัติคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประเภทวิชาการ ระดับ ..............................
จํานวน ......... ตําแหนง ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .......................... จํานวน ....... ตําแหนง
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .......................... จํานวน ....... ตําแหนง
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒)
๒. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวั น ที่ ๑๕ กั น ยายน ๒๕๔๘
เรื่ อ ง การประเมิ น บุ ค คลเพื่ อ แต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง สํ า หรั บ ผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสบการณ (ตํ า แหน ง
ประเภททั่วไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ ๘ ลงมา
๓. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒
เรื่ อ ง การย า ยและการเลื่ อ นระดั บ ตํา แหนง ข า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา ตํ า แหน ง บุ ค ลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
๔. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๙ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒
เรื่อง การเลื่อนระดับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
5. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๕ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่ อง กฎ ก.ค.ศ. การจัด ประเภทตํา แหนง ระดับตําแหนง การใหไดรั บ เงินเดือน และเงินประจําตํา แหนง
ของตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
6. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘ ลงวั น ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เรื่อง มาตรฐานตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึก ษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
7. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.5/ว ๑๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง การกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) (หมายเหตุ ยึดตามกรอบ
ปจจุบันที่ ก.ค.ศ. กําหนด)
8. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/๖๒๑ ลงวั น ที่ ๓๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙
เรื่ อง การกํา หนดตํา แหน งและแต งตั้ง ข า ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษาผูดํ ารงตํา แหนง บุค ลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
9. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๐๔
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
ประเภทวิชาการ ระดับ ........................... ที่วางและไมมีเงื่อนไขการใชตําแหนง จํานวน ....... ตําแหนง ดังนี้
1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...........................
ที่
1.
2.

ตําแหนง/กลุม

ตําแหนงเลขที่

เงินเดือน

1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...........................
ที่
1.
2.

ตําแหนง/กลุม

ตําแหนงเลขที่

เงินเดือน

๒. ก.ค.ศ. ไดกํา หนดใหก ารประเมินเพื่อ เลื่ อนระดับ ตําแหนง ขา ราชการครูและบุค ลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประเภทวิชาการ ใหดํารงตําแหนง
ในระดับที่สูงขึ้น ใหดําเนินการประเมินตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน
๒๕๔๘ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนง
ประเภททั่วไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ ๘ ลงมา
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ................................. ไดตรวจสอบแลวเห็นวา ตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประเภทวิชาการ ระดับ ............................. เปนตําแหนงที่วางและไมมี
เงื่อนไขการใชตําแหนง
เห็นสมควรดําเนินการดังนี้
1. ขออนุมัติประกาศคัดเลือ กเพื่อเลื่อนและแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
๓๘ ค.(๒) ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ .................. ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
2. มอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...................... /สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด .................
ดําเนินการคัดเลือกตามรางประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ รายละเอียดดังแนบ
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๐๕
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด....................... ขออนุมัติดําเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแตงตั้ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ...........................
จํานวน ........ ตําแหนง โดยมอบใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................../ สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด....................... ดําเนินการ
๑. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแตงตั้ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
๓๘ ค.(๒) ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษและดําเนินการ ดังนี้
1.1 รับสมัครฯ ตามประกาศรับสมัคร
1.๒ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ ไดตามความจําเปนและเหมาะสม
1.๓ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกฯ
1.๔ ดําเนินการคัดเลือกฯ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
1.๕ ประกาศผลการคัดเลือก
2. เมื่อดําเนินการแลว ใหรายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด.............. ทราบตอไป
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๐๖
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
๓๘ ค.(๒) ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ .............................
คําขอ สํานักงานศึกษาธิ การจั งหวัด ............................. ขออนุมัติแ ตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนและแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับ .............................. ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................... จํานวน ............... ตําแหนง
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................... จํานวน ............... ตําแหนง
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒)
๒. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวั น ที่ ๑๕ กั น ยายน ๒๕๔๘
เรื่ อ ง การประเมิ น บุ ค คลเพื่ อ แต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง สํ า หรั บ ผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสบการณ (ตํ า แหน ง
ประเภททั่วไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ ๘ ลงมา
3. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.6/729 ลงวั น ที่ 17 ตุ ล าคม ๒๕49
เรื่ อ ง การแต ง ตั้ง หรื อ เลื่ อ นและแต ง ตั้ ง ข า ราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตํ า แหน ง บุ ค ลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
4. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒
เรื่ อ ง การย า ยและการเลื่ อ นระดั บ ตํา แหนง ข า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา ตํ า แหน ง บุ ค ลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
5. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๙ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒
เรื่อง การเลื่อนระดับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
6. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๕ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่ อง กฎ ก.ค.ศ. การจัด ประเภทตํา แหนง ระดับตําแหนง การใหไดรั บ เงินเดือน และเงินประจําตํา แหนง
ของตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
7. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘ ลงวั น ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เรื่อง มาตรฐานตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึก ษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
8. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.5/ว ๑๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง การกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) (หมายเหตุ ยึดตามกรอบ
ปจจุบันที่ ก.ค.ศ. กําหนด)
9. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/๖๒๑ ลงวั น ที่ ๓๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙
เรื่ อง การกํา หนดตํา แหน งและแต งตั้ง ข า ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษาผูดํ ารงตํา แหนง บุค ลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๐๗
10. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. กศจ. ........................... ในการประชุมครั้งที่ ..../.... เมื่อวันที่ ....................... มีมติอนุมัติให
ดําเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ใหดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับ ........................... โดยมอบใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .............................................
ดําเนินการคัดเลือก จํานวน ........ ตําแหนง
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........................................... ไดดําเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อน
และแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ ...............
ปรากฎผลการคัดเลือก จํานวน ........... ตําแหนง ดังนี้
2.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................
ที่
1.
2.

ชื่อ – สกุล

ตําแหนงที่คัดเลือก

ชื่อผลงานและเคาโครงเรื่อง

2.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................
ที่
1.
2.

ชื่อ – สกุล

ตําแหนงที่คัดเลือก

ชื่อผลงานและเคาโครงเรื่อง

3. ก.ค.ศ. ไดกํา หนดใหก ารประเมินเพื่อ เลื่ อนระดับ ตําแหนง ขา ราชการครูและบุค ลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประเภทวิชาการ ใหดํารงตําแหนง
ในระดับที่สูงขึ้น ใหดําเนินการประเมินตาม หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน
๒๕๔๘ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนง
ประเภททั่วไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ ๘ ลงมา โดยกําหนดให อ.ก.พ. กรม แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลงานโดยแตงตั้งตามสายงานของตําแหนงที่จะประเมินเปนจํานวนหลายคณะก็ได
ตามความเหมาะสมและความจําเปนของแตละกรม มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละไมเกิน ๒ ป
4. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.6/729 ลงวันที่ 17 ตุลาคม ๒๕49 กําหนดให
ในกรณีที่ ห ลั ก เกณฑแ ละวิ ธี ก ารที่ ก.พ. กํ า หนดให เ ป น อํ า นาจหน า ที่ อ.ก.พ. กรม ให เ ป น อํ า นาจหน า ที่
ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวัน ที่
3 เมษายน 2560 ขอ 8 (1) กําหนดใหอํานาจหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เปนอํานาจหนาที่
ของ กศจ.

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๐๘
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ................................. ไดตรวจสอบแลวเห็นวา ผูขอรับการประเมิน
เปนผูผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด จึงเห็นควรแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
บุคคลเพื่อเลื่อนและแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับ........................ ดังนี้
1. ตําแหนงที่ขอรับการประเมิน .................... ระดับ ..................................ประกอบดวย
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

คณะกรรมการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

2. ตําแหนงที่ขอรับการประเมิน.................... ระดับ ..................................ประกอบดวย
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

คณะกรรมการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ........................... ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน
เพื่ อเลื่อนและแตง ตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ใหดํารงตํา แหนงประเภทวิชาการ
ระดับ........................... ตามที่เสนอขางตน
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๐๙
เรื่องที่ ..........
เรื่อง ขออนุมัติผ ลการประเมิน และอนุมัติใหเ ลื่อนและแตงตั้งขาราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึ กษา
ตํ า แหน ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประเภทวิ ช าการ ให ดํ า รงตํ า แหน ง
ระดับ …………………….
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ….………………… ขออนุมัติผลการประเมิน และอนุมัติใหเลื่อนและแตงตั้ง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
ประเภทวิชาการ ใหดํารงตําแหนงระดับ …………………………. จํานวน ....... ราย ดังนี้
วุฒิ/
ประเภท
วิชาเอก
ตําแหนง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................................
1
2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................................
1
2
ที่

ชื่อ – สกุล

ระดับ
ตําแหนง

ตําแหนง
เลขที่

เงินเดือน

วันที่สง
ผลงาน

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒)
๒. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวั น ที่ ๑๕ กั น ยายน ๒๕๔๘
เรื่ อ ง การประเมิ น บุ ค คลเพื่ อ แต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง สํ า หรั บ ผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสบการณ (ตํ า แหน ง
ประเภททั่วไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ ๘ ลงมา
๓. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒
เรื่ อ ง การย า ยและการเลื่ อ นระดั บ ตํา แหนง ข า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา ตํ า แหน ง บุ ค ลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
๔. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๙ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒
เรื่อง การเลื่อนระดับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
๕. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๔ ลงวั น ที่ ๒๗ สิ ง หาคม ๒๕๕๒
เรื่ อง การจัดกลุมตําแหนง ขา ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษา ตํา แหนง บุคลากรทางการศึก ษาอื่ น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
๖. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๕ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่ อง กฎ ก.ค.ศ. การจัด ประเภทตํา แหนง ระดับตําแหนง การใหไดรั บ เงินเดือน และเงินประจําตํา แหนง
ของตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
๗. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘ ลงวั น ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เรื่อง มาตรฐานตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึก ษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๑๐
๘. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.5/ว ๑๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง การกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) (หมายเหตุ ยึดตามกรอบ
ปจจุบันที่ ก.ค.ศ. กําหนด)
๙. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/๖๒๑ ลงวั น ที่ ๓๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙
เรื่ อง การกํา หนดตํา แหน งและแต งตั้ง ข า ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษาผูดํ ารงตํา แหนง บุค ลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
10. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๑. ประวัติการรับราชการและผลงานที่สงเขารับการรับการประเมิน จํานวน .................. ราย
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
๒. กศจ. ........................... ในการประชุมครั้งที่ .......... เมื่อวันที่ ........................ มีมติอนุมัติ
ใหตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานที่สงเขารับการประเมิน จํานวน ............ ราย ดังกลาวแลว
๓. เกณฑการตัดสินผูผานการประเมินตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคนไมต่ํากวารอยละ ........
๔. ผลการประเมินผลงานที่สงเขารับการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) จํานวน.......ราย ดังนี้
ที่

รายการ

คะแนน
เต็ม

เกณฑผา น
รอยละ

กรรมการ
คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓

คะแนน
เฉลี่ย

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................................
1. ชื่อ – สกุล ......................................... ตําแหนง ....................................... ระดับ .................... ตําแหนงเลขที่ ...............
ผลงานทางวิชาการเรื่องที่ ๑
๑๐๐
ผลงานทางวิชาการเรื่องที่ ๒
๑๐๐
ขอเสนอแนวคิดในการพัฒนางาน
๑๐๐
2. ชื่อ – สกุล ......................................... ตําแหนง ....................................... ระดับ .................... ตําแหนงเลขที่ ...............
ผลงานทางวิชาการเรื่องที่ ๑
๑๐๐
ผลงานทางวิชาการเรื่องที่ ๒
๑๐๐
ขอเสนอแนวคิดในการพัฒนางาน
๑๐๐
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................................
1. ชื่อ – สกุล ......................................... ตําแหนง ....................................... ระดับ .................... ตําแหนงเลขที่ ...............
ผลงานทางวิชาการเรื่องที่ ๑
๑๐๐
ผลงานทางวิชาการเรื่องที่ ๒
๑๐๐
ขอเสนอแนวคิดในการพัฒนางาน
๑๐๐
2. ชื่อ – สกุล ......................................... ตําแหนง ....................................... ระดับ .................... ตําแหนงเลขที่ ...............
ผลงานทางวิชาการเรื่องที่ ๑
๑๐๐
ผลงานทางวิชาการเรื่องที่ ๒
๑๐๐
ขอเสนอแนวคิดในการพัฒนางาน
๑๐๐

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๑๑
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด .......................................... ไดตรวจสอบคุณสมบัติ ผูสงผลงาน
เขารับการประเมินแลวเห็นวา มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด จํานวน ....... ราย
และมีผลการประเมิน จากคณะกรรมการ ฯ ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด จึงเห็นควรอนุมัติผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ และอนุมัติใหเลื่อนและแตงตั้งเปนระดับ ........................ จํานวน .......... ราย ดังนี้
1. นาย/นาง/นางสาว .......................................................... ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ ...................
2. นาย/นาง/นางสาว .......................................................... ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ ...................
3. นาย/นาง/นางสาว .......................................................... ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ ...................
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมือ่ วันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด .............................. ขออนุมัติผลการประเมิน และอนุมัติใหเลื่อน
และแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
ประเภทวิชาการ ใหดํารงตําแหนงระดับ....................... จํานวน ....... ราย
1. นาย/นาง/นางสาว .......................................................... ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ ...................
2. นาย/นาง/นางสาว .......................................................... ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ ...................
3. นาย/นาง/นางสาว .......................................................... ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ ...................
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๑๒
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
๓๘ ค.(๒) ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด .................................... ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนและแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประเภททั่วไป ใหดํารงตําแหนง
ระดับชํานาญงาน ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน ....... ราย ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .......................... จํานวน ............... ตําแหนง
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .......................... จํานวน ............... ตําแหนง
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒)
๒. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๓๔ ลงวั น ที่ ๒ ๙ ตุ ล าคม ๒ ๕๔๗
เรื่อง การคัดเลือกเพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนง ซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดยอาศัย
ความรู ความชํานาญและประสบการณเฉพาะตัว สําหรับสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๑ และระดับ ๒
๓. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒
เรื่ อ ง การย า ยและการเลื่ อ นระดั บ ตํา แหนง ข า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา ตํ า แหน ง บุ ค ลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
๔. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๙ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒
เรื่อง การเลื่อนระดับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
๕. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๔ ลงวั น ที่ ๒๗ สิ ง หาคม ๒๕๕๒
เรื่ อง การจัดกลุมตําแหนง ขา ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษา ตํา แหนง บุคลากรทางการศึก ษาอื่ น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
๖. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๕ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่ อง กฎ ก.ค.ศ. การจัด ประเภทตํา แหนง ระดับตําแหนง การใหไดรั บ เงินเดือน และเงินประจําตํา แหนง
ของตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
๗. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘ ลงวั น ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เรื่อง มาตรฐานตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึก ษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
8. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.5/ว ๑๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง การกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) (หมายเหตุ ยึดตามกรอบ
ปจจุบันที่ ก.ค.ศ. กําหนด)
๙. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/๖๒๑ ลงวั น ที่ ๓๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙
เรื่ อ งการกํ า หนดตํา แหนง และแตง ตั้ ง ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู ดํา รงตํา แหน ง บุ ค ลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๑๓
10. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .......................... มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) จํานวน ........... ราย เสนอขอสงผลงานเพื่อเลื่อน
ระดับตําแหนงประเภททั่วไป ใหเปนระดับชํานาญงาน ดังนี้
วุฒิ/
ตําแหนง/
วิชาเอก
กลุม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .............................
1
2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .............................
1
2
ที่

ชื่อ – สกุล

ระดับ
ตําแหนง

ตําแหนง
เลขที่

เงินเดือน

ดํารงตําแหนง
ปจจุบันเมื่อ

๒. ก.ค.ศ. ไดกําหนดใหการประเมินเพื่อเลื่อนระดับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึก ษา ตํ า แหน ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประเภททั่ว ไป ให ดํา รงตํ า แหน ง
ในระดับที่สูงขึ้น ใหดําเนินการประเมินตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๓๔ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗
เรื่อง การคัดเลือกเพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนง ซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดยอาศัย
ความรู ความชํ า นาญและประสบการณ เ ฉพาะตั ว สํ า หรั บ สายงานที่ เ ริ่ ม ต น จากระดั บ ๑ และระดั บ ๒
โดยการประเมิน ผลงานใหพิจ ารณาจากผลการปฏิบัติงานจริง (โดยไมจํา เปนตอ งเขีย นผลงานขึ้นมาใหม
นอกจากเปน การสรุป รายละเอีย ดเกี่ย วกับ ผลงานในอดีต) หรือพิจ ารณาจากแฟม งานซึ่งไดบันทึก ผลงาน
ที่ทําจริงไวแลวในชวงระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป โดยผลงานนั้นแสดงใหเห็นถึง ทักษะ ความรู ความสามารถ
ความชํานาญ และผลสัมฤทธิ์ของงานเปนที่ประจักษ
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ......................... ไดตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินแลว
เห็ น วา มีคุณ สมบั ติค รบตามหลั ก เกณฑแ ละวิธี ก ารที่ ก.ค.ศ. กํ า หนด จํ า นวน ....... ราย ขาดคุ ณ สมบั ติ
จํานวน ...... ราย จึงขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตําแหนงใหสูงขึ้น ของผูมี
คุณสมบัติครบตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด ดังนี้
1. ตําแหนงที่ขอรับการประเมิน.................................................ประกอบดวย
ที่
1
2
3
4

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

คณะกรรมการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

๑๑๔
2. ตําแหนงที่ขอรับการประเมิน.................................................. ประกอบดวย
ที่
1
2
3
4

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

คณะกรรมการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ........................... ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน
เพื่ อเลื่อนและแตง ตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประเภททั่วไป ระดับ ชํา นาญงาน
ตามที่เสนอขางตน
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๑๕
เรื่องที่ ..........
เรื่อง ขออนุมัตผิ ลการประเมิน และอนุมัติเลื่อนและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประเภททั่วไป ใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญงาน
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ....................... ขออนุมัติผลการประเมิน และขออนุมัติเลื่อนและแตงตั้ง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
ประเภททั่วไป ใหดํารงตําแหนง ระดับชํานาญงาน จํานวน ....... ราย ดังนี้
วุฒิ/
ประเภท
วิชาเอก ตําแหนง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................
1
2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................
1
2
ที่

ชื่อ – สกุล

ระดับ
ตําแหนง

ตําแหนง
เลขที่

เงินเดือน

วันที่เสนอ
ขอเลื่อนระดับ

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒)
๒. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๓๔ ลงวั น ที่ ๒ ๙ ตุ ล าคม ๒ ๕๔๗
เรื่อง การคัดเลือกเพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนง ซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดยอาศัย
ความรู ความชํานาญและประสบการเฉพาะตัว สําหรับสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๑ และระดับ ๒
๓. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒
เรื่ อ ง การย า ยและการเลื่ อ นระดั บ ตํา แหนง ข า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา ตํ า แหน ง บุ ค ลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
๔. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๙ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒
เรื่อง การเลื่อนระดับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
๕. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๔ ลงวั น ที่ ๒๗ สิ ง หาคม ๒๕๕๒
เรื่ อง การจัดกลุมตําแหนง ขา ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษา ตํา แหนง บุคลากรทางการศึก ษาอื่ น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
๖. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ดว นที่สุ ด 0206.5/ว 25 ลงวั น ที่ 24 กั น ยายน 2555
เรื่ อง กฎ ก.ค.ศ. การจั ดประเภทตํา แหนง ระดับ ตําแหนง การใหไดรับ เงินเดือ นและเงินประจํา ตํา แหนง
ของบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
๗. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘ ลงวั น ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เรื่อง มาตรฐานตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึก ษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๑๖
๘. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.5/ว ๑๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง การกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) (หมายเหตุ ยึดตามกรอบ
ปจจุบันที่ ก.ค.ศ. กําหนด)
๙. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/๖๒๑ ลงวั น ที่ ๓๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙
เรื่ อง การกํา หนดตํา แหน งและแต งตั้ง ข า ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษาผูดํ ารงตํา แหนง บุค ลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
10. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๑. ประวั ติ ก ารรั บ ราชการและผลการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ที่ แ สดงให เ ห็ น ถึ ง ทั ก ษะ ความรู 
ความสามารถ ความชํานาญ และผลสัมฤทธิ์ของงานเปนที่ประจักษ จํานวน ...........ราย ( รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ)
๒. กศจ. ............................. ในการประชุมครั้งที่ ........... เมื่อวันที่ ....................... มีมติอนุมัติ
ใหตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และคณะกรรมการไดดําเนินการประเมินเรียบรอยแลว
๓. ผลการประเมิ นผลการปฏิบั ติง านจริง ที่ แ สดงให เห็ น ถึ ง ทั ก ษะ ความรู ค วามสามารถ
ความชํานาญ และผลสัมฤทธิ์ของงานเปนที่ประจักษ จํานวน .......... ราย ดังนี้
วุฒิ/
ประเภท
วิชาเอก
ตําแหนง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ......................................
1
2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ......................................
1
2
ที่

ชื่อ – สกุล

ระดับ
ตําแหนง

ตําแหนง
เลขที่

เงินเดือน

ผลการประเมิน
(ผาน/ไมผาน)

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ................. ไดตรวจสอบคุณสมบัติผูเสนอขอเลื่อนระดับตําแหนง
แลวเห็นวา มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนดจํานวน ..... รายและมีผลการประเมิน
จากคณะกรรมการ ฯ ผานการประเมิน จึงเห็นควรอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯและอนุมัติใหเลื่อน
และแตงตั้งเปนระดับชํานาญงานได จํานวน ..........ราย ดังนี้
1. นาย/นาง/นางสาว ............................... ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ ………………………
2. นาย/นาง/นางสาว ............................... ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ ………………………
3. นาย/นาง/นางสาว ............................... ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ ………………………

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๑๗
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ..................... ขออนุมัติผลการประเมิน และขออนุมัติเลื่อน
และแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
ประเภททั่วไป ใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญงาน จํานวน ....... ราย ตามที่เสนอขางตน
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๑๘
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การประเมิน การเตรี ยมความพรอ มและพัฒ นาอยา งเขม และแตงตั้งครูผูชว ยใหดํา รงตํ าแหน ง ครู
รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ..................... ขออนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขม และแตงตั้งครูผูชวยใหดํารงตําแหนงครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 จํานวน ........... ราย ดังนี้
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ................................................ จํานวน ........ ราย
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ................................................ จํานวน ........ ราย
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖)
๒. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๐ ลงวั น ที่ ๑๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๔๘
เรื่อง หลักเกณฑและวิธกี ารเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
3. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวั น ที่ ๒๐ สิ ง หาคม ๒๕๕๓
เรื่ อ ง การแต ง ตั้ ง ครู ผู ช ว ยให ดํ า รงตํ า แหนง ครู ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการครูแ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
4. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๓ ลงวั น ที่ ๖ มี น าคม ๒๕๕๖
เรื่อง กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ํา
หรือสูงกวาขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
5. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๑. ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหน ง ครู ผู ช ว ย จํ า นวน .......... ราย
เป น ผู ไ ด รั บ การบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ในตํ า แหน ง ครู ผู ช ว ย โดยให เ ตรี ย มความพร อ มและพั ฒ นาอย า งเข ม
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
1.๑ ครั้งที่ ๑ – ๔ แตละครั้งตองผานเกณฑการประเมินรอยละ ๕๐
1.๒ ครั้งที่ ๕ – ๘ แตละครั้งตองผานเกณฑการประเมินรอยละ ๖๐
๒. คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ไดใหคําปรึกษา แนะนํา รวมทั้ง
ประเมินผลการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด ครบสองป
แลว

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๑๙
๓. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ผานการประเมินการเตรียม
ความพรอ มและพั ฒ นาอย า งเข ม ตามที่ ก.ค.ศ. กํ า หนดทุ ก สามเดื อ นเป น เวลา ๒ ป รวม ๘ ครั้ง มี ผ ล
การประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ………………… จํานวน ............ ตําแหนง
ที่

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

วันที่
บรรจุ

ผลการประเมิน ครั้งที่
1

2

3

4

5

6

7

8

วันครบกําหนด
การเตรียม
ความพรอม

๑
๒
๓

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ………………… จํานวน ............ตําแหนง
ที่

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

วันที่
บรรจุ

ผลการประเมิน ครั้งที่
1

2

3

4

5

6

7

8

วันครบกําหนด
การเตรียม
ความพรอม

๑
๒
๓

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํ า นั ก งานศึก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด .............. ไดต รวจสอบแลว ผลการประเมิ น การเตรี ย ม
ความพร อ มและพั ฒ นาอย า งเข ม ของข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหน ง ครู ผู ช ว ย
จํานวน ............... ราย ผานการประเมินฯ ทั้ง ๘ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ – ๔ มีผลการประเมินไมต่ํากวา รอยละ ๕๐
และครั้งที่ ๕ – ๘ มีผลการประเมินไมต่ํากวารอยละ ๖๐ ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
เห็น ควรอนุมัติผ ลการประเมินฯและแตง ตั้ง ใหข าราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษา
ตํ า แหนงครูผูชวย ใหดํา รงตํา แหนงครู ในสถานศึกษาเดิม โดยให ไดรับ เงินเดือนอันดับ คศ.๑ ทั้ง นี้ ตั้งแต
วันถัดจากวันที่ครบกําหนดการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ครบ ๒ ป จํานวน ......... ราย
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................... ขออนุมัติ
๑. ผลการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย จํานวน .......... ราย

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๒๐
2. แตงตั้งครูผูชวย ผูผานการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ใหดํารง
ตําแหนงครู ไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ในสถานศึกษาเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขม ครบ ๒ ป จํานวน ......... ราย
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๒๑

๔. งานการยาย

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๒๒

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๒๓
4. งานการยาย


ดําเนินการตามปปฏิทิน
 ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู
2. การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา
3. การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ไปตางเขตพื้นที่การศึกษา
4. การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ไปตางเขตพื้ นที่
การศึกษา
ดําเนินการตลอดทั้งป
 ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. การย า ยของข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ไปต า งเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ตามผล
การสอบแขงขันได
2. การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู กรณีพิเศษ
3. การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา กรณีพิเศษ


 ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา

๓๘ ค. (๑) และ (๒)
1. การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค.(2)
2. การเปลี่ ย นตํ า แหน ง ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ให ดํ า รงตํ า แหน ง บุ ค ลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
3. การยายขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหดํารง
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
4. การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) ไปตางเขตพื้นที่การศึกษา
5. การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงศึกษานิเทศก
6. การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงศึกษานิเทศก ไปตางเขตพื้นที่การศึกษา

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๒๔

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๒๕

 ดําเนินการตามปปฏิทิน

 ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๒๖

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๒๗
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................. ขออนุมัติยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครู ตามคํารองขอยายของตนเอง ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................................. จํานวน .......... ราย
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................................. จํานวน .......... ราย
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................................. จํานวน .......... ราย
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๙)
๒. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๔ ลงวั น ที่ ๒๘ ธั น วาคม ๒๕๕๙
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑแ ละวิธี ก ารยา ยข า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา ตํ า แหน ง ครู สัง กั ดสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๕ ลงวั น ที่ ๑๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙
เรื่อง การแกไขหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2645
ลงวั น ที่ 29 ธั น วาคม 2559 เรื่ อ ง การย า ยข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหน ง ครู
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................. มีตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานการสอนวาง ณ วันที่......................... ดังนี้
ตําแหนงวางเนื่องจาก
ที่

สพท.

ไดรับคืนเกษียณฯ

ลาออก/ถึงแกกรรม
/ยายไปสังกัดอื่น

1 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา .............
2 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา .............
3 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา .............

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

ไดรับอนุมัติ
กําหนดเปน
สายงานการสอน

หมายเหตุ

๑๒๘
2. กศจ. .............................. ในคราวประชุมครั้งที่ .......... เมื่อวันที่...............ไดมีมติกําหนด
สัดสวนของตําแหนงที่จะรับยายกับที่จะบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันได หรือผูไดรับการคัดเลือกในสัดสวน
ที่ใกลเคียงกัน ดังนี้
ที่

สพท.

ตําแหนงวางเนื่องจาก
ใชบรรจุและแตงตั้งฯ ใชบรรจุและแตงตั้งฯ
ใชรับยาย
ผูสอบแขงขันได
ผูไดรับคัดเลือก

หมายเหตุ

1. สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา .............
2. สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา .............
3. สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา .............

3. มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นคํารองขอยายประจําป กรณีปกติและไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาใหยายและรับยาย ดังนี้
ที่

สพท.

จํานวนผูยื่นคํารองขอยาย
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา จากตางเขตพื้นที่การศึกษา

หมายเหตุ

1. สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา .............
2. สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา .............
3. สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา .............

4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง .......... เขต ดําเนินการ ดังนี้
๔.๑ ตรวจสอบคํ า ร อ ง คุ ณ สมบั ติ และเอกสารประกอบของผู ข อย า ยให เ ป น ไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู และแจงใหสถานศึกษา
ทราบรายชื่อผูเขี ย นคํา ร องขอยา ยทุก รายที่ ป ระสงคยา ยลงสถานศึก ษานั้น ๆ (ภายในเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
ต า งเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา) และให ส ถานศึ ก ษานํ า เสนอขอความเห็ น จากคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ของทุกสถานศึกษาที่มีผูประสงคขอยาย
๔.๒ ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับอัตรากําลัง จํานวนตําแหนงวาง เหตุผลความจําเปน
มาตรฐานวิชาเอกและความตองการวิชาเอกของสถานศึกษา
๔.๓ สํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษา จั ดทําขอมูลตามองคป ระกอบการยาย ที่ ก.ค.ศ.
กํ า หนดและรายละเอี ย ดตั ว ชี้ วั ด ในการประเมิ น ตามองค ป ระกอบการย า ยข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔.๔ พิจารณาคํารอ งขอยายเปนรายสถานศึกษาที่มีตําแหนงวา ง ที่ผูยื่นคํารองขอยา ย
ไปดํา รงตํ า แหน ง ในสถานศึก ษานั้ นๆ พร อ มทั้ ง นํ า ความเห็น ของคณะกรรมการสถานศึก ษามาประกอบ
การพิจารณา แลวจัดทําบัญชีรายละเอียดการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ที่ไดรับการยาย เพื่อนําเสนอ อกศจ. ................................ พิจารณา
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
๑. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด .................................. ไดตรวจสอบแลวเห็นวา ขาราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหน ง ครู ผู ยื่ น คํ า ร อ งขอย า ย เป น ผู มี คุ ณ สมบั ติ เ ป น ไปตามหลัก เกณฑ
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กํา หนด และองคป ระกอบที่สํานัก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้นฐาน กํา หนด
จึงขออนุมัติการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครู ให กศจ. ................... พิจารณา
ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง ........... เขต เสนอขอมูลการพิจารณายาย ดังนี้
คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๒๙

ที่

สพท.

ขออนุมัติยาย
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา
จากตางเขตพื้นที่การศึกษา

หมายเหตุ

1. สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ................
2. สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ................
3. สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ................

๒. สมควรใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ดําเนินการออกคําสั่งยายและแตงตั้ง ทั้งนี้ เมื่อดําเนิน การ
เรียบรอยแลว ใหรายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทราบตอไป
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ................................... ขออนุมัติยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครู ตามคํารองขอยายของตนเอง จํานวน ......... ราย ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๓๐
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................. ขออนุมัติยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ตามคํารองขอยายของตนเอง ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................................. จํานวน ........ ราย
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................................. จํานวน ........ ราย
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................................. จํานวน ........ ราย
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๙)
๒. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวั น ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๑๐๒๔ ลงวั น ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๕ ลงวั น ที่ ๑๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙
เรื่ อ ง การแก ไ ขหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารย า ยข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว 9 ลงวั น ที่ 11 สิ ง หาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การปรับ ปรุงกรอบระยะเวลาในการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๑๖๔๖ ลงวั น ที่ ๒๙ ธั น วาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
7. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕60
เรื่ อง การแกไขหลักเกณฑและวิธีการยายผูบ ริห ารสถานศึก ษา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน
8. ประกาศคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวัด ............................. เรื่ อ ง รายละเอี ย ด
องคป ระกอบการประเมินศัก ยภาพ ขาราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึกษาผูป ระสงคขอยาย ตําแหน ง
ผูอํานวยการสถานศึกษา
9. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๓๑
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน
บริหารสถานศึกษา วาง ณ วันที่ ........................ ดังนี้
ที่

สพท.

ตําแหนง
รอง ผอ.สถานศึกษา
ผอ.สถานศึกษา

หมายเหตุ

1. สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ..............
2. สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ..............
3. สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ..............

๒. มติ กศจ. ................... ในคราวประชุมครั้งที่ ......./........ เมื่อวันที่ ................... อนุมัติ
กํ า หนดสั ดส ว นของตํ า แหน งวา งที่ จ ะรั บ ยา ยกั บ ที่ จ ะบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง จากผู ได รั บ การคั ดเลื อ กในสั ด ส ว น
ที่ใกลเคียงกัน ดังนี้
ที่

สพท.

ตําแหนง
ใชบรรจุและแตงตั้งฯผูสอบแขงขันได
รอง ผอ.
ผอ.สถานศึกษา
ผอ.สถานศึกษา
สถานศึกษา

ใชรับยาย
รอง ผอ.
สถานศึกษา

1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ..............
2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ..............
3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ..............

๓. มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงผูบริหารสถานศึกษายื่นคํารองขอยาย
ประจําป/ตามประกาศอัตราวาง เพิ่มเติม และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาให ย า ย
และรับยาย ดังนี้
ที่

สพท.

ตําแหนง
เหตุผล
รอง ผอ.สถานศึกษา
ผอ.สถานศึกษา
(ระบุเฉพาะ
กรณีผูขาด
คุณสมบัติ
ขาด
คุณสมบัติ
ขาด
รวม
รวม
คุณสมบัต)ิ
ครบ
คุณสมบัติ
ครบ
คุณสมบัติ

1. สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ..............
2. สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ..............
3. สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ..............

๔. ก.ค.ศ. ไดกําหนดขนาดสถานศึกษาเพื่อประโยชนในการยายเปน ๔ ขนาด ดังนี้
๔.๑ ขนาดเล็กมีจํานวนนักเรียน ตั้งแต ๔๙๙ คนลงมา
๔.๒ ขนาดกลางมีจํานวนนักเรียน ตั้งแต ๕๐๐ – ๑,๔๙๙ คน
๔.๓ ขนาดใหญมีจํานวนนักเรียน ตั้งแต ๑,๕๐๐ – ๒,๔๙๙ คน
๔.๔ ขนาดใหญพิเศษ มีจํานวนนักเรียน ตั้งแต ๒,๕๐๐ คน
๕. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง .......... เขต ดําเนินการดังนี้
5.๑ ตรวจสอบคํา ร อ ง คุณ สมบั ติ และเอกสารประกอบของผู ข อย า ยให เ ป น ไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา และแจงให
สถานศึกษาทราบรายชื่อผูเ ขียนคํา รองขอยา ยทุกรายที่ประสงคยายลงสถานศึกษานั้นๆ (ภายในเขตพื้ น ที่

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๓๒
การศึกษา ตางเขตพื้นที่การศึกษา) และใหสถานศึกษานําเสนอขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึ กษา
ของทุกสถานศึกษาที่มีผูประสงคขอยาย
5.๒ ตรวจสอบรายละเอียดตําแหนงวางและปริมาณงานของสถานศึกษา (รายละเอียด
ตามบัญชีที่แนบ)
5.๓ คณะทํ า งานร ว มกั น ทุ ก เขตในจั ง หวัด ได ต รวจสอบข อ มูล และจั ดทํ า รายละเอี ยด
ตามองคประกอบการประเมินศักยภาพฯ และพิจารณาคํารองขอยายเปนรายสถานศึกษาที่มีตํา แหนงวา ง
ที่ผูยื่นคํารองขอยายไปดํารงตําแหนงในสถานศึกษานั้นๆ พรอมทั้งนําความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
มาประกอบการพิ จ ารณา แล ว จั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายละเอี ย ดการพิ จ ารณาย า ยข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา (รายละเอียดตามบัญชีที่แนบ)
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
๑. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด .................................. ไดตรวจสอบแลวเห็นวา ขาราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหน ง ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู ยื่ น คํ า ร อ งขอย า ยมี คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต อ ง
และการดําเนินงานของคณะทํางานรวมกันทุกเขตในจังหวัดไดจัดทําขอมูลและรายละเอียดตามองคประกอบ
การประเมินศักยภาพฯ พรอมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษามาประกอบการพิจารณา และบัญ ชี
รายละเอียดการพิจารณายายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
2. เห็นควรอนุมัติยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา
ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอขอมูลการพิจารณายาย ดังนี้
ที่

สพท.

ตําแหนง
รอง ผอ.สถานศึกษา ผอ.สถานศึกษา

หมายเหตุ

1 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ..............
2 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ..............
3 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ..............

3. เห็นควรใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ดําเนินการออกคําสั่งยายและแตงตั้ง ทั้งนี้ เมื่อดําเนินการ
เรียบรอยแลวใหรายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทราบตอไป
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด............................... ขออนุมัติ
1. ย า ยข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหน ง ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
จํานวน ....... ราย ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบ
คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๓๓
2. ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญ ญัติร ะเบียบขา ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ออกคําสั่งยายและแตงตั้ง และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๓๔
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ไปตางเขตพื้นที่การศึกษา
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด .............................. ขออนุมัติยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครู ไปตางเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน..........ราย
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕9)
๒. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๔ ลงวั น ที่ ๒๘ ธั น วาคม ๒๕๕๙
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑแ ละวิธี ก ารยา ยข า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา ตํ า แหน ง ครู สัง กั ดสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๕ ลงวั น ที่ ๑๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙
เรื่อง การแกไขหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 2645
ลงวั น ที่ 29 ธั น วาคม 2559 เรื่ อ ง การย า ยข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหน ง ครู
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๑. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ยื่นคํารองขอยายไปตางเขตพื้ นที่
การศึกษา และผานคณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็นประกอบการพิจารณาแลว ดังนี้
1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................. จํานวน .......... ราย
1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................. จํานวน .......... ราย
1.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ................... จํานวน ......... ราย
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการตรวจสอบคํารอง คุณสมบัติ และเอกสารประกอบ
ของผูขอยายไปตางเขตพื้นที่การศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครู ดังนี้
ที่

สพท.

1
2
3

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........
รวม

การตรวจสอบคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ
จํานวน
เหตุผล
ผูขอยาย
(ระบุเฉพาะกรณี
จํานวน
จํานวน
ไปตางเขตฯ ผูมีคุณสมบัติครบ ผูขาดคุณสมบัติ ผูขาดคุณสมบัต)ิ

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๓๕
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด .................................... ไดตรวจสอบแลวเห็นวา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาไดดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
2. เห็นควรอนุมัติการยายและสงคํารองขอยายของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครู ผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ไปตางเขตพื้นที่การศึกษา ตามคําร อง
ขอยาย จํานวน ......... ราย
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................... ขออนุมัติการยายและสงคํารองขอย าย
ของขา ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษา ตําแหนงครู ไปตางเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา จํา นวน ...... ราย
ตามบัญชีรายละเอียด
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๓๖
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การยายข าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ตํา แหน ง ผู บ ริห ารสถานศึ ก ษา ไปต า งเขตพื้ น ที่
การศึกษา
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ......................... ขออนุมัติการยายและสงคํารองขอยายของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ไปตางเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน..........ราย
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕9)
๒. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวั น ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ๐๒๐๖.๔/๑๐๒๔ ลงวั น ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๕ ลงวั น ที่ ๑๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙
เรื่ อ ง การแก ไ ขหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารย า ยข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวั น ที่ ๑๑ สิ ง หาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การปรับ ปรุงกรอบระยะเวลาในการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๑๖๔๖ ลงวั น ที่ ๒๙ ธั น วาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
7. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕60
เรื่ อง การแกไขหลักเกณฑและวิธีการยายผูบ ริห ารสถานศึก ษา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน
8. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .................................. ลงวันที่ .................
เรื่อง รายละเอียดและวิธีการพิจารณาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
ตามองคประกอบที่ ก.ค.ศ. กําหนด สังกัดสํานักงาน..................................พ.ศ. .................
9. คําสั่งหัว หนา คณะรักษาความสงบแหง ชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๑. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ยื่นคํารองขอยาย
ไปตางเขตพื้นที่การศึกษา และผานคณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็นประกอบการพิจารณาแลว ดังนี้
1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................. จํานวน .......... ราย
1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................. จํานวน .......... ราย
1.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................. จํานวน .......... ราย
คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๓๗
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการตรวจสอบคํารอง คุณสมบัติ และเอกสารประกอบ
ของผูขอยายไปตางเขตพื้นที่การศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ดังนี้
ที่

สพท.

1
2
3

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........
รวม

การตรวจสอบคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ
จํานวน
เหตุผล
ผูขอยาย
(ระบุเฉพาะกรณี
จํานวน
จํานวน
ไปตางเขตฯ ผูมีคุณสมบัติครบ ผูขาดคุณสมบัติ ผูขาดคุณสมบัต)ิ

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
1. สํา นักงานศึก ษาธิการจัง หวัด..................ไดตรวจสอบแลวเห็นวา สํา นักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาไดดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
2. เห็ น ควรอนุ มั ติ ก ารย า ยและส ง คํ า ร อ งขอย า ยของข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ผูมีคณ
ุ สมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ไปตางเขต
พื้นที่การศึกษา ตามคํารองขอยาย จํานวน ......... ราย
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด.......... ในการประชุมครั้งที่ ................. เมื่อวันที่ .................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................... ขออนุมัติการยายและสงคํารองขอย าย
ของข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหน ง ผู บ ริห ารสถานศึ ก ษา ไปต า งเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
จํานวน ...... ราย ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๓๘

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๓๙

ดําเนินการตลอดทั้งป
 ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๔๐

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๔๑
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การยายของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปตางเขตพื้นที่การศึกษา ตามผลการสอบแขงขันได
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................................................. ขออนุมัติการยายและสงคํารอง
ขอยายของนาย/นาง/นางสาว ............................................... โรงเรียน ......................... สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา .......................... ไปดํารงตําแหนง .................................. โรงเรียน .........................
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................... ตามผลการสอบแขงขันได
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕9)
๒. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.๒/ว 20 ลงวั น ที่ 6 ธั น วาคม 2554
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอบแขงขันได ตําแหนงครูผูชวย
เพิ่มเติม
๓. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๕ ลงวั น ที่ ๑๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙
เรื่อง การแกไขหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 2645
ลงวั น ที่ 29 ธั น วาคม 2559 เรื่ อ ง การย า ยข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหน ง ครู
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๑. นาย/นาง/นางสาว ................................................... ตําแหนง ........................................
รับเงินเดือนอันดับ .................................... เงินเดือน......................... บาท ตําแหนงเลขที่ ............................
โรงเรียน ......................................... สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................................... มีความประสงค
ขอยายตามผลการสอบแขงขันได ไปดํารงตําแหนง ................................ โรงเรียน .........................................
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .............................
๒. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด (ที่รับยาย) ......................... มีหนังสือแจงสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด (ตนสังกัด) ........................................ เพื่อรับยายผูสอบแขงขันไดตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด ...................................... ลงวันที่ ......................... นาย/นาง/นางสาว ........................................................
ตําแหนง ................................................ โรงเรียน ....................................... ตามผลการสอบแขงขันเพื่อไปดํารง
ตําแหนง ................................. โรงเรียน ............................... สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ..........................
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตนสังกัด) ................................ ไดตรวจสอบคุณสมบั ติ
และเอกสารประกอบคํารองขอยาย รายนาย/นาง/นางสาว ...................................................... แลวเห็นวา
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๔๒
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํ า นั ก งานศึก ษาธิ ก ารจั ง หวัด ...............................................ไดต รวจสอบแลว เห็ น ว า
นาย/นาง/นางสาว............................... ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง................................
โรงเรียน.......................... สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................................... เปนผูมีคุณสมบัติเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด จึงเห็นควรอนุมัติการยายตามผลการสอบแขงขัน และสงคํารองขอยาย
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายดังกลาว ให กศจ. .................................พิจารณาตอไป
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพือ่ ใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํ า นั ก งานศึก ษาธิ ก ารจั ง หวัด ................................. ขออนุ มั ติ ก ารย า ยข า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการสอบแขงขัน และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .....................................
สงคํารองขอยาย ให กศจ. ................................. พิจารณาตอไป
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๔๓
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู กรณีพิเศษ
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด .............................. ขออนุมัตยิ ายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครู ตามคํารองขอยายของตนเอง นาย/นาง/นางสาว ...............................................................
โรงเรียน ................................. สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .......................... มาดํารงตําแหนงครู
โรงเรียน ......................................... สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ..................................................
กรณีพิเศษ ดวยเหตุ......................................................................
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑทเี่ กี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๙)
๒. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๔ ลงวั น ที่ ๒๘ ธั น วาคม ๒๕๕๙
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑแ ละวิธี ก ารยา ยข า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา ตํ า แหน ง ครู สัง กั ดสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๕ ลงวั น ที่ ๑๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙
เรื่อง การแกไขหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 2645
ลงวั น ที่ 29 ธั น วาคม 2559 เรื่ อ ง การย า ยข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหน ง ครู
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๑. นาย/นาง/นางสาว ....................................... ตําแหนงครู โรงเรียน ....................................
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................................. ยื่นคํารองขอยาย กรณีพิเศษ มาดํารงตําแหนงครู
โรงเรียน .................................. สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........................... เพื่อ ...(เหตุผล)..........
..............................................................................................................................................................................
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................... มีตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานการสอน วาง ขอมูล ณ วันที่ ....................................... ดังนี้
ที่

สพท.

ไดรับคืนเกษียณฯ

ตําแหนงวางเนื่องจาก
ลาออก/
ไดรับอนุมัติ
ถึงแกกรรม/
กําหนด
ยายไปสังกัดอื่น
เปนสายงานการสอน

1. สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา.............
2. สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา.............
3. สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา.............

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

หมายเหตุ

๑๔๔
3. การยายกรณีพิเศษ
3.๑ การยายกรณีพิเศษ ตองมีหลักฐานของทางราชการ หรือทางการแพทยแผนปจจุ บัน
แลวแตกรณี ตลอดจนความเห็นและคํารับรองของผูบังคับบัญชาชั้นตนประกอบการพิจารณา
3.2 การยายกรณีพิเศษ ผูขอยายยื่นคํารองขอยายไดตลอดป เมื่อคํารองไดรับการพิจารณา
ผลเปนประการใดแลวถือเปนอันยุติ
4. ตรวจสอบคํารอง คุณสมบัติ และเอกสารประกอบของผูขอยายใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู
4.1 ตรวจสอบรายละเอียดตําแหนงวางและปริมาณงานของสถานศึกษา
4.2 พิจารณาคํารองขอยาย เพื่อนําเสนอ กศจ. ................................ พิจารณา
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ..................................................ได ต รวจสอบแล ว เห็ น ว า
นาย/นาง/นางสาว ...................... ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูโรงเรียน .......................
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................................. ผูยื่นคํารองขอยายกรณีพิเศษเปนผูมีคุณสมบัติเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยมีหลักฐานประกอบการพิจารณา ไดแก .....................................
จึงขออนุมัติยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู กรณีพิเศษเสนอให กศจ. .......................
พิจารณาตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........................................... เสนอขอมูลการพิจารณายาย
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................... ขออนุมัติยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครู กรณีพิเศษ จํานวน ....... ราย
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๔๕
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา กรณีพิเศษ
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................. ขออนุมัติยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ตามคํารองขอยายของตนเอง นาย/นาง/นางสาว .....................................
โรงเรียน ..................................................... สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .....................................
มาดํารงตําแหนง ...................................... โรงเรียน .................................................. สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา .................................... กรณีพิเศษ ดวยเหตุ .............................................................
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๙)
๒. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวั น ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๑๐๒๔ ลงวั น ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๕ ลงวั น ที่ ๑๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙
เรื่ อ ง การแก ไ ขหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารย า ยข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวั น ที่ ๑๑ สิ ง หาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การปรับ ปรุงกรอบระยะเวลาในการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๑๖๔๖ ลงวั น ที่ ๒๙ ธัน วาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
7. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕60
เรื่ อง การแกไขหลักเกณฑและวิธีการยายผูบ ริห ารสถานศึก ษา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน
8. ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .............................เรื่อง รายละเอียดองคประกอบ
การประเมิน ศักยภาพ ขา ราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาผูป ระสงคข อยา ย ตําแหนงผูอํา นวยการ
สถานศึกษา
9. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๔๖
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๑. นาย/นาง/นางสาว ......................................................... ตําแหนง ......................................
โรงเรียน ................................. สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................................... เพื่อ....(เหตุผล).....
..............................................................................................................................................................................
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................................... มีตําแหนงขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา วาง ขอมูล ณ วันที่........................................ดังนี้
2.1 ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา
ที่

สพท.

โรงเรียน

ตําแหนง
เลขที่

ขนาด
โรงเรียน

จํานวน
นักเรียน

อัตรากําลัง
ขาด(-)/
เกิน(+)

ขนาด
โรงเรียน

จํานวน
นักเรียน

อัตรากําลัง
ขาด(-)/
เกิน(+)

1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...............
2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...............

2.2 ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา
ที่

สพท.

โรงเรียน

ตําแหนง
เลขที่

1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................
2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................

3. ตรวจสอบคํารอง คุณสมบัติ และเอกสารประกอบของผูขอยายใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
4. ตรวจสอบรายละเอีย ดตําแหนงวา งและปริ ม าณงานของสถานศึก ษา และอัตรากํา ลั ง
ของสถานศึกษาที่รับยายแลวมีอัตรากําลังของสายงานบริหารสถานศึกษาไมเกินกรอบอัตรากําลังที่ ก.ค.ศ.
กําหนด
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ........................................................ ไดตรวจสอบแลว เห็นวา
นาย/นาง/นางสาว .............................................................. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา ผูยื่นคํารองขอยาย กรณีพิเศษ เปนผูมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กําหนด โดยมีหลักฐานประกอบการพิจารณา ไดแก ...........................................................................................
จึงเห็นสมควรใหยา ยขา ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบ ริห ารสถานศึกษา กรณีพิ เศษ
ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ................................ เสนอขอมูลการพิจารณายาย
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๔๗
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด .............................. ขออนุมัติยาย ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา กรณีพิเศษ จํานวน ....... ราย
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๔๘

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๔๙

ดําเนินการตลอดทั้งป
 ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(1) และ (2)

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๕๐

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๕๑
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การยายขา ราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค.(2)
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................ ขออนุมัตยิ ายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .............
จํานวน ......... ตําแหนง
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒)
2. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๓๔ ลงวั น ที่ ๒ ๙ ตุ ล าคม ๒ ๕๔๗
เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโ ดยอาศัย ความรู
ความชํานาญและประสบการณเฉพาะตัว สําหรับสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๑ และระดับ ๒
3. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวั น ที่ ๑๕ กั น ยายน ๒๕๔๘
เรื่ อ ง การประเมิ น บุ ค คลเพื่ อ แต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง สํ า หรั บ ผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสบการณ (ตํ า แหน ง
ประเภททั่วไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ ๘ ลงมา
4. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒
เรื่ อ ง การย า ยและการเลื่ อ นระดั บ ตํา แหนง ข า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา ตํ า แหน ง บุ ค ลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
5. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๙ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒
เรื่อง การเลื่อนระดับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
6. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒
เรื่ อ ง การจั ด กลุ ม ตํา แหน ง ข า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา ตํา แหน ง บุ ค ลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ค.(๒)
7. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๕ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่ อง กฎ ก.ค.ศ. การจัด ประเภทตํา แหนง ระดับตําแหนง การใหไดรั บ เงินเดือน และเงินประจําตํา แหนง
ของตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
8. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘ ลงวั น ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เรื่อง มาตรฐานตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึก ษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
9. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.5/ว ๑๗ ลงวั น ที่ ๕ กั น ยายน ๒๕๕๖
เรื่อง การกําหนดกรอบอัตรากําลัง บุคลากรทางการศึกษาตํา แหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
๓๘ ค.(๒) (หมายเหตุ ยึดตามกรอบปจจุบันที่ ก.ค.ศ. กําหนด)

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๕๒
10. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/๖๒๑ ลงวั น ที่ ๓๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙
เรื่ อง การกํา หนดตํา แหน งและแต งตั้ง ข า ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษาผูดํ ารงตํา แหนง บุค ลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
11. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว 30 ลงวั น ที่ 28 กั น ยายน ๒๕60
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการยายขาราชการพลเรือน ไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค.(2)
12. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................. มีตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) วาง จํานวน ............... ตําแหนง ดังนี้
1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...........................
ที่
1
2

ตําแหนง/กลุม

ตําแหนงเลขที่

เงินเดือน

1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...........................
ที่
1
2

ตําแหนง/กลุม

ตําแหนงเลขที่

เงินเดือน

๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........................... ประสงครบั ยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จํานวน ............... ตําแหนง
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........................../ สถานศึกษา ....................... มีตําแหนงวาง
ที่จะรับยาย จํานวน ........ ตําแหนง และมีจํานวนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ไมเกินจํานวนตามกรอบอัตรากําลังที่ ก.ค.ศ. กําหนด ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................. จํานวน .............. ตําแหนง
ที่

สพท./ สถานศึกษา

ตําแหนง/ ประเภท
ตําแหนง อัตรากําลัง จํานวน
อัตรากําลัง
ระดับ
กลุม
ตําแหนง
เลขที่ ตามกรอบ ที่มีอยูจริง ขาด(-)/เกิน(+)

1.
2.

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................. จํานวน .............. ตําแหนง
ที่

สพท./ สถานศึกษา

ตําแหนง/ ประเภท
ตําแหนง อัตรากําลัง จํานวน
อัตรากําลัง
ระดับ
กลุม
ตําแหนง
เลขที่ ตามกรอบ ที่มีอยูจริง ขาด(-)/เกิน(+)

1.
2.

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๕๓
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ........................................... ไดตรวจสอบแลวเห็นวา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา .......................... มีตําแหนงวาง จํานวน ............. ตําแหนง
2. เห็นควรอนุมัติประกาศรับยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และอนุมัติยายผูผานการประเมินฯ
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด............................... ขออนุมัติ
1. ประกาศรับยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) จํานวน ............ ตําแหนง
2. แต ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การ คณะกรรมการประเมิ น ความรู ความสามารถ
และความเหมาะสม และแตงตั้งกรรมการอื่นตามความเหมาะสมและจําเปน
3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ
4. ประกาศผลการประเมินฯ
5. ใหศึกษาธิการจังหวัด ....................................... (เลขานุการ กศจ.) ลงนามตามขอ 1 - 4
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ...........................
6. รับยายผูผานการประเมิน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
7. ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ออกคําสั่งยาย และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ แลวรายงาน
ให กศจ. ...................... ทราบในการประชุมครั้งตอไป
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๕๔
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การเปลี่ยนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2)
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ................................. ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึก ษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสํานั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษา ................... จํานวน ................. ตําแหนง
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒)
2. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๓๔ ลงวั น ที่ ๒ ๙ ตุ ล าคม ๒ ๕๔๗
เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโ ดยอาศัย ความรู
ความชํานาญและประสบการณเฉพาะตัว สําหรับสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๑ และระดับ ๒
3. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวั น ที่ ๑๕ กั น ยายน ๒๕๔๘
เรื่ อ ง การประเมิ น บุ ค คลเพื่ อ แต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง สํ า หรั บ ผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสบการณ (ตํ า แหน ง
ประเภททั่วไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ ๘ ลงมา
4. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒
เรื่ อ ง การย า ยและการเลื่ อ นระดั บ ตํา แหนง ข า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา ตํ า แหน ง บุ ค ลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
5. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๙ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒
เรื่อง การเลื่อนระดับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
6. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒
เรื่ อ ง การจั ด กลุ ม ตํา แหน ง ข า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา ตํา แหน ง บุ ค ลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ค.(๒)
7. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๕ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่ อง กฎ ก.ค.ศ. การจัด ประเภทตํา แหนง ระดับตําแหนง การใหไดรั บ เงินเดือน และเงินประจําตํา แหนง
ของตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
8. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘ ลงวั น ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เรื่อง มาตรฐานตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึก ษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
9. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.5/ว ๑๗ ลงวั น ที่ ๕ กั น ยายน ๒๕๕๖
เรื่อง การกําหนดกรอบอัตรากําลัง บุคลากรทางการศึกษาตํา แหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
๓๘ ค.(๒) (หมายเหตุ ยึดตามกรอบปจจุบันที่ ก.ค.ศ. กําหนด)

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๕๕
10. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/๖๒๑ ลงวั น ที่ ๓๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙
เรื่ อง การกํา หนดตํา แหน งและแต งตั้ง ข า ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษาผูดํ ารงตํา แหนง บุค ลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
11. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว 30 ลงวั น ที่ 28 กั น ยายน ๒๕60
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการยายขาราชการพลเรือน ไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค.(2)
12. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ................................. มีตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) วาง จํานวน ............... ตําแหนง ดังนี้
1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...........................
ที่

ตําแหนง/กลุม

ตําแหนงเลขที่

เงินเดือน

1.
2.
1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...........................
ที่

ตําแหนง/กลุม

ตําแหนงเลขที่

เงินเดือน

1.
2.
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................................................. ประสงคเปลี่ยนตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
จํานวน ............... ตําแหนง
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................ ไมมีบัญชีผูสอบแขงขันได หรือบัญชีผูไดรับ
คัดเลือกตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตําแหนงที่จะรับเปลี่ยนตําแหนง ที่ขึ้นบัญชี
ของ กศจ. .................. หรือบัญชีของสวนราชการ แลวแตกรณี ซึ่งรอการบรรจุและแตงตั้ง
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........................../ สถานศึกษา ....................... มีตําแหนงวาง
ที่จะเปลี่ยนตําแหนง จํานวน ........ ตําแหนง และมีจํานวนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค.(2) ไมเกินจํานวนตามกรอบอัตรากําลังที่ ก.ค.ศ. กําหนด ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................. จํานวน ..............ตําแหนง
ที่

สพท./ สถานศึกษา

ตําแหนง/ ประเภท
ตําแหนง อัตรากําลัง จํานวน
ระดับ
กลุม
ตําแหนง
เลขที่ ตามกรอบ ที่มีอยูจริง

1.
2.

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

อัตรากําลัง
ขาด(-)/
เกิน(+)

๑๕๖
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................. จํานวน ..............ตําแหนง
ที่

สพท./ สถานศึกษา

ตําแหนง/ ประเภท
ตําแหนง อัตรากําลัง จํานวน
ระดับ
กลุม
ตําแหนง
เลขที่ ตามกรอบ ที่มีอยูจริง

อัตรากําลัง
ขาด(-)/
เกิน(+)

1.
2.

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ...................................... ไดตรวจสอบแลวเห็นวา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา .......................... มีตําแหนงวาง จํานวน ............. ตําแหนง และไมมีบัญชีผูสอบแขงขันได
หรือบัญ ชีผูไดรับคัดเลือกตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตําแหนงที่จะรับเปลี่ยน
ตําแหนง ที่ขึ้นบัญชีของ กศจ. .................. หรือบัญชีของสวนราชการ แลวแตกรณี ซึ่งรอการบรรจุและแตงตั้ง
2. เห็ น ควรอนุมั ติ ป ระกาศรั บ เปลี่ยนตํ า แหนง ข า ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึกษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และอนุมัติเปลี่ยนตําแหนงผูผานการประเมินฯ
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด............................... ขออนุมัติ
1. ประกาศรับเปลี่ยนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหดํารงตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จํานวน ............ ตําแหนง
2. แต ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การ คณะกรรมการประเมิ น ความรู ความสามารถ
และความเหมาะสม และแตงตั้งกรรมการอื่นตามความเหมาะสมและจําเปน
3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ
4. ประกาศผลการประเมินฯ
5. ใหศึกษาธิการจังหวัด ....................................... (เลขานุการ กศจ.) ลงนามตามขอ 1 - 4
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ...........................
6. เปลี่ยนตําแหนงผูผานการประเมิน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
7. ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ออกคําสั่งเปลี่ยนตําแหนง และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
แลวรายงานให กศจ. ...................... ทราบในการประชุมครั้งตอไป
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๕๗
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การยายขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหดํารงตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
คําขอ สํ า นั ก งานศึก ษาธิ ก ารจั ง หวัด .................................... ขออนุ มั ติ ยา ยข า ราชการพลเรือ นสามัญ
สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้ นฐาน ให ดํ า รงตํา แหน ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ................... จํานวน ................. ตําแหนง
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒)
2. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๓๔ ลงวั น ที่ ๒ ๙ ตุ ล าคม ๒ ๕๔๗
เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโ ดยอาศัย ความรู
ความชํานาญและประสบการณเฉพาะตัว สําหรับสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๑ และระดับ ๒
3. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวั น ที่ ๑๕ กั น ยายน ๒๕๔๘
เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภท
ทั่วไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ ๘ ลงมา
4. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒
เรื่ อ ง การย า ยและการเลื่ อ นระดั บ ตํา แหนง ข า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา ตํ า แหน ง บุ ค ลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
5. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๙ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒
เรื่อง การเลื่อนระดับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
6. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๔ ลงวั น ที่ ๒๗ สิ ง หาคม ๒๕๕๒
เรื่ อง การจัดกลุมตําแหนง ขา ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษา ตํา แหนง บุคลากรทางการศึก ษาอื่ น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
7. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๕ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่ อง กฎ ก.ค.ศ. การจัด ประเภทตํา แหนง ระดับตําแหนง การใหไดรั บ เงินเดือน และเงินประจําตํา แหนง
ของตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
8. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘ ลงวั น ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เรื่อง มาตรฐานตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึก ษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
9. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.5/ว ๑๗ ลงวั น ที่ ๕ กั น ยายน ๒๕๕๖
เรื่อง การกําหนดกรอบอัตรากําลัง บุคลากรทางการศึกษาตํา แหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
๓๘ ค.(๒) (หมายเหตุ ยึดตามกรอบปจจุบันที่ ก.ค.ศ. กําหนด)

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๕๘
10. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/๖๒๑ ลงวั น ที่ ๓๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙
เรื่ อง การกํา หนดตํา แหน งและแต งตั้ง ข า ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษาผูดํ ารงตํา แหนง บุค ลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
11. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว 30 ลงวั น ที่ 28 กั น ยายน ๒๕60
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการยายขาราชการพลเรือน ไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค.(2)
12. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ................................. มีตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) วาง จํานวน ............... ตําแหนง ดังนี้
1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...........................
ที่

ตําแหนง/กลุม

ตําแหนงเลขที่

เงินเดือน

1.
2.
1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...........................
ที่

ตําแหนง/กลุม

ตําแหนงเลขที่

เงินเดือน

1.
2.
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................ ประสงครับยายขาราชการพลเรือนสามัญ
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค.(2) จํานวน ............... ตําแหนง
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................................... ไมมีบัญชีผูสอบแขงขันได หรือบัญชี
ผูไดรับ คัดเลือกตําแหนงบุคลากรทางการศึก ษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตําแหนงที่จ ะรับยา ย ที่ขึ้น บัญ ชี
ของ กศจ. .................. หรือบัญชีของสวนราชการ แลวแตกรณี ซึ่งรอการบรรจุและแตงตั้ง
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........................../ สถานศึกษา ....................... มีตําแหนงวาง
ที่จะรับยาย จํานวน ........ ตําแหนง และมีจํานวนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ไมเกินจํานวนตามกรอบอัตรากําลังที่ ก.ค.ศ. กําหนด ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................. จํานวน .............. ตําแหนง
ที่

สพท./ สถานศึกษา

ตําแหนง/ ประเภท
ตําแหนง อัตรากําลัง จํานวน
ระดับ
กลุม
ตําแหนง
เลขที่ ตามกรอบ ที่มีอยูจริง

1. ..................................................
2. ..................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

อัตรากําลัง
ขาด(-)/
เกิน(+)

๑๕๙
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................. จํานวน .............. ตําแหนง
ที่

สพท./ สถานศึกษา

ตําแหนง/ ประเภท
ตําแหนง อัตรากําลัง จํานวน
ระดับ
กลุม
ตําแหนง
เลขที่ ตามกรอบ ที่มีอยูจริง

อัตรากําลัง
ขาด(-)/
เกิน(+)

1. ..................................................
2. ..................................................

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ...................... ไดตรวจสอบแลวเห็นวา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา .......................... มีตําแหนงวาง จํานวน ............. ตําแหนง และไมมีบัญชีผูสอบแขงขันได หรือบัญชี
ผูไดรับ คัดเลือกตําแหนงบุคลากรทางการศึก ษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตําแหนงที่จ ะรับยา ย ที่ขึ้น บัญ ชี
ของ กศจ. .................. หรือบัญชีของสวนราชการ แลวแตกรณี ซึ่งรอการบรรจุและแตงตั้ง
2. เห็นควรอนุมัติประกาศรับยายขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้นฐาน ใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และอนุมัติรับยาย
ขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูผานการประเมินฯ
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................... ขออนุมัติ
1. ประกาศรั บ ย า ยข า ราชการพลเรือ นสามั ญ สั ง กั ด สํ า นัก งานคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน ใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จํานวน ............ ตําแหนง
2. แต ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การ คณะกรรมการประเมิ น ความรู ความสามารถ
และความเหมาะสม และแตงตั้งกรรมการอื่นตามความเหมาะสมและจําเปน
3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ
4. ประกาศผลการประเมินฯ
5. ใหศึกษาธิการจังหวัด ....................................... (เลขานุการ กศจ.) ลงนามตามขอ 1 - 4
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ...........................
6. รับยายผูผานการประเมิน และดําเนินการยายตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
7. ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ออกคําสั่งเปลี่ยนตําแหนง และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
แลวรายงานให กศจ. ...................... ทราบในการประชุมครั้งตอไป
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๖๐
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่ น
ตามมาตรา 38 ค. (2) ไปตางเขตพื้นที่การศึกษา
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด .............................. ขออนุมัตยิ ายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ไปตางเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ....................................... จํานวน .......... ราย
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ....................................... จํานวน .......... ราย
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แกไขเพิ่มเติม (มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕9)
2. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552
เรื่ อ ง การย า ยและเลื่ อ นระดั บ ตํ า แหน ง ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหน ง บุ ค ลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
3. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552
เรื่ อง การจัดกลุมตําแหนง ขา ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษา ตํา แหนง บุคลากรทางการศึก ษาอื่ น
ตามมาตรา 38 ค.(2)
4. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว 30 ลงวั น ที่ 28 กั น ยายน ๒๕60
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการยายขาราชการพลเรือน ไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค.(2)
5. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
ขาราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค. (2) ไดขอยายไปดํารงตําแหนงในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามประกาศ กศจ. .......................
ลงวันที่ ............................ ดังนี้
ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง/
สังกัด

ตําแหนง
เลขที่

ประเภท
ตําแหนง

1.
2.
3.

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

ระดับ
ตําแหนง

เงินเดือน

๑๖๑
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ........................ พิจารณาแลวเห็นวา ผูขอยายจํานวน ......... ราย
เป น ผูมีคุณ สมบัติครบถว น ตามหลัก เกณฑแ ละวิธีการที่ ก.ค.ศ. กํา หนด เห็ นควรใหยายไปดํา รงตํา แหนง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปตางเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน ....... ราย
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด .................................. ขออนุมัตใิ หยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จํานวน .......... ราย ตามบัญชีรายละเอียด
ที่แนบ
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๖๒
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงศึกษานิเทศก
คําขอ สํา นักงานศึกษาธิ การจั งหวัด .................................... ขออนุมัติยายขา ราชการครูแ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงศึกษานิเทศก จํานวน............ราย
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๕๓ และ มาตรา 59)
2. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวั น ที่ 5 กรกฎาคม 2549
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวั น ที่ 10 มิ ถุ น ายน 2559
เรื่ อ ง การแก ไ ขหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารย า ยข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................................... มีตําแหนงศึกษานิเทศก วาง
จํานวน .......... ตําแหนง ดังนี้
1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...........................
ที่
1
2

ตําแหนง

ตําแหนงเลขที่

เงินเดือน

1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...........................
ที่
1
2

ตําแหนง

ตําแหนงเลขที่

เงินเดือน

๒. สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหน ง
ศึกษานิเทศก ประสงคขอยายมาดํารงตําแหนง จํานวน ............. ราย ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................... จํานวน ........... ราย
ที่
1
2
3

ชื่อ – ชื่อสกุล

ตําแหนง

ตําแหนงเลขที่

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

สังกัด

๑๖๓
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................... จํานวน ........... ราย
ที่
1.
2.
3.

ชื่อ – ชื่อสกุล

ตําแหนง

ตําแหนงเลขที่

สังกัด

3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........................... ประสงครบั ยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงศึกษานิเทศก จํานวน ............... ตําแหนง
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................................ มีตําแหนงวางที่จะรับยาย
จํานวน........ตําแหนง และมีจํานวนตําแหนงศึกษานิเทศกไมเกินจํานวนตามกรอบอัตรากําลังที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ดังนี้
ที่

หนวยงาน

อัตรากําลัง
ตามกรอบ

จํานวนตําแหนง
ตาม จ.18
มีตัวคน
วางมีเงิน

อัตรากําลัง
ขาด(-)/เกิน(+)

1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ....................
2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ....................

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ...................................... ไดตรวจสอบแลวเห็นวา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา .......................... มีตําแหนงศึกษานิเทศกวาง จํานวน ............. ตําแหนง
2. เห็นควรอนุมัติรับยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงศึกษานิเทศก
จํานวน .............. ราย
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด............................... ขออนุมัติ
1. รับยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงศึกษานิเทศก จํานวน ......... ราย
ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบ
2. ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ออกคําสั่งยาย และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ แลวรายงาน
ให กศจ. ...................... ทราบในการประชุมครั้งตอไป
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๖๔
เรื่องที่ .....
เรื่อง การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงศึกษานิเทศก ไปตางเขตพื้นที่การศึกษา
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ................................. ขออนุมัติยายและสงคํารองขอยายขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงศึกษานิเทศก ไปตางเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........................................... จํานวน .......... ราย
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........................................... จํานวน .......... ราย
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕9)
2. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวั น ที่ 5 กรกฎาคม 2549
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลการทางการศึกษา
3. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงศึกษานิเทศก ยื่นคํารองขอยายประจํ าป
กรณีปกติ ไปตางเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

หนวยงาน
ที่ขอยาย

การพิจารณา
คุณสมบัติ
ครบ ไมครบ

เหตุผล
(ระบุเฉพาะกรณี
คุณสมบัตไิ มครบ)

สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา .................
1.
2.
3.
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา .................
1.
2.
3.

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................... พิจารณาแลว เห็นวา เปนผูมีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด เห็นควรอนุมัติยายและสงคํารองขอยายไปตางเขตพื้นที่การศึกษา
จํานวน........ราย

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๖๕
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ..................................... ขออนุมัติยายและสงคํารองขอย าย
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงศึกษานิเทศก ไปตางเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน ...... ราย
ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบ
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๖๖

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๖๗

5. งานการโอน

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๖๘

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๖๙
5. งานการโอน


ดําเนินการตลอดทั้งป
 ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. การรั บ โอนพนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น หรื อ ข า ราชการอื่ น มาบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง เป น ข า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู (ขออนุมัติประกาศรับโอน)
2. การประเมินผลและรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอื่น มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู
3. การรั บ โอนพนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น หรื อ ข า ราชการอื่ น มาบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง เป น ข า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา
4. การสงคํารองขอโอนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปสังกัดอื่น
ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
1. การรับ โอนขา ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษา หรือขาราชการพลเรื อ นสามัญ มาบรรจุ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
2. การรั บ โอนพนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น หรื อ ข า ราชการอื่ น มาบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง เป น ข า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)



คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๗๐

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๗๑

ดําเนินการตลอดทั้งป
ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๗๒

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๗๓
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอื่น มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครู (ขออนุมัติประกาศรับโอน)
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด .................................... ขออนุมัติประกาศรับโอนพนักงานสวนทองถิ่น
หรือขาราชการอื่น มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา ตําแหนงครู
ในกลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ......................... สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...................
จํานวน .......... ตําแหนง
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๕๘)
๒. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๕ ลงวั น ที่ ๑๒ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๕๘
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่นมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู
3. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ................................. มีตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานการสอนวา ง หลัง จากพิจ ารณายายภายในเขตพื้น ที่แ ละรับ ยายจากตา งเขตพื้ น ที่
การศึกษา จํานวน ......... ตําแหนง
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ......................... ไมมีบัญชีผูสอบแขงขันได หรือผูไดรับ
คัดเลือกรอการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูผูชวย ในกลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่จะรับโอน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น หรือบัญชีของสวนราชการ
๓. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................... ประสงครับโอนพนักงานสวนทองถิ่น
หรื อ ข า ราชการอื่ น มาบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง เป น ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหน ง ครู
จํานวน ......... ตําแหนง
๔. สถานศึกษาที่จะรับโอนมาบรรจุและแตงตั้งมีจํานวนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานการสอน ไมเกินเกณฑอัตรากําลังที่ ก.ค.ศ. กําหนด ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................. จํานวน ..............ตําแหนง
ที่

ชื่อโรงเรียน

วิชาเอก
ที่ตอ งการ

จํานวน
นักเรียน

จํานวน อัตราครู จํานวนครู
หองเรียน ตามเกณฑ ทีม่ ีอยูจริง

1
2

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

อัตรากําลัง
ขาด(-)/
เกิน(+)

๑๗๔
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ...................... ไดตรวจสอบแลวเห็นวา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา .......................... ไดดําเนินการพิจารณายายภายในเขตพื้นที่และรับยายจากตางเขตพื้นที่การศึกษา
เรียบรอยแลว ยังมีตําแหนงวาง จํานวน ............. ตําแหนง และไมมีบัญชีผูสอบแขงขันได หรือผูไดรับคัดเลือก
รอการบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ครูผู ชว ย ในกลุ ม วิ ช าหรื อ ทางหรื อ สาขาวิ ช าเอกที่ จ ะรั บ โอน
ของ กศจ. ..................... และ กศจ. อื่น หรือบัญชีของสวนราชการ
2. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ........................ เห็นควรเสนอ กศจ. ............................
พิจารณาอนุมัติประกาศรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอื่นมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครูในกลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ………….................. รายละเอียด
ตามรางประกาศฯ ที่แนบ
3. สํา นักงานศึก ษาธิก ารจั ง หวัด ........................ เสนอขออนุมัติ ใหสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษา ..................... เปนผูดําเนินการ ดังนี้
3.1 ประกาศรั บ โอนพนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น หรื อ ข า ราชการอื่ น มาบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู
3.2 แตงตั้ง คณะกรรมการดํา เนิน การ คณะกรรมการประเมิน ความรู ความสามารถ
และความเหมาะสม และแตงตั้งกรรมการอื่นตามความเหมาะสมและจําเปน
3.3 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด............................... ขออนุมัติ
1. ประกาศรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอื่น มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ในกลุมวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ..............................................
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .......................... จํานวน ............ ตําแหนง
2. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ..................... เปนผูดําเนินการ ดังนี้
2.1 ประกาศรั บ โอนพนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น หรื อ ข า ราชการอื่ น มาบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู
2.2 แต ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ นการ คณะกรรมการประเมิน ความรู ความสามารถ
และความเหมาะสม และแตงตั้งกรรมการอื่นตามความเหมาะสมและจําเปน
2.3 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๗๕
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การประเมินผลและรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอื่น มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ........................ ขออนุมัติผลการประเมินและรับโอน พนักงานสวนทองถิ่น
หรือขา ราชการอื่น มาบรรจุแ ละแตง ตั้งเปน ขาราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .............................. จํานวน .......... ราย
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๕๘)
๒. หนั ง สื อ สํา นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๕ ลงวั น ที่ ๑๒ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๕๘
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่น มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู
3. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๑. กศจ. ................... ในคราวประชุมครั้งที่ ..../....... เมื่อวันที่ ........................... มีมติอนุมัติ
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................. ประกาศรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอื่น
มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
เขารับการประเมินฯ
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ..................... ไดดําเนินการ ดังนี้
2.1 ประกาศรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอื่น มาบรรจุและแตงตั้ง เป น
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู
2.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการประเมินความรู ความสามารถ
และความเหมาะสม และแตงตั้งกรรมการอื่นตามความเหมาะสมและจําเปน
2.3 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ
3. คณะกรรมการประเมินความรู ความสามารถและความเหมาะสม ไดดําเนินการเรียบรอยแลว
มีผูผานการประเมิน จํานวน ......... ราย ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบ
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํ า นั ก งานศึก ษาธิ ก ารจั ง หวัด ..................................... ได ต รวจสอบการดํ า เนิ น งาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................ และผลการประเมินที่คณะกรรมการประเมินไดพิจารณา
แลวเห็นวาพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอื่น จํานวน ....... ราย มีผลการประเมินผานตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด จึงเห็นควรอนุมัติ ดังนี้

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๗๖
1. ผลการประเมินฯ
2. ประกาศรายชื่อผูผานการประเมิน จํานวน .......... ราย เทาจํานวนตําแหนงวางที่ประกาศ
รับโอน
3. รั บ โอนผูผ า นการประเมิน และให สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา ............................
ดําเนินการรับโอนผูผานการประเมิน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
4. ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ออกคําสั่งรับโอนและรายงานให กศจ. ...................... ทราบใน
การประชุมครั้งตอไป
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................................... ขออนุมัติ
1. ผลการประเมินฯ
2. ประกาศรายชื่อผูผานการประเมิน จํานวน .......... ราย เทาจํานวนตําแหนงวางที่ประกาศ
รับโอน
3. รั บ โอนผูผ า นการประเมิน และให สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา ............................
ดําเนินการรับโอนผูผานการประเมิน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
4. ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ออกคําสั่งรับโอนและรายงานให กศจ. ...................... ทราบ
ในการประชุมครั้งตอไป
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๗๗
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอื่น มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ....................... ขออนุมัติรับโอน นาย/นาง/นางสาว ..................................
วุฒิการศึกษา ...................... ตําแหนง ................................... วิทยฐานะ ................ รับเงินเดือน
อันดับ ............ ขั้น .............. บาท โรงเรียน/หนวยงาน ............................ สังกัด ..............................
มาดํารงตําแหนงเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ................................................
วิทยฐานะ..................... ตําแหนงเลขที่ .............. รับ เงินเดือน อันดับ............ ขั้น..............บาท
โรงเรียน ................... สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๕๓ และมาตรา 58)
๒. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.3/ว 17 ลงวั น ที่ 21 ตุ ล าคม 2548
เรื่อง มาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. กศจ. .................................... ไดกําหนดสัดสวนของตําแหนงวางผูบริหารสถานศึกษาที่จะ
รับยายกับที่จะบรรจุและแตงตั้งจากผูไดรับการคัดเลือกในสัดสวนที่ใ กลเคียงกัน สังกัดสํานักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษา........................... คือใชรับยาย ....... อัตรา และใชบรรจุและแตงตั้งผูไดรับคัดเลือก ……… อัตรา
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .............................................. ไดดําเนินการตามขอ 1 แลว
โดยไดบรรจุและแตงตั้ง ........... อัตรา รับยาย จํานวน ........... อัตรา คงเหลือตําแหนงวาง จํานวน .......... อัตรา
ขอมูล ณ วันที่ ............................
3. สํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ................... ไดป ระกาศตํา แหนง วางเพิ่ม เติม หลัง จาก
การยายปกติแลว ปรากฏวา ไมมีผูใดยายเพิ่มเติม ทําใหมีตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาวาง จํานวน ......... อัตรา
ดังนี้
3.1 ตําแหนง .............. ตําแหนงเลขที่ .................... โรงเรียน ..................................
3.2 ตําแหนง .............. ตําแหนงเลขที่ .................... โรงเรียน ..................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๗๘
4. มีผูยื่นคํารองขอโอนมาดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ดังนี้
ที่

ชื่อ นามสกุล

สังกัดเดิม
วุฒิ
ตําแหนง/ เงิน วิทย
การศึกษา
หนวยงาน เดือน ฐานะ

ขนาด
ตําแหนง
โรงเรียน

ตําแหนงที่ขอโอน
โรงเรียน/ ตําแหนง ขนาด
สังกัด
เลขที่ โรงเรียน

อัตรากําลัง
ขาด (-)/
เกิน (+)

1.
2.

5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ......................... ดําเนินการดังนี้
5.1 ตรวจสอบคํารอง คุณสมบัติ และเอกสารประกอบของผูขอโอนมาดํารงตํา แหน ง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ปรากฎวา ................................................
..............................................................................................................................................................................
5.2 แจ ง ให ส ถานศึ ก ษานํา รายชื่ อ ผู เ ขี ย นคํา ร อ งขอโอนนํา เสนอขอความเห็ น จาก
คณะกรรมการสถานศึกษาที่มีผูประสงคขอโอน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความเห็นวา ...........................
..............................................................................................................................................................................
5.3 ตรวจสอบรายละเอียดตําแหนงวางของสถานศึกษา เปนตําแหนงวาง เนื่องจาก .........
..............................................................................................................................................................................
5.4 ตรวจสอบรายละเอีย ดปริม าณงานของสถานศึก ษา สายงานบริห ารสถานศึกษา
ตําแหนง .......................................... แลวเปนอัตราวางตามกรอบอัตรากําลังที่ ก.ค.ศ. กําหนด (อัตรากําลัง
ต่ํากวาเกณฑ .......... ตําแหนง)
5.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ....................................... ไมมีบัญชีผูผานการคัดเลือก
ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและรอการบรรจุและแตงตั้ง (รายละเอียดเอกสารประกอบการพิจารณาดังแนบ)
5.6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........................... มีเหตุผลความจําเปนและประโยชน
ที่จะไดรับเปนพิเศษ ดังนี้ .....................................................................................................................................
5.7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................. มีความเห็นวา .......................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................. ไดตรวจสอบแลวเห็นวา ตําแหนงดังกลาว
เป น ตํา แหน ง วา งตามกรอบอั ต รากํ า ลั ง ที่ ก.ค.ศ. กํ า หนด มี อั ต รากํ า ลัง ต่ํา กวา เกณฑ ............ ตํา แหนง
และไมมีบัญชีผูผานการคัดเลือกตําแหนงผูบริหารสถานศึกษารอการบรรจุและแตงตั้ง จึงเห็นสมควรรับ โอน
นาย/นาง/นางสาว .......................................... ตําแหนง................................ วุฒิการศึกษา..........................
วิ ทยฐานะ.........................ตําแหนง เลขที่. ............รับ เงินเดือนอั นดับ..........เงินเดือ น....................บาท
โรงเรียน.............................สังกัด....................มาดํารงตําแหนง.................................... โรงเรียน.....................
วิทยฐานะ.........................ตําแหนงเลขที่.............รับเงินเดือนอันดับ...............เงินเดือน....................บาท สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๗๙
2. เห็นควรเสนอขออนุมัติ ก.ค.ศ. พิจารณาตอไป
3. หาก ก.ค.ศ. พิจ ารณาอนุมัติรับ โอนใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 แหง พระราชบัญญั ติ
ระเบี ย บข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. 2547 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ออกคํ า สั่ ง รั บ โอน
และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด .............................. ขอความเห็นชอบ
1. รับโอน นาย/นาง/นางสาว .......................................... ตําแหนง ................................
วุฒิการศึกษา .......................... วิทยฐานะ ......................... ตําแหนงเลขที่ ............. รับเงินเดือนอันดับ ..........
เงินเดือน .................... บาท โรงเรียน .......................... สังกัด ................. มาดํารงตําแหนง ................................
โรงเรียน ..................... วิทยฐานะ ......................... ตําแหนงเลขที่ ............. รับเงินเดือนอันดับ ...............
เงินเดือน .................... บาท สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...........................
2. เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา
3. อนุ มั ติ เ ป น หลั ก การ หากได รั บ อนุ มั ติ จ าก ก.ค.ศ. ให ผู มี อํ า นาจตามมาตรา 53
แห ง พระราชบั ญ ญัติ ร ะเบีย บข าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษา พ.ศ. 2547 และที่ แก ไขเพิ่ มเติ ม
ออกคําสั่งรับโอน และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ แลวรายงาน กศจ. ....................... ทราบ ในคราวประชุม
ครั้งตอไป
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๘๐
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การสงคํารองขอโอนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปสังกัดอื่น
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด .................... ขออนุมัติสงคํารองขอโอน นาย/นาง/นางสาว ........................
วุฒิการศึกษา ................................. ตําแหนง ………………………. วิทยฐานะ ..................................
ตําแหนงเลขที่ ............... รับเงินเดือนอันดับ .......... เงินเดือน ................ บาท โรงเรียน ....................
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ................. ไปดํารงตําแหนง ....................... สังกัด ...........................
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๕๓ และมาตรา 58)
๒. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.3/ว 17 ลงวั น ที่ 21 ตุ ล าคม 2548
เรื่อง มาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. นาย/นาง/นางสาว ................................. ตําแหนง .................... วุฒิการศึกษา ..................
วิทยฐานะ .................................. ตําแหนงเลขที่ ............. รับเงินเดือนอันดับ .......... เงินเดือน ................ บาท
โรงเรียน ................................. สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................ มีความประสงคขอโอนไป
ดํารงตําแหนง ................................................... สังกัด ................................................
2. ผูบังคับบัญชาชั้นตน และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ..................................
ยินยอมใหโอน
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .............................. ไดดําเนินการตรวจสอบแลวไมมีภาระ
ผูกพัน และไมอยูระหวางการดําเนินการทางวินัย
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................... ไดตรวจสอบแลวเห็นวา ผูบังคับบัญชา
ชั้นตน ผูอํานวยการสํา นักงานเขตพื้น ที่ก ารศึกษา .................................. และผูมีอํานาจตามมาตรา 53
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ยินยอม
ใหโอน จึงเห็นสมควรดําเนินการ ดังนี้
1. สงคํารองขอโอนของนาย/นาง/นางสาว ................................... ไปยังหนวยงานที่ประสงค
ขอโอนไปดํารงตําแหนง
2. อนุ มั ติ เ ป น หลั ก การ หากหน ว ยงานที่ ป ระสงค ข อโอนไปดํ า รงตํ า แหน ง มี ม ติ รั บ โอน
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แกไขเพิ่มเติม ออกคําสั่งใหโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๘๑
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................... ขออนุมัติ
1. สงคํารองขอโอนของนาย/นาง/นางสาว .................................... ไปยังหนวยงานที่ประสงค
ขอโอนไปดํารงตําแหนง
2. อนุมัติเปนหลักการหากหนวยงานที่รับโอนไปดํารงตําแหนง มีมติรับโอน ใหผูมีอํานาจ
ตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่ มเติม ออกคําสั่ งให โอน และดํ า เนิ น การในสว นที่ เ กี่ ย วขอ ง แลวรายงาน กศจ. ....................... ทราบ
ในคราวประชุมครั้งตอไป
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๘๒

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๘๓

ดําเนินการตลอดทั้งป
 ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๘๔

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๘๕
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การรับโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือขาราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด .................................... ขออนุมัติรับโอนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา หรื อ ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ มาบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง บุ ค ลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .....................................
จํานวน ................. ตําแหนง
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๕7)
๒. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.5/ว 30 ลงวั น ที่ 28 กั น ยายน ๒๕60
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค.(2)
3. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ................................. มีตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) วาง หลังจากการยายหรือการเปลี่ยนตําแหนงและการบรรจุและแตงตั้งฯ เสร็จสิ้นแลว
จํานวน ............... ตําแหนง
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........................ ไมมีบัญชีผูสอบแขงขันได หรือบัญชีผูไดรับ
คัดเลือกตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตําแหนงที่จะรับเปลี่ยนตําแหนง รับยาย
ขาราชการพลเรือนสามัญ และรับโอน ที่ขึ้นบัญชีของ กศจ. .................. หรือบัญชีของสวนราชการ แลวแตกรณี
ซึ่งรอการบรรจุและแตงตั้ง
๓. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................... ประสงครับโอนขาราชการครูและ
บุ คลากรทางการศึกษา หรือขา ราชการพลเรือ นสามัญ มาบรรจุ และแตงตั้งใหดํารงตํา แหนงบุค ลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จํานวน ............... ตําแหนง
๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .............................../ สถานศึกษา ....................... มีตําแหนง
วางที่จะรับโอนมาบรรจุและแตงตั้ง จํานวน ........ ตําแหนง และมีจํานวนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ไมเกินจํานวนตามกรอบอัตรากําลังที่ ก.ค.ศ. กําหนด ดังนี้

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๘๖

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................. จํานวน ..............ตําแหนง
ที่

สพท./ สถานศึกษา

ตําแหนง/ ประเภท
ตําแหนง อัตรากําลัง จํานวน
ระดับ
กลุม
ตําแหนง
เลขที่ ตามกรอบ ที่มีอยูจริง

อัตรากําลัง
ขาด(-)/
เกิน(+)

1.
2.

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................. จํานวน ..............ตําแหนง
ที่

สพท./ สถานศึกษา

ตําแหนง/ ประเภท
ตําแหนง อัตรากําลัง จํานวน
ระดับ
กลุม
ตําแหนง
เลขที่ ตามกรอบ ที่มีอยูจริง

อัตรากําลัง
ขาด(-)/
เกิน(+)

1.
2.

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ...................... ไดตรวจสอบแลวเห็นวา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา .......................... ไดดําเนินการยายหรือการเปลี่ยนตําแหนงและการบรรจุและแตงตั้งฯ เสร็จสิ้นแลว
ยังมีตําแหนงวาง จํานวน ............. ตําแหนง และหนวยงานการศึกษาที่รับโอนไมมีบัญชีผูสอบแขงขันได หรือ
บัญชีผูไดรับคัดเลือกตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตําแหนงที่จะรับเปลี่ยนตําแหนง
รับยายขาราชการพลเรือนสามัญ และรับโอน ที่ขึ้นบัญชีของ กศจ. .................. หรือบัญชีของสวนราชการ
แลวแตกรณี ซึ่งรอการบรรจุและแตงตั้ง
2. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ........................ เห็นควรเสนอ กศจ. ............................
พิ จ ารณาอนุมัติป ระกาศรับ โอนขา ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา หรือ ขา ราชการพลเรือนสามั ญ
มาบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) รายละเอียดตามราง
ประกาศฯ ที่แนบ และอนุมัติรับโอนผูผานการประเมินฯ
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................... ขออนุมัติ
1. ประกาศรับโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือขาราชการพลเรือนสามัญ
มาบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จํานวน ............ ตําแหนง
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการประเมินความรู ความสามารถและความ
เหมาะสม และแตงตั้งกรรมการอื่นตามความเหมาะสมและจําเปน

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๘๗
3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ
4. ประกาศผลการประเมินฯ
5. ใหศึกษาธิการจังหวัด ....................................... (เลขานุการ กศจ.) ลงนามตามขอ 1 - 4
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ...........................
6. รับโอนผูผานการประเมิน และดําเนินการรับโอนผูผานการประเมิน ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
7. ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ออกคําสั่งรับโอนและรายงานให กศจ. ...................... ทราบ
ในการประชุมครั้งตอไป
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๘๘
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอื่น มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด .............................................. ขออนุมัติรับโอนพนักงานสวนทองถิ่น
หรือขาราชการอื่น มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .....................................
จํานวน ......... ตําแหนง
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๕๘)
๒. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.5/ว 29 ลงวั น ที่ 28 กั น ยายน ๒๕60
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่น มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
3. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ................................. มีตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) วาง หลังจากการเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอนตามมาตรา 57 และการบรรจุ
และแตงตั้งเสร็จสิ้นแลว จํานวน ............... ตําแหนง
๒. สํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา ........................ ไมมีบัญ ชีผูสอบแขง ขันได หรือผูไดรั บ
คัดเลือกรอการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่จะรับโอนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอื่น หรือบัญชีของสวนราชการ
๓. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...............................ประสงครับโอนพนักงานสวนทองถิ่น
หรือขาราชการอื่นมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) จํานวน ............... ตําแหนง
๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .............................../ สถานศึกษา ....................... มีตําแหนง
วางที่จะรับโอนมาบรรจุและแตงตั้ง จํานวน ........ ตําแหนง และมีจํานวนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ไมเกินจํานวนตามกรอบอัตรากําลังที่ ก.ค.ศ. กําหนด ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................. จํานวน ..............ตําแหนง
ที่

สพท./ สถานศึกษา

ตําแหนง/ ประเภท
ตําแหนง อัตรากําลัง จํานวน
ระดับ
กลุม
ตําแหนง
เลขที่ ตามกรอบ ที่มีอยูจริง

1. ..................................................
2. ..................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

อัตรากําลัง
ขาด(-)/
เกิน(+)

๑๘๙
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ...................... ไดตรวจสอบแลวเห็นวา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา .......................... ไดดําเนินการเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอนตามมาตรา 57 และการบรรจุ
และแตงตั้งฯ เสร็จสิ้นแลว ยังมีตําแหนงวาง จํานวน ............. ตําแหนง และหนวยงานการศึกษาที่รับโอน ไมมี
บัญชีผูสอบแขงขันได หรือบัญชีผูไดรับคัดเลือก ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ตําแหนงที่รับโอน ที่ขึ้นบัญชีของหนวยงานการศึกษา หรือ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือบัญชีของสวน
ราชการนั้น รอการบรรจุและแตงตั้ง
2. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ........................ เห็นควรเสนอ กศจ. ............................
พิจารณาอนุมัติประกาศรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอื่นมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) รายละเอียดตามราง
ประกาศฯ ที่แนบ และอนุมัติรับโอนผูผานการประเมินฯ
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด............................... ขออนุมัติ
1. ประกาศรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอื่น มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จํานวน ............
ตําแหนง
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการประเมินความรู ความสามารถและความ
เหมาะสม และแตงตั้งกรรมการอื่นตามความเหมาะสมและจําเปน
3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ
4. ประกาศผลการประเมินฯ
5. ใหศึกษาธิการจังหวัด ....................................... (เลขานุการ กศจ.) ลงนามตามขอ 1 - 4
แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ...........................
6. รับโอนผูผานการประเมิน และดําเนินการรับโอนผูผานการประเมิน ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
7. ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ออกคําสั่งรับโอนและรายงานให กศจ. ...................... ทราบ
ในการประชุมครั้งตอไป
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๙๐

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๙๑

6. งานการชวยราชการ

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๙๒

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๙๓
6. งานการชวยราชการ


ดําเนินการตลอดทั้งป
 ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. การให ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาไปปฏิ บั ติ ร าชการในหน ว ยงานการศึ ก ษา
เปนการชั่วคราวภายในเขตพื้นที่การศึกษา
2. การให ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาไปปฏิ บั ติ ร าชการในหน ว ยงานการศึ ก ษา
เปนการชั่วคราวภายในเขตพื้นที่การศึกษา (ตอเนื่อง)

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๙๔

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๙๕

ดําเนินการตลอดทั้งป

 ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๙๖

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๙๗
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปปฏิบัติราชการในหนวยงานการศึกษา เปนการชั่วคราว
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ................................ ขออนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไปปฏิบัติราชการในหนวยงานการศึกษาเปนการชั่วคราว ภายในเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน ........ ราย
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา 69 วรรคสอง)
๒. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนมาก ที่ ศธ 04009/ว 2384
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เรื่อง ซักซอมการใหขาราชการครูชวยราชการ
3. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. นาย/นาง/นางสาว ....................................... ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครู โรงเรียน ............................................... วุฒิการศึกษา ............................... สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ...................................................... มีความประสงคขอไปปฏิบัติราชการเปนการชั่วคราว
ที่โรงเรียน .................................................. ดวยเหตุผล ........................................................................................
..............................................................................................................................................................................
โดยมีเอกสารแนบดังนี้
2. ผูอํานวยการสถานศึกษาตนสังกัดไมขัดของในการไปชวยราชการได ซึ่งไดตรวจสอบขอมูล
อัตรากํา ลั งครูในโรงเรียนที่เกี่ยวของ ในการขอชว ยราชการของขา ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดังกลาวแลว ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .........................
โรงเรียนเดิม
ที่

ชื่อโรงเรียน

1. ...................

อัตรากําลัง
จํานวน จํานวน อัตราครู จํานวนครู
ขาด(-)/
นักเรียน หองเรียน ตามเกณฑ ที่มีอยูจริง
เกิน(+)

โรงเรียนที่ขอไปชวยราชการ
ชื่อโรงเรียน

จํานวน จํานวน อัตราครู จํานวนครู
นักเรียน หองเรียน ตามเกณฑ ทีม่ ีอยูจริง

อัตรากําลัง
ขาด(-)/
เกิน(+)

1. ...................
2. ...................
3. ...................

3. ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษามีความเห็นวา ...................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๙๘
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................................. พิจารณาแลวเห็นวา ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาดังกลาว มีเหตุผลความจําเปน .................................... และผูบริหารสถานศึกษา
ต น สั ง กั ด ไม ขั ด ข อ ง และไม ส ง ผลกระทบต อ การจั ด การเรี ย นการสอน จึ ง เห็ น ควรให ไ ปปฏิ บั ติ ร าชการ
ในหนวยงานการศึกษาเปนการชั่วคราวภายในเขตพื้นที่การศึกษา เปนเวลา ............... (ไมเกิน 1 ป)
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ................... ขออนุมัติให นาย/นาง/นางสาว ..................................
ไปปฏิบัติราชการเปนการชั่วคราวที่โรงเรียน ............................. สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...................
เปนเวลา............. (ไมเกิน 1 ป)
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๑๙๙
เรื่องที่..........
เรื่อง การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปปฏิบัติราชการในหนวยงานการศึกษา เปนการชั่วคราว
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา (ตอเนื่อง)
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ................................ ขออนุมัตใิ หขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไปปฏิบัติราชการในหนวยงานการศึกษาเปนการชั่วคราวภายในเขตพื้นที่การศึกษา (ตอเนื่อง)
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา 69 วรรคสอง)
2. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนมาก ที่ ศธ 04009/ว 2384
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เรื่อง ซักซอมการใหขาราชการครูชวยราชการ
3. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ............................ ในการประชุมครั้งที่ ........./.........
เมื่อวันที่ ........................ ไดมีมติอนุมัติให นาย/นาง/นางสาว ..................................................... ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ......................................... โรงเรียน ................................. สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ........................................... ไปปฏิบัติราชการเปนการชั่วคราวที่โรงเรียน ....................................
เปนเวลา ................ กรณีพิเศษ ดวยเหตุ.............……………………………………………………………………………………….
บัดนี้ นาย/นาง/นางสาว........................................... ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนง ........................... โรงเรียน................................................ มีความประสงคขอปฏิบัติราชการ
ที่โรงเรียน ........................ ตอไปอีกเปนเวลา ............ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ................................
ไดพิจารณาแลวเห็นวาขาราชการครูดังกลาวมีเหตุผลความจําเปนในเรื่อง ..........................................................
ประกอบกับผูบริหารสถานศึกษาไมขัดของ สมควรใหปฏิบัติราชการเปนการชั่วคราวตอไปอีก
ทั้ ง นี้ ได ต รวจสอบข อ มู ล อั ต รากํ า ลั ง ครู ใ นโรงเรี ย นที่ เ กี่ ย วข อ งในการขอช ว ยราชการ
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกลาวแลว ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .........................
โรงเรียนเดิม
ที่

ชื่อโรงเรียน

1. ...................

อัตรากําลัง
จํานวน จํานวน อัตราครู จํานวนครู
ขาด(-)/
นักเรียน หองเรียน ตามเกณฑ ที่มีอยูจริง
เกิน(+)

โรงเรียนที่ขอไปชวยราชการ
ชื่อโรงเรียน

จํานวน จํานวน อัตราครู จํานวนครู
นักเรียน หองเรียน ตามเกณฑ ทีม่ ีอยูจริง

1. ...................
2. ...................
3. ...................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

อัตรากําลัง
ขาด(-)/
เกิน(+)

๒๐๐
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............... พิจารณาแลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว ......................
มีเหตุผลความจําเปน และผูบริหารสถานศึกษาตนสังกัดไมขัดของ ไมสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน
จึงเห็นสมควรใหอยูปฏิบัติราชการที่โรงเรียน ...................... เปนการชั่วคราวตอไปอีก เปนเวลา ............
(ไมเกิน 1 ป)
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด .................. ขออนุมัตใิ ห นาย/นาง/นางสาว ................................
อยูปฏิบัติราชการเปนการชั่วคราวที่โรงเรียน .................................... ตอไปอีกเปนเวลา ............... (ไมเกิน 1 ป)
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๐๑

7. งานเงินเดือน คาตอบแทน
และบําเหน็จความชอบ

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๐๒

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๐๓
7. งานเงินเดือน คาตอบแทนและบําเหน็จความชอบ


ดําเนินการตามปฏิทินที่กําหนด
 ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่สอนคนพิการ ไดรับเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหนาที่การสอนคนพิการ
(พ.ค.ก.)
ตําแหนงขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
1. การประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมิน ผลการปฏิบัติร าชการของขา ราชการและบุ คลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
2. การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ครั้งที่ ......





ดําเนินการตลอดทั้งป
 ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาไปศึ กษา โดยมีสิทธิไดรับการพิจารณาเลื่ อน
ขั้นเงินเดือนในระหวางลาไปศึกษาตอ
2. การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาซึ่งไดรับอนุ ญาตใหลาไปศึกษาต อ
ไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหวางลาไปศึกษาตอ
3. การพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด ประจําป .......
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
1. การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
๓๘ ค.(๒) ในสายงานนิติการ ไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)
กรณีใหไดรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก
2. การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
๓๘ ค.(๒) ในสายงานนิติการ ไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)
กรณีใหไดรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น



คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๐๔

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๐๕

 ดําเนินการตามปฏิทินที่กําหนด
 ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๐๖

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๐๗
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่สอนคนพิการ ไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนง
ที่มีเหตุพิเศษของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหนาที่การสอนคนพิการ (พ.ค.ก.)
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ........................... ขออนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหนาที่สอนคนพิการ ไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่การสอนคนพิการ (พ.ค.ก.) จํานวน ........... ราย
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................................... จํานวน ........... ตําแหนง
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................................... จํานวน ........... ตําแหนง
กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑฯ ที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๓๓)
๒. ระเบี ย บ ก.ค.ศ. ว า ด ว ยเงิ น เพิ่ ม สํ า หรั บ ตํ า แหน ง ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษของข า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่สอนคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดยื่นคําขอรับ พ.ค.ก. พรอมเอกสาร/หลักฐาน
ตอผูอํานวยการสถานศึกษา
ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่สอนคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิไดรับเงิน พ.ค.ก. ไวดังนี้
ขอ ๔ (๑) มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาพิเศษ หรือเปนผูผานการอบรมดานการสอน
คนพิการตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. อนุมัติ/รับรอง
ขอ ๖ (๔) เปนครูประจําชั้นของชั้นเรียนที่มีคนพิการเรียนรวมกับคนปกติ และปฏิบัติหนาที่
เปนครูเสริมวิชาการใหแกคนพิการดวย
โดยต อ งมี เ วลาทํ า การสอนในชั้ น เรี ย นไม น อ ยกว า สั ป ดาห ล ะสิ บ แปดหน ว ยชั่ ว โมง
และปฏิบัติหนาที่ครูเสริมวิชาการแกคนพิการเพิ่มเติมอีกไมนอยกวาสัปดาหละหาหนวยชั่วโมง และรับผิดชอบ
สอนคนพิการไมนอยกวา 3 คน
ผูอํานวยการสถานศึกษารับรองความถูกตองและสงคําขอรับ พ.ค.ก. ถึงสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ...............................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๐๘
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................................ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติในการขอรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา
ที่ปฏิบัติหนาที่การสอนคนพิการ (พ.ค.ก.) และผลการตรวจสอบคุณสมบัติ พบวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้
ที่

๑

๑

ชื่อ – สกุล

ตําแหนง
/สังกัด

วุฒิ หรือวุฒิบัตร
ดานการสอน
คนพิการ

กรณีขอรับเงิน พ.ค.ก. ตอเนื่อง
นาย/นาง/
ครู
วุฒิบัตร
นางสาว................
ร.ร
การอบรมฯ
.......................
................
กรณีขอรับเงิน พ.ค.ก. ครั้งแรก
นาย/นาง/
ครู
.......... /
นางสาว................
ร.ร
การศึกษาพิเศษ
.......................
...............

สอนใน
ชั้นเรียน
สัปดาห
ละชั่วโมง

สอนเสริม
แกคนพิการ
สัปดาหละ
ชั่วโมง

ป. ... – ป. ...
เด็กพิการ
.... คน

.... ชั่วโมง

.... ชั่วโมง
เด็กพิการ
.... คน

ตั้งแตวันเปด
ภาคเรียนที่ .....
ปการศึกษา ..........

ป. ....
เด็กพิการ
.... คน

.... ชั่วโมง

.... ชั่วโมง
เด็กพิการ
.... คน

ตั้งแตวันเปด
ภาคเรียนที่ .....
ปการศึกษา ..........

ครูประจําชั้น
รับผิดชอบ
เด็กพิการ

ใหไดรับ พ.ค.ก.
ตั้งแตวันที่

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด .................. พิ จ ารณาแล ว เห็ น สมควรให ข า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูที่มีคุณสมบัติครบถวน ใหรับเงิน พ.ค.ก. ดังนี้
๑. นาย/นาง/นางสาว ........................................... ตําแหนงครู โรงเรียน.............................
ตอเนื่องในสถานศึกษาเดิม ตั้งแตวันที่เปดภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ....
๒. นาย/นาง/นางสาว ........................................... ตําแหนงครู โรงเรียน.............................
ขอรับเงิน พ.ค.ก. ครั้งแรก ตั้งแตวันที่เปดภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ....
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด.................................. จึงเสนอขอใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึก ษาปฏิ บั ติห น า ที่ส อนคนพิ ก ารไดรับ เงิน เพิ่ ม สํ า หรับ ตํ า แหน ง ที่ มีเ หตุ พิ เ ศษของข า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่การสอนคนพิการ (พ.ค.ก.) จํานวน ๒,๕๐๐ บาท จํานวน …... ราย
ตั้งแตวันเปดภาคเรียนที่ ..... ปการศึกษา....................
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๐๙

 ดําเนินการตามปฏิทินที่กําหนด
 ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๑๐

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๑๑
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การประกาศหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของข า ราชการและบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด............................ ขออนุมัติประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของขา ราชการและบุค ลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา 31 มาตรา 53 มาตรา 72 และมาตรา ๗3)
๒. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แกไขเพิ่มเติม (มาตรา 76)
๓. กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550
๔. หนั ง สื อ สํา นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 21 ลงวั น ที่ 17 ธั น วาคม 2552
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค.(2)
๕. ประกาศสํา นั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน ลงวันที่ 17 มีนาคม 2553
เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
6. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 10 ลงวั น ที่ 26 มิ ถุ น ายน 2558
เรื่อง การปรับเงินเดือนเขาสูบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงและการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
7. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 1๙/25๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน 25๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิ าคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
ตามหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 21 ลงวั น ที่ 17 ธั น วาคม 2552
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค.(2) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก.ค.ศ. มีมติใหนําพระราชบัญญัติระเบี ย บ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ในสวนของการกําหนดระดับตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือน และเงินประจํา
ตําแหนง อีกทั้งใหนําหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มาตรฐาน และแนวทางการกําหนด
ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง ประกอบกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการเลื่อน
เงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 มาใชบังคับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) โดยอนุโลม ประกอบกับประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 17 มีนาคม 2553 เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๑๒

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด .................... พิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหการเลื่อนเงินเดื อน
ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหน ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค.(2)
สัง กัดสํา นักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้นฐาน เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีก ารที่ ก.ค.ศ. กํา หนด
จึงเห็นสมควรจัดทําประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................................ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด ....................................... ถือปฏิบัติตอไป
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................... ขออนุมัติประกาศหลักเกณฑและวิธีการ
เลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด ........................... ถือปฏิบัติตอ ไป
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๑๓
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การเลื่ อนเงิน เดื อ นข า ราชการครู และบุ คลากรทางการศึก ษา ตํา แหนง บุคลากรทางการศึ ก ษาอื่ น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ครั้งที่ ......
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด............................ ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนใหกับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ดังนี้
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................. จํานวน ............ ราย
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................. จํานวน ............ ราย
๓. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................. จํานวน ............ ราย
กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑฯ ที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๕๓ มาตรา ๗2 และมาตรา 73)
๒. หนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๗ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๐
เรื่อง ระบบเปดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ
๓. กฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
4. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๑ ลงวั น ที่ ๑๗ ธั น วาคม ๒๕๕๒
เรื่ อ ง การเลื่ อ นเงิ น เดือ นข า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา ตํ า แหน ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
5. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๐ ลงวั น ที่ ๒๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๘
เรื่อง การปรับเงินเดือนเขาสูบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงและการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
6. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๑๖๙๖
ลงวัน ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การเลื่อ นเงินเดือ นขา ราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึก ษา ตําแหน ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
7. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๓ ลงวั น ที่ ๒๗ ธั น วาคม ๒๕๕๙
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง
มาใชสําหรับตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
8. ประกาศ ............................................................. ลงวันที่ ..................................
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
9. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๑๔
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๑. ผูบังคับบัญชา (ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย) ประเมินผล
การปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่หนึ่ง ครึ่งปแรก (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม .... ถึง ๓๑ มีนาคม ....)
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กศจ. ........................ กําหนด โดยนําระบบเปดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขาราชการมาใชเปนหลักปฏิบัติ
๒. ผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการระดับสํานักงานฯ ไมนอยกวา ๓ คน เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติและพิจารณาผลการปฏิบัติงานฯ รายงานผลการพิจารณา/เสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชา
๓. ผูบังคับบัญชาประกาศรายชื่อผูที่มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับ “ดีเดน/”ดีมาก”
๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไมนอยกวา
๓ คน เพื่อพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) มีตัว ณ วันที่ ๑ มีนาคม ........หรือ 1 กันยายน ......... จํานวน ....... ราย
(มาชวยราชการ ........ ราย) โดยพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามวงเงินที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนด (รอยละ ......... ของอัตราเงินเดือน) พรอมทั้งจัดทําบัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สรุปไดดังนี้
4.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ................. มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) จํานวน ......... ราย วงเงินรอยละ .........ของอัตรา
เงินเดือน เปนเงิน .............. บาท เสนอใหเลื่อนเงินเดือนดังนี้
ระดับดีเดนเลื่อนเงินเดือนรอยละ ............
จํานวน ......... ราย
ระดับดีมากเลื่อนเงินเดือนรอยละ ...........
จํานวน ......... ราย
ระดับดีเลื่อนเงินเดือนรอยละ ...........
จํานวน ......... ราย
ระดับพอใช เลื่อนเงินเดือนรอยละ ...........
จํานวน ......... ราย
ระดับตองปรับปรุงไมเลื่อนเงินเดือน
จํานวน ......... ราย
คุณสมบัติไมครบ ไมเลื่อนเงินเดือน
จํานวน ......... ราย
วงเงินเลื่อนเงินเดือนคงเหลือ ................ บาท
4.2 สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา .................... มี ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) จํานวน ......... ราย วงเงินรอยละ ........
ของอัตราเงินเดือน เปนเงิน .............. บาท เสนอใหเลื่อนเงินเดือนดังนี้
ระดับดีเดนเลื่อนเงินเดือนรอยละ ............
จํานวน ......... ราย
ระดับดีมากเลื่อนเงินเดือนรอยละ ...........
จํานวน ......... ราย
ระดับดีเลื่อนเงินเดือนรอยละ ...........
จํานวน ......... ราย
ระดับพอใช เลื่อนเงินเดือนรอยละ ...........
จํานวน ......... ราย
ระดับตองปรับปรุงไมเลื่อนเงินเดือน
จํานวน ......... ราย
คุณสมบัติไมครบ ไมเลื่อนเงินเดือน
จํานวน ......... ราย
วงเงินเลื่อนเงินเดือนคงเหลือ ................ บาท

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๑๕
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด..................................... พิจารณาแลว เห็นสมควรเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ครั้งที่ ......
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเปนการเลื่อนเงินเดือนตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนด
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด............................... ขออนุมัติ
1. การเลื่ อ นเงิ น เดื อ นข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหน ง บุ ค ลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ครั้งที่ .......... ตามที่เสนอ
2. อนุ มั ติ ห ลั ก การกรณี ไ ด รั บ จั ด สรรวงเงิ น เลื่ อ นเงิ น เดื อ น เพิ่ ม เติ ม จาก สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวงเงินเลื่อนเงินเดือน เห็นชอบใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาจัดสรรใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตามความเหมาะสม
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๑๖

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๑๗

 ดําเนินการตลอดทั้งป
 ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๑๘

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๑๙
เรื่องที่ ...........
เรื่อง การให ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาลาไปศึ ก ษา โดยมี สิ ทธิ ได รั บ การพิ จ ารณาเลื่ อ น
ขั้นเงินเดือนในระหวางลาไปศึกษาตอ
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ........................... ขออนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ ไดรับ อนุ มั ติ ใ ห ล าศึ ก ษาต อ โดยถื อ เป น การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการและมี สิ ทธิ ไ ด รั บ การพิ จ ารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนในระหวางลาไปศึกษาตอ ไมเกินครั้งละครึ่งขั้น จํานวน ........ ราย
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๘๑)
2. กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา
พ.ศ. 255๐
๓. ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยการสงเสริม สนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๒
๔. หนั ง สื อ สํา นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว ๘ ลงวั น ที่ ๒๘ มิ ถุ น ายน 255๔
เรื่อง แนวปฏิบัติในการขออนุมัติและแนวทางการพิจารณาอนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ถือเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการและมีสิทธิไดรับการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนในระหวางลาไปศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย
๕. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนมาก ที่ ศธ 0206.7/ว 26 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2555
เรื่อง การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ถือเปนการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ และมีสิทธิไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหวางลาไปศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติ
งานวิจัย
๖. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติ
การวิจัย ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
๗. คํ า สั่ ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ 1602/2547 ลงวั น ที่
13 พฤษภาคม 2547 เรื่อง มอบอํานาจการอนุญ าตการลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย
ภายในประเทศ ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผูอํานวยการสถานศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
๘. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 256๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
นาย/นาง/นางสาว..........................................................ตําแหนงครู ตําแหนงเลขที่................
โรงเรียน.................................สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................................ไดรับ อนุญาต
ใหลาศึกษาตอภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข. ระดับปริญญา................สาขาวิชา......................................
มหาวิทยาลัย.......................................... โดยผูอํานวยการโรงเรียน............................... (อาศัยอํานาจตามคําสั่ง
สํา นักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ นฐาน ที่ 1602/2547 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2547)
คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๒๐
ไดพิจารณาอนุญาตใหบุคคลดังกลาวลาศึกษา ตั้งแตวันที่..........................ถึงวันที่........................เนื่องจาก
เห็นวา
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............... พิจารณาแลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว ......................
ได รั บ อนุ ญ าตให ล าศึ ก ษาต อ ภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข. ระดั บ ปริ ญ ญา ..............
สาขาวิชา ............................. มหาวิทยาลัย ................................ โดยผูอํานวยการโรงเรียน ................................
ไดพิจารณาอนุญาตใหลาศึกษาตอ เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด เห็นสมควรอนุมัติให
นาย/นาง/นางสาว..................................................ลาไปศึกษาตอตามกําหนดการดังกลา ว โดยถือเปน
การปฏิบัติห นา ที่ร าชการและมีสิทธิไดรับ การพิจ ารณาเลื่อ นขั้นเงินเดือนในระหวา งลาไปศึกษาตอ ไม เกิ น
ครั้งละครึ่งขั้น
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมือ่ วันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด .................... ขออนุมัตใิ หนาย/นาง/นางสาว ...............................
ลาไปศึกษาตอระดับปริญญา ............. สาขาวิชา ..................................... ณ มหาวิทยาลัย ......................
มีกําหนด .......... ป ตั้งแตวันที่ ............................ ถึงวันที่ .......................... โดยถือเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการ
และมีสิทธิไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหวางลาไปศึกษาตอไมเกินครั้งละครึ่งขั้น ตามกฎ ก.ค.ศ.
วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 ขอ 8
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
หมายเหตุ : ใหปรับตามแนวปฏิบัติที่ ก.ค.ศ. กําหนด เนื่องจากจะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ
และวิธีการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๒๑
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การเลื่ อนขั้นเงินเดือนขา ราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษาซึ่ง ไดรับ อนุญ าตใหลาไปศึก ษาต อ
ไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหวางลาไปศึกษาตอ
คําขอ สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ............................ ขออนุมั ติ เ ลื่ อ นขั้ น เงิน เดื อ นให ข า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึก ษา ซึ่งไดรับ อนุมัติให ลาไปศึกษาตอ ไดรับ การพิ จารณาเลื่อ นขั้นเงินเดือน
ในระหวางลาไปศึกษาตอ
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๗๒)
2. กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา
พ.ศ. 255๐
๓. ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยการสงเสริม สนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๒
๔. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว ๘ ลงวั น ที่ ๒๘ มิ ถุ น ายน 255๔
เรื่อง แนวปฏิบัติในการขออนุมัติ และแนวทางการพิจารณาอนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ถือเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการและมีสิทธิไดรับการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนในระหวางลาไปศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย
๕. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนมาก ที่ ศธ 0206.7/ว 26 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2555
เรื่อง การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ถือเปนการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ และมีสิทธิไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหวางลาไปศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติ
งานวิจัย
๖. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติ
การวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
๗. คํ า สั่ ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ 1602/2547 ลงวั น ที่
13 พฤษภาคม 2547 เรื่อง มอบอํานาจการอนุญ าตการลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย
ภายในประเทศ ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผูอํานวยการสถานศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
๘. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 256๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๑. นาย/นาง/นางสาว ......................................... ตําแหนงครู โรงเรียน ..............................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ....................... เขต ........... ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาตอภายในประเทศ ภาคปกติ
ระดับปริญญา ............. สาขาวิชา ................................... ณ มหาวิทยาลัย ........................ โดยผูอํานวยการ
โรงเรียน ............................................(อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๒๒
ที ่ 1602/2547 ลงวัน ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2547) ไดพิจ ารณาอนุญ าตใหบ ุคคลดัง กลา วลาศึกษา
ตั้งแตวันที่ .................................. ถึงวันที่ ................................ เนื่องจากเห็นวา
๒. มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................................ ในการประชุมครั้งที่ ...../...........
เมื่อวันที่ ..................... ไดอนุมัติให นาย/นาง/นางสาว ..................................... ลาไปศึกษาตอ มีกําหนด ...... ป
โดยถือเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการและมีสิทธิไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหวางลาไปศึกษาต อ
ไมเกินครั้งละครึ่งขั้น
๓. นาย/นาง/นางสาว .............................................. เริ่มไปศึกษาตอตั้งแตวันที่ ......................
และกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่ราชการที่โรงเรียน .................................. เมื่อวันที่ ..................................
(ภายในเวลาที่กําหนด)
๔. นาย/นาง/นางสาว ...................................................... มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร
คือ (ระดับปริญญาโทตองมีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตรไมต่ํากวา 3.2)
๕. นาย/นาง/นางสาว ....................................................... ไดจัดทํารายงานเสนอแนวความคิด
หรือวิธีการพิจารณาคุณภาพจัดการเรียนรูหรือคุณภาพการศึกษา เสนอตอผูบังคับบัญชาทุกครั้งที่มีการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนในระหวางลาไปศึกษารวม จํานวน 4 ครั้ง (1 ตุลาคม ...., 1 เมษายน ...., 1 ตุลาคม ....
และ 1 เมษายน ....)
๖. ผูอํานวยการโรงเรียน ................................... พิจารณารายงานผลการศึกษาและรายงาน
เสนอแนวคิด หรื อวิ ธีการพิ จารณาคุณภาพการศึ กษาแล ว เห็ นว าอยูในเกณฑ ที่ จะได รับ การพิ จารณาเลื่ อน
ขั้นเงินเดือน ทั้ง 4 ครั้ง
๗. มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ....................................................... ไดเห็นชอบให
นาย/นาง/นางสาว .....................................ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น รวม 4 ครั้ง โดยใหรอการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนไวกอน และกันเงินสําหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํ า นั ก งานศึก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด .............................................. ตรวจสอบแล ว เห็ น ว า
นาย/นาง/นางสาว....................... ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอภายในประเทศ ระดับปริญญา ......................
สาขาวิชา ............................. ณ มหาวิทยาลัย .......................... มีกําหนด ......... ป โดยถือเปนการปฏิบัติหนาที่
ราชการและมี สิท ธิ ไ ด รั บ การพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นในระหว า งลาไปศึ ก ษาต อ ไม เ กิ น ครั้ ง ละครึ่ ง ขั้ น
จึงเห็นสมควรใหขาราชการรายนี้ไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหวางลาไปศึกษาตอไมเกินครั้งละ
ครึ่งขั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๒๓
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด............................... ขออนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือนใหนาย/นาง/
นางสาว...................................................ตําแหนงครู โรงเรียน..........................................สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา............................... ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหวางลาไปศึกษาตอ ดังนี้
๑. ปงบประมาณ ............... ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม ............ ) ไดรับการพิจ ารณาให เ ลื่ อน
เงินเดือน 0.5 ขั้น (จากขั้น ................... บาท เปนขั้น ................... บาท)
๒. ปงบประมาณ ............... ครั้งที่ 1 (1 เมษายน ............) ไดรับการพิจ ารณาให เ ลื่ อน
เงินเดือน 0.5 ขั้น (จากขั้น ................... บาท เปนขั้น ................... บาท)
๓. ปงบประมาณ ............... ครั้ง ที่ 2 (1 ตุลาคม ............) ไดรับ การพิจ ารณาให เลื่ อ น
เงินเดือน 0.5 ขั้น (จากขั้น ................... บาท เปนขั้น ................... บาท)
๔. ปงบประมาณ ............... ครั้งที่ 1 (1 เมษายน ............) ไดรับการพิจ ารณาให เ ลื่ อน
เงินเดือน 0.5 ขั้น (จากขั้น ................... บาท เปนขั้น ................... บาท)
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
หมายเหตุ : ใหปรับตามแนวปฏิบัติที่ ก.ค.ศ. กําหนด เนื่องจากจะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ
และวิธีการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๒๔
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด ประจําป ..............
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................ ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ/คาตอบแทนพิเศษ
ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด ประจําป .... ใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน.............ราย ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........................... จํานวน ........ ราย
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........................... จํานวน ........ ราย
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........................... จํานวน ........ ราย
กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑฯ ที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา 53 มาตรา 72 มาตรา 73 และมาตรา 81)
2. กฎ ก.ค.ศ. ว า ด ว ยการเลื่อ นขั้ น เงิ น เดื อ นข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. 2550
3. ประกาศสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ลงวั น ที่ 4 มี น าคม 2551
เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ สพฐ. พ.ศ. 2551
4. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
เรื่อง พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
5. กฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552
6. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 21 ลงวั น ที่ 17 ธั น วาคม 2552
เรื่ อ ง การเลื่ อ นเงิ น เดือ นข า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา ตํ า แหน ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น
ตามมาตรา 38 ค.(2)
7. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/1696
ลงวัน ที่ 17 มีนาคม 2553 เรื่อง การเลื่อ นเงินเดือ นขา ราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึก ษา ตําแหน ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(๒)
8. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 10 ลงวั น ที่ 26 มิ ถุ น ายน 2558
เรื่อง การปรับเงินเดือนเขาสูบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงและการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
9. หนังสือ ศอ.ปส.จ. .............. ดวนที่สุด ที่ ............ 0018.3 (ศอ.ปส.จ............)/................
ลงวันที่ ................... เรื่อง อนุมัติรายชื่อผูไดรับการพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษใหแกเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด ประจําป .... (โควตาหนวยงานในระดับพื้นที่ 76 จังหวัด)
10. หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ดว นที่สุด ที่ ............ /............ ลงวันที่ ...................
เรื่อง การพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด ประจําป ....
11. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๒๕
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ....................(ศอ.ปส.จ. ..............)
ตามหนังสือจังหวัด .............................. ดวนที่สุด ที่ ........................ ลงวันที่ ................ และศูนยอํานวยการ
ป อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ตามหนั ง สื อ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ด ว นที่ สุ ด
ที่ ศธ .......................... ลงวันที่ ......................... ไดพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษใหแกเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด ประจําป .... ใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา รวมจํานวน ......... ราย ดังนี้
ตําแหนง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน................ราย
ที่

ชื่อ – สกุล

ตําแหนง/สังกัด

อันดับ

การเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.)
เดิม
เพิ่ม
เดิม
จาก
เพิ่มอีก เปน
เปนขั้น
ขั้น
ขั้น

เงิน
เพิ่ม

หมายเหตุ

ประจําป .........
1
2
3

ตําแหนง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จํานวน..............ราย
ที่

ชื่อ – สกุล

ตําแหนง/
สังกัด

เลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.)
ใชเงิน
จาก
เพิ่มอีก
เปน
เลื่อน
รอยละ รอยละ รอยละ
(บาท)

เลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 ( 1 ต.ค.)
เพิ่ม
ใชเงิน
จาก
เปน
อีก
เลื่อน
รอยละ
รอยละ
รอยละ
(บาท)

รวมใช
เงิน
เพิ่ม
(บาท)

หมาย
เหตุ

ประจําป ......
1
2
3

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ......................ไดตรวจสอบแลวเห็นวา ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จํานวน ......... ราย เปนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด และไดรับการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบกรณีพิเศษในโควตาของศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ..............................
(ศอ.ปส.จ. .......................) และศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ สมควร
เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน ...... ราย
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........................... จํานวน ........ ราย

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๒๖
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํา นักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................... ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือ นกรณี พิ เ ศษ
(โควตายาเสพติด) ประจําป ......... ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน.......ราย คือ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .......................... จํานวน ........... ราย
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .......................... จํานวน ........... ราย
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .......................... จํานวน ........... ราย
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๒๗

 ดําเนินการตลอดทั้งป


ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(๒)

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๒๘

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๒๙
เรื่องที่ .....
เรื่อง การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
ในสายงานนิติการ ไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีใหไดรับ
พ.ต.ก. ครั้งแรก
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ......................... ขออนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในสายงานนิติการ ไดรับเงินเพิ่ม สําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีใหไดรับ พ.ต.ก. ครั้งแรกสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ....................................
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๓๓ และมาตรา ๕๓)
๒. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓
เรื่อง ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยเงินเพิ่มสําหรับ ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของบุคลากรทางการศึกษา ในสายงาน
นิติการ พ.ศ. ๒๕๕๓
๓. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๐ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีก ารคัดเลือกบุ คลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในสายงานนิติ ก าร
ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)
4. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 1๗ ลงวั น ที่ ๒๓ มิ ถุ น ายน 25๖๐
เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสายงาน
นิติการ ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)
5. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................... แจงวา นาย/นาง/นางสาว .................................
ตําแหนงนิติกร ระดับ ...................... สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................. ไดเสนอคําขอรับ
การคัดเลือกบุคคลผูดํารงตําแหนงนิติกร ระดับ ......................... ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีใหไดรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก เมื่อวันที่ ....................... โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ดานกฎหมายในระดับตําแหนงที่ขอรับ พ.ต.ก. เปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กําหนด
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .......................................... แจงวา ไดสงเอกสารหลักฐาน
ของนาย/นาง/นางสาว ..................................................... ตําแหนงนิติกร ระดับ .......................... ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาคัดเลือกใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนง
นิติกร (พ.ต.ก.) กรณีใหไดรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๓๐
๓. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลับ ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/......................
ลงวันที่ ................... แจงวา ไดดําเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสายงาน
นิติการ ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) พรอมเสนอผลการพิจารณา
ให ก.ค.ศ. พิจารณา
๔. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/............... ลงวันที่ ...................... แจงวา ก.ค.ศ.
ไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติให นาย/นาง/นางสาว ................................... ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงนิติกร ระดับ ................................ ไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)
กรณีใหไดรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................ ไดตรวจสอบแลวเห็นวา ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติให
นาย/นาง/นางสาว .................................................. ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง นิติกร
ระดับ ........................... ไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีใหได รับ
พ.ต.ก. ครั้งแรก ในอัตรา ....................... บาทตอเดือน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................... ขออนุมัติ
๑. ใหนาย/นาง/นางสาว.................................... ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงนิติกร ระดับชํานาญการพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ................................ ไดรับเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีใหไดรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก ในอัตรา .................. บาท
ตอเดือน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ...................................
๒. ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ มีคาํ สั่งให นาย/นาง/นางสาว .................................................
ไดรับ พ.ต.ก. ตามที่กําหนด โดยใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................................
ไดรับคําขอรับการคัดเลือก
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๓๑
เรื่องที่ .....
เรื่อง การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
ในสายงานนิติการ ไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีใหไดรับ
พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ...................................... ขออนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ผูดํารงตําแหนงนิติกร ไดรับเงินเพิ่ม สําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีใหไดรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ....................................
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๓๓ และมาตรา ๕๓)
๒. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓
เรื่อง ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยเงินเพิ่มสําหรับ ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของบุคลากรทางการศึกษา ในสายงาน
นิติการ พ.ศ. ๒๕๕๓
๓. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๐ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีก ารคัดเลือกบุ คลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในสายงานนิติ ก าร
ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)
4. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 1๗ ลงวั น ที่ ๒๓ มิ ถุ น ายน 25๖๐
เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสายงาน
นิติการ ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)
5. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................... แจงวา นาย/นาง/นางสาว ................................
ตําแหนงนิติกร ระดับ ........................ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ................................ ซึ่งไดรับ พ.ต.ก.
อยูเดิมและไดรับ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ ที่สูงขึ้น ไดเ สนอคํา ขอรับ การคัดเลือกบุคคลผู ดํา รง
ตําแหนงนิติกร ระดับ ........................... ใหไดรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น ตามระดับตําแหนง (กรณีใหไดรับ
พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น) เมื่อวันที่ ...................... โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานดานกฎหมายในระดับตําแหนง
ที่ขอรับ พ.ต.ก. เปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ................................................... ไดสงเอกสารหลักฐาน
ของนาย/นาง/นางสาว .......................................... ตําแหนงนิติกร ระดับ ................................... ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาคัดเลือกใหไดรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้นตามระดับตําแหนง
(กรณีใหไดรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น) ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๓๒
๓. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลับ ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/......................
ลงวันที่ .......................... แจงวาไดดําเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ในสายงานนิติการ ใหไดรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้นตามระดับตําแหนง (กรณีใหไดรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น)
พรอมเสนอผลการพิจารณาให ก.ค.ศ. พิจารณา
๔. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/...............ลงวันที่ ........................ แจงวา ก.ค.ศ.
ไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให นาย/นาง/นางสาว ................................ ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงนิติกร ระดับ ........................... ไดรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้นตามระดับตําแหนง (กรณีใหไดรับ พ.ต.ก.
ในอัตราที่สูงขึ้น)
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................ ตรวจสอบแลวเห็นวา ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ
ให นาย/นาง/นางสาว ................................................... ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงนิติกร
ระดับ ...................... ไดรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้นตามระดับตําแหนง (กรณีใหไดรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น)
ในอัตรา ................... บาทตอเดือน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................... ขออนุมัติ
๑. ใหน าย/นาง/นางสาว .................................................... ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงนิติกร ระดับชํานาญการพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................................
ไดรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้นตามระดับตําแหนง (กรณีใหไดรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น) ในอัตรา ..............บาท
ตอเดือน ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ...................................
๒. ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ มีคําสั่งให นาย/นาง/นางสาว ..........................................
ไดรับ พ.ต.ก. ตามที่กําหนด โดยใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................................
ไดรับคําขอรับการคัดเลือก
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๓๓
ขอสังเกตและขอเสนอแนะที่ตองพิจารณาในการดําเนินงาน
งานเงินเดือน คาตอบแทนและบําเหน็จความชอบ
---------------------------1. เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1) การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหปรับตามแนวปฏิบัติที่ ก.ค.ศ.
กําหนด เนื่องจากจะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) การพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ นเงิ นเดือ นกรณีล าศึก ษา ฝ ก อบรม หรื อ วิจั ย จะต อ งเป น กรณี ที่
ข า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู นั้น รายงานตั ว กลั บ เข า ปฏิ บั ติร าชการและสํ า เร็ จ การศึ ก ษา
ตามระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตและตามหลักสูตรที่กําหนด โดยไมมีการขอขยายระยะเวลา และมีผลการเรียน
ไมต่ํากวาเกณฑที่กําหนด จึงจะพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนไดไมเกินครั้งละ ๐.๕ ขั้น ในครั้งที่รอไวตามขอ ๘
ของกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
3) การเลื่อนเงินเดือนกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินเดือน ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผูนั้นตองไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินเดือนในรอบปที่แลวมา แลวแตกรณี จึงจะมีสิทธิ
ไดรับเงินเดือนในอันดับถัดไปไดอีกหนึ่งอันดับเทานั้น
4) การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีถูกฟองคดีอาญา กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ถูกฟองคดีอาญา ผูบังคับบัญชาตองใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นมีการรายงานการถูกฟอง
คดีอาญาของตน นับ ตั้งแตวันที่ศาลประทับ ฟองและใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนสั่งใหรอการเลื่อนขั้น
เงินเดือนไวกอน และใหกันเงินสําหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไวดวย สําหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูมีอํานาจ
สั่งเลื่อนขั้นเงิน เดือนพิจารณาตามขอ ๑๓ ของ กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
2. เรื่อง การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่สอนคนพิการใหไดรับเงินเพิ่ม
สํ า หรั บ ตํ า แหน ง ที่ มี เ หตุพิ เ ศษของขา ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษาที่ ป ฏิบัติห นา ที่
การสอนคนพิการ (พ.ค.ก.)
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
๑) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นตองมีคุณสมบัติเปนไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ.
กําหนดอยางเครงครัด
๒) เอกสารรับรองคนพิการ ตองเปนเอกสารที่ยังไมหมดอายุ
3) ถาปฏิบัติหนาที่สอนคนพิการไมเต็มเดือนในเดือนใหผูนั้นไดรับ พ.ค.ก. สําหรับเดือนนั้น
ตามสวนของจํานวนวันที่ปฏิบัติหนาที่ถาในเดือนใด มิไดปฏิบัติหนาที่ ผูนั้นไมมีสิทธิไดรับ พ.ค.ก. สําหรับเดือนนั้น
ทั้งนี้ ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบใหเปนไปตามระเบียบอยางเครงครัด หากพบวาถาไมเปนไปตามระเบียบ
ให กศจ. เพิกถอนคําสั่งใหไดรับ พ.ค.ก. และใหผูนั้นสง พ.ค.ก. ที่ไดรับคืนตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๓๔
๔) ในกรณีที่การขอรับ พ.ค.ก. ของผูใดมีการรายงานเท็จ หรือการรับรองขอมูลอื่นเปนเท็จ
ใหถือเปนความผิดทางวินัย
5) วันที่พิจารณาอนุมัติใหไดรับ พ.ค.ก. ใหดําเนินการดังนี้
๕.๑) ตองไมกอนวันเปดภาคเรียน
๕.๒) ตองไมกอนวันที่มีคุณสมบัติครบถวน
๕.๓) ตองไมกอนวันที่ยื่นคําขอ
๕.๔) ตองไมเปนวันหยุดราชการ
๖) การขอรับ พ.ค.ก. ตอเนื่อง ตองรายงานขอมูลการปฏิบัติหนาที่ พรอมทั้งเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวของตอ กศจ. พิจารณาอนุมัติภายใน ๔๕ วัน นับแตวันเปดภาคเรียนที่ ๑ ของปการศึกษา
3. เรื่อง การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษา โดยมีสิทธิไดรับการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน ในระหวางลาไปศึกษาตอ
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1) คุณวุฒิที่มีสิทธิไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหวางลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติ
งานวิจัย จะตองเปนคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองและกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองยื่นแบบขออนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยกอนลาไปศึกษา ฝกอบรม ปรือปฏิบัติงานวิจัยและตองไดรับ
การอนุมัติจาก กศจ. กอนลาไปศึกษา ฝกอบรม ปรือปฏิบัติงานวิจัย
3) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสิทธิไดรับการอนุมัติใหลาศึกษา ฝกอบรม
หรือปฏิบัติงานวิจัย ถือเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการ จะตองเปนผูที่ไมอยูในระหวางการเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขม

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๓๕

8. งานการประเมินวิทยฐานะ

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๓๖

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๓๗
8. งานการประเมินวิทยฐานะ


ดําเนินการตลอดทั้งป
 ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยฐานะชํานาญการ
1. การตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหมีวิทยฐานะชํานาญการ
(ประเมินดานที่ ๑ ดานที่ ๒ และดานที่ ๓)
2. การประเมินและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหมีวิทยฐานะชํานาญการ
(ผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3)
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
3. การตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ (คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2)
4. การประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเ ศษ
(ผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2)
5. การตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินดานที่ 3) เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
6. การประเมิ น และแต ง ตั้ ง ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเพื่ อ เลื่ อ นเป น วิ ท ยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ (ผลการประเมินดานที่ ๓)
7. การประเมินขาราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึกษาเพื่อ เลื่อ นวิทยฐานะ กรณีที่มีการเปลี่ ยน
ตําแหนง
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
8. การตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ คณะกรรมการชุดที่ 1 (ประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2) และคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลงานทางวิชาการ
9. การให ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเลื่ อ นเป น วิ ท ยฐานะเชี่ ย วชาญ (อนุ มั ติ ผ ล
การประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2)

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๓๘

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๓๙

ดําเนินการตลอดทั้งป

 ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๔๐

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๔๑
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหมีวิทยฐานะชํานาญการ
(ประเมินดานที่ ๑ ดานที่ ๒ และดานที่ ๓)
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ................................ ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหมีวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน .......... ราย ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ....................... จํานวน .......... ราย
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ....................... จํานวน .......... ราย
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา 54)
2. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
๓. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.๓/๑๔๔๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม 25๔๙
เรื่ อง หลักเกณฑแ ละวิธีการใหขา ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษามีวิทยฐานะและเลื่อ นวิทยฐานะ
(เพิ่มเติม)
๔. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2553
เรื่อง การประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
๕. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 20 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
เรื่อง การปรับ ปรุงมาตรฐานวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชํานาญการ
และการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชํานาญการ
๖. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559
เรื่อง การปรับ ปรุงมาตรฐานวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชํานาญการ
และการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชํานาญการ
๗. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาแจง วา ไดรับ แบบเสนอขอรั บ การประเมิน และเอกสาร
ประกอบการพิ จ ารณาของข า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เพื่ อ ให มีวิ ท ยฐานะครูชํ า นาญการ
จํ า นวน ...... ราย และได ต รวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู ข อรั บ การประเมิ น แล ว เป น ผู มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว น
ตามที่ ก.ค.ศ กําหนดทุกราย (รายละเอียดดังแนบ)
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอตั้งคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ และดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน
สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูขอรับการประเมิน จํานวน ...... ราย ดังนี้

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๔๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................................. จํานวน ......... ราย
ที่

ชื่อ-ชื่อสกุล/
ตําแหนง/โรงเรียน/
วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาที่ขอ/
สพท.รับคําขอ

1

2

คณะกรรมการ
ชื่อสกุล
1. ………………………….
2. ………………………….
3. …………………………
1. ………………………….
2. ………………………….
3. …………………………

ตําแหนง
ผูอํานวยการ......
ประธาน
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ครูชํานาญการ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธาน
ผูอํานวยการ......
กรรมการ
ครูชํานาญการ
กรรมการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................. จํานวน..............ราย
ที่
1

2

ชื่อ-ชื่อสกุล/
ตําแหนง/โรงเรียน/
วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาที่ขอ/
สพท.รับคําขอ

คณะกรรมการ
ชื่อสกุล
1. ………………………….
2. ………………………….
3. …………………………
1. ………………………….
2. ………………………….
3. …………………………

ตําแหนง
ผูอํานวยการ....
ประธาน
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ครูชํานาญการ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธาน
ผูอํานวยการ....
กรรมการ
ครูชํานาญการ
กรรมการ

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................... ไดตรวจสอบขอมูลตามที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานําเสนอแลวเห็นวา
๑. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคําขอรับ การประเมินเพื่อใหมีวิทยฐานะ
ชํานาญการ จํานวน ......... ราย เปนผูมีคุณสมบัตคิ รบถวน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอขอตั้งคณะกรรมการ จํานวน ๓ คน ประเมินดานที่ 1
ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ และดานที่ 3
ดานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด คือ (1) ผูอํานวยการสถานศึกษา
ของผู ข อรั บ การประเมิ น (2) ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ น อกสถานศึ ก ษานั้ น ที่มี ค วามรู ค วามสามารถเหมาะสม
และ(3) ข าราชการครู ที่ มีวิ ทยฐานะไม ต่ํ ากวาวิ ทยาฐานะครู ชํ านาญการ และเป นผู มี ความรู ความสามารถ
ประสบการณ สอดคลองกับความรับผิดชอบของผูขอรับการประเมิน
จึงเห็นสมควรดําเนินการ ดังนี้
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ และดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อใหมีวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน ........ ราย ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่เสนอ
2. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดของผูขอรับการประเมิน แจงใหคณะกรรมการฯ
ดําเนินการประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. กําหนด

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๔๓
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ........................ ขออนุมัติ ดังนี้
๑. ตั้งคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ และดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน ........ ราย
๒. มอบใหศึกษาธิการจังหวัด ............. (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศตั้งคณะกรรมการ
ประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ...........................
3. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดของผูขอรับการประเมิน แจงใหคณะกรรมการฯ
ดําเนินการประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. กําหนด
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๔๔
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การประเมินและแตงตั้ ง ขา ราชการครู แ ละบุคลากรทางการศึก ษา เพื่อให มีวิทยฐานะชํา นาญการ
(ผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3)
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด .......................... ขออนุมัติผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2 และดานที่ 3
และแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาผูผานการประเมิน ใหมีวิทยฐานะชํานาญการ
จํานวน ........... ราย ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ....................... จํานวน .......... ราย
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ....................... จํานวน .......... ราย
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา 53 และมาตรา 54)
2. พระราชบั ญ ญั ติ เ งิ น เดื อ น เงิ น วิ ท ยฐานะ และเงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง ข า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
3. กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนสูงกวา
หรือต่ํากวาขั้นต่ําหรือสูงกวาขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
4. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0203.4/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 25๔8
เรื่อง มาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
6. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2553
เรื่อง การประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
7. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวั น ที่ 23 กั น ยายน 2554
เรื่อง การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการใหไดรับ
เงินเดือน
8. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5733
ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 เรื่อง การกําหนดภาระงานขั้นต่ําของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน
๙. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 20 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
เรื่อง การปรับ ปรุงมาตรฐานวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชํานาญการ
และการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชํานาญการ
๑๐. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559
เรื่อง การปรับ ปรุงมาตรฐานวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชํานาญการ
และการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชํานาญการ
๑๑. คํา สั่งหั ว หนาคณะรัก ษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๔๕
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .............. ในการประชุมครั้งที่ ........ เมื่อวันที่ ...................
ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานที่ 2
ดานความรูความสามารถ และดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่เสนอขอรับการประเมินเพื่อใหมีวิทยฐานะชํานาญการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
๒. คณะกรรมการประเมิน ไดสรุปผลการประเมินดานที่ 1 – ๓ ของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผูเสนอขอรับการประเมินเพื่อใหวิทยฐานะชํานาญการแลว จํานวน ......... ราย ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ......................... จํานวน .......... ราย
ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด/
วุฒิการศึกษา

๑

2

รายการ
ประเมิน

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ผาน

ดานที่ 1
ดานที่ 2
ดานที่ 3
ดานที่ 1
ดานที่ 2
ดานที่ 3

100
100
100
100
100
100

65
65
65
65
65
65

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ
คนที่
๑

คนที่
๒

คนที่
๓

เฉลี่ย

ความเห็น
กรรมการ/
อนุมัติไมกอน
วันที่

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...............................จํานวน..........ราย
ที่
๑

2

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด/
วุฒิการศึกษา

รายการ
ประเมิน

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ผาน

ดานที่ 1
ดานที่ 2
ดานที่ 3
ดานที่ 1
ดานที่ 2
ดานที่ 3

100
100
100
100
100
100

65
65
65
65
65
65

คะแนนประเมินของคณะกรรมการ
คนที่
๑

คนที่
๒

คนที่
๓

เฉลี่ย

ความเห็น
กรรมการ/
อนุมัติไมกอน
วันที่

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................... ไดตรวจสอบขอมูลตามที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไดนําเสนอแลว เห็นวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน ........ ราย มีผลการประเมิน
จากคณะกรรมการฯ ผ า นเกณฑ ที่ ก.ค.ศ. กํ า หนด คื อ ได ค ะแนนการประเมิ นด านที่ 1 และด า นที่ 2
จากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 65 และไดคะแนนการประเมินดานที่ ๓ จากกรรมการแตละคน
ไมต่ํากวารอยละ 65 เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด
คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๔๖
จึงเห็นสมควรดําเนินการ
๑. อนุมัติผลการประเมินตามมติของคณะกรรมการประเมิน จํานวน ....... ราย
๒. อนุมัติแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูผานเกณฑการประเมิน ใหเลื่อนเปน
วิ ทยฐานะชํา นาญการ โดยใหไดรับ เงินเดื อนอัน ดับ คศ. 2 ตามหลักเกณฑและวิธี การที่ ก.ค.ศ. กํา หนด
จํานวน ........ ราย
3. ใหผู ม ีอํ า นาจตามมาตรา 53 สั ่ง แตง ตั ้ง ขา ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา
ผู ที่ ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ให มี วิ ท ยฐานะชํ า นาญการ ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก.ค.ศ. กํ า หนด
จํานวน ..... ราย ทั้งนี้ ไมกอนวันทีส่ ํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอและเอกสารครบถวน และตองไดรับ
เงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 2 เกิน ๑ ขั้น
4. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดของผูขอรับการประเมิน แจงใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไมผานการประเมินใหแจงใหทราบ
พรอมขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด............................... ขออนุมัติ
๑. อนุมัติผลการประเมินตามมติของคณะกรรมการประเมิน จํานวน.......ราย
๒. อนุมัติแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูผานเกณฑการประเมิน ใหเลื่อนเปน
วิ ทยฐานะชํา นาญการ โดยใหไดรับ เงินเดื อนอัน ดับ คศ. 2 ตามหลักเกณฑและวิธี การที่ ก.ค.ศ. กํา หนด
จํานวน ........ ราย
3. ใหผู ม ีอํ า นาจตามมาตรา 53 สั ่ง แตง ตั ้ง ขา ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา
ผู ที่ ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ให มี วิ ท ยฐานะชํ า นาญการ ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก.ค.ศ. กํ า หนด
จํานวน ..... ราย ทั้งนี้ ไมกอนวันทีส่ ํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอและเอกสารครบถวน และตองไดรับ
เงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 2 เกิน ๑ ขั้น
4. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดของผูขอรับการประเมิน แจงใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีม ติใหไมผา นการประเมินใหแ จงให ทราบ
พรอมขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๔๗
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ข า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาเพื่ อ เลื่ อ นเป นวิ ท ยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ (คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2)
คําขอ สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวัด ............................................ ขออนุ มั ติตั้ง คณะกรรมการชุ ด ที่ 1
เพื่อประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 ดานความรู
ความสามารถของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
จํานวน ......... ราย ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ....................... จํานวน .......... ราย
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ....................... จํานวน .......... ราย
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา 54)
2. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
เรื่ อง หลักเกณฑแ ละวิธีการใหขา ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษามีวิทยฐานะและเลื่อ นวิทยฐานะ
สําหรับวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
๓. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.๓/๑๔๔๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม 25๔๙
เรื่ อง หลักเกณฑแ ละวิธีการใหขา ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษามีวิทยฐานะและเลื่อ นวิทยฐานะ
(เพิ่มเติม)
๔. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2553
เรื่อง การประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
๕. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงวา ไดรับแบบเสนอขอรับการประเมินและเอกสารประกอบ
การพิจารณาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน..........ราย
และไดตรวจสอบคุณสมบัติข องผูขอรับ การประเมินแลวเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน และการเสนอเอกสาร
หลักฐานเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ กําหนดทุกราย (รายละเอียดดังแนบ)
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอขอตั้งคณะกรรมการชุดที่ ๑ เพื่อประเมินดานที่ 1
ด า นวินัย คุณ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิช าชีพ และดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ สํา หรั บ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูขอรับการประเมินเพื่อใหมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน.....ราย
ดังนี้

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๔๘
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................................. จํานวน ............. ราย
ที่

ชื่อ-ชื่อสกุล/
ตําแหนง/โรงเรียน/
วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาที่ขอ/
สพท.รับคําขอ

1
2

คณะกรรมการ
ชื่อสกุล
1. ………………………….
2. ………………………….
3. …………………………
1. ………………………….
2. ………………………….
3. …………………………

ตําแหนง
ผูอํานวยการ....
ประธาน
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ครูฃํานาญการพิเศษ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธาน
ผูอํานวยการ....
กรรมการ
ครูฃํานาญการพิเศษ กรรมการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................................. จํานวน .............. ราย
ที่
1
2

ชื่อ-ชื่อสกุล/
ตําแหนง/โรงเรียน/
วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาที่ขอ/
สพท.รับคําขอ

คณะกรรมการ
ชื่อสกุล
1. ………………………….
2. ………………………….
3. …………………………
1. ………………………….
2. ………………………….
3. …………………………

ตําแหนง
ผูอํานวยการ....
ประธาน
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ครูฃํานาญการพิเศษ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธาน
ผูอํานวยการ....
กรรมการ
ครูฃํานาญการพิเศษ กรรมการ

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํา นักงานศึกษาธิการจังหวัด ................................ ไดตรวจสอบขอ มูลตามที่สํานั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาไดนําเสนอแลว เห็นวา
1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคําขอรับการประเมินเพื่อใหมีวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ จํานวน ............ ราย เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนและเสนอเอกสารหลักฐานฯ เปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอขอตั้งคณะกรรมการชุดที่ ๑ เพื่อประเมินดานที่ 1
ด า นวินัย คุณ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิช าชีพ และดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ สํา หรั บ
ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู ข อรั บ การประเมิ น เพื่ อ ให มี วิ ท ยฐานะชํ า นาญการพิ เ ศษ
จํานวน.....ราย เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
จึงเห็นสมควรดําเนินการ
1. อนุมัตติ ั้งคณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ เพื่อประเมินขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน ............. ราย ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอ
2. มอบหมายใหศึกษาธิการจังหวัด ......................... (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศ
ตั้งคณะกรรมการประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ..................................
3. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดของผูขอรับการประเมิน แจงใหคณะกรรมการฯ
ดําเนินการประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. กําหนด
คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๔๙
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด .................... ขออนุมัติ
1. ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ชุ ด ที่ 1 ประเมิ น ด า นที่ 1 ด า นวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ เพื่อประเมินขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน ............. ราย
2. มอบหมายใหศึกษาธิการจังหวัด .............................. (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศ
ตั้งคณะกรรมการประเมินฯ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ..................................
3. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดของผูขอรับการประเมิน แจงใหคณะกรรมการฯ
ดําเนินการประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. กําหนด
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๕๐
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การประเมิ น ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาเพื่ อ เลื่ อ นเป น วิทยฐานะชํ า นาญการพิ เ ศษ
(ผลการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2)
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด .............................. ขออนุมัติผลการประเมินดานที่ 1 ดานวินัยคุณธรรม
จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ และด า นที่ ๒ ด า นความรู ค วามสามารถ ของข า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน............ราย ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...................... จํานวน .......... ราย
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...................... จํานวน .......... ราย
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา 54)
2. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สําหรับ
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
3. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2553
เรื่อง การประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
4. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๙/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ........................................ ในการประชุมครั้งที่ ..............
เมื่อวันที่ ............................ ไดมีมติอนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 เพื่อประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 สําหรับ
ข า ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษาผูข อรับ การประเมิ นเพื่ อ เลื่ อ นเปน วิทยฐานะชํา นาญการพิเศษ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กํา หนด โดยให คณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลัก ฐาน รวมทั้ง
การปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา
๒. เกณฑการตัดสินการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ ๑ สําหรับวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
ผูผานการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 ตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๗๐
๓. กรณีผลการประเมินดานที่ ๑ และดานที่ ๒ ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด และ กศจ. ..........
พิจารณาแลวมีมติใหผานการประเมินทั้ง ๒ ดาน ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ ๓)
ซึ่งประกอบดว ย เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผูเรีย นและผลงานทางวิช าการ พรอมทั้งผลการประเมิ น
ดานที่ ๑ – ๒ และขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ ๑ ใหคณะกรรมการชุดที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา
ตอไป
๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงวา คณะกรรมการชุดที่ ๑ ไดสรุปผลการประเมินดานที่ 1
และดา นที่ 2 ของขา ราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาผู ข อรับ การประเมินเพื่ อ เลื่อ นเป นวิ ทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษแลว จํานวน............ราย ดังนี้
คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๕๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................................. จํานวน .............. ราย
ที่

ชื่อ-สกุล
ตําแหนง/โรงเรียน

วุฒิ/วิชาเอก

สาขาวิชา
ที่ขอ/
สพท.รับคําขอ

1
2

คะแนนของกรรมการประเมิน

เกณฑ
ผาน
รอยละ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย

รายการ
ประเมิน

คะแนน
เต็ม

ดานที่ 1

100

70

ดานที่ 2

100

70

ดานที่ 1

100

70

ดานที่ 2

100

70

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................................. จํานวน .............. ราย
ที่
1
2

ชื่อ-ชื่อสกุล
ตําแหนง/โรงเรียน

วุฒิ/วิชาเอก

สาขาวิชา
ที่ขอ/
สพท.รับคําขอ

คะแนนของกรรมการประเมิน

เกณฑ
ผาน
รอยละ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย

รายการ
ประเมิน

คะแนน
เต็ม

ดานที่ 1

100

70

ดานที่ 2

100

70

ดานที่ 1

100

70

ดานที่ 2

100

70

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................. ไดตรวจสอบขอมูลตามที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไดนําเสนอแลวเห็นวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูเสนอขอรับการประเมินเพื่อเลื่อน
เปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน ......... ราย มีผลการประเมินดานที่ ๑ และดานที่ ๒ จากคณะกรรมการ
ชุดที่ ๑ ผานเกณฑตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด จึงเห็นสมควรอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และใหสง
ผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ ๓) พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ ๑ – ๒ ใหคณะกรรมการชุดที่ ๒ ในสาขาวิชา/
กลุมสาระวิชาที่เสนอขอรับการประเมิน เพื่อดําเนินการตอไป
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด.................... ขออนุมัติ ดังนี้
๑. ผลการประเมินดานที่ 1 – ๒ ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ ๑ จํานวน............ราย
๒. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดของผูขอรับการประเมิน สงผลการปฏิบัติงาน
(ดานที่ ๓) พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ ๑ – ๒ และขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ ๑ ใหคณะกรรมการ
ชุดที่ ๒ เพื่อดําเนินการตอไป

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๕๒
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๕๓
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินดานที่ 3) เพื่อใหขา ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึ กษา
เลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ................................ ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินดานที่ 3
ดานผลการปฏิบัติงาน) สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูขอรับ การประเมิน ที่ ผาน
การประเมินดานที่ ๑ และดานที่ ๒ จากคณะกรรมการชุดที่ 1 เพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
จํานวน...........สาขาวิชา/กลุมสาระวิชา
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา 54)
๒. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุดที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
3. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
เรื่อง การประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
4. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ลับ ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/2519 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
5. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5733
ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 เรื่อง การกําหนดภาระงานขั้นต่ําของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน
๖. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๙/2560ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๑. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด..................................... ไดมีมติอนุมัติผลการประเมิน
ดานที่ ๑ และดานที่ ๒ (จากคณะกรรมการชุดที่ ๑) สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูขอรับ
การประเมิ น เพื่ อ เลื่อ นเปน วิท ยฐานะชํา นาญการพิ เ ศษ ผ า นเกณฑ ที่ ก.ค.ศ. กํ า หนด และให ดํา เนิ น การ
เพื่อประเมินดานที่ ๓ ตอไป
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดของผูขอรับการประเมิน ไดเสนอขอตั้งคณะกรรมการ
ชุดที่ ๒ จากผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชี
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. กําหนด เปนคณะกรรมการประเมิน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
เพื่อประเมินดานที่ ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน จํานวน ................ สาขาวิชา/กลุมสาระวิชา รายละเอียดตามบัญชี
รายชื่ อ คณะกรรมการชุ ดที่ ๒ (เอกสารลั บแจกในที่ ประชุ ม) ตามสั ดส วนผู ทรงคุ ณวุ ฒิ และจํ านวนคํ า ขอรั บ
การประเมิน ดังนี้

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๕๔
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...........................................
ที่
1
๒

สาขาวิชา/กลุม สาระวิชา

จํานวนผูยื่นคําขอ (ราย)

จํานวนกรรมการ/คณะ

รวมทั้งสิ้น

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ................................................
ที่
1
๒

สาขาวิชา/กลุม สาระวิชา

จํานวนผูยื่นคําขอ (ราย)

จํานวนกรรมการ/คณะ

รวมทั้งสิ้น

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................. ไดตรวจสอบขอมูลตามที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไดนําเสนอแลว เห็นวา
1. ผูที่ไดรับการเสนอรายชื่อเพื่อตั้งเปนคณะกรรมการชุดที่ ๒ เปนผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู
ความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ในแตละสาขาวิชา/กลุมสาระวิชา
2. จํานวนคณะกรรมการประเมินและสัดสวนผูทรงคุณวุฒิข องคณะกรรมการประเมิ น
แตละคณะเปนไปตามจํานวนคําขอรับการประเมินและสัดสวนผูทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. กําหนด
จึงเห็นสมควรดําเนินการ ดังนี้
1. ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ที่ 2 เพื่ อ ให ป ระเมิ น ด า นที่ 3 (ด า นผลการปฏิ บั ติ ง าน)
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน ............ สาขาวิชา
ตามที่เสนอ
2. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดของผูขอรับการประเมิน แจงใหคณะกรรมการฯ
ดําเนินการประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด .................... ขออนุมัติ
๑. ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินดานที่ 3) ในแตละสาขาวิชา/กลุมสาระวิชา ตามที่เสนอ
๒. มอบหมายใหศึกษาธิการจังหวัด ....................... (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศ
ตั้งคณะกรรมการชุดที่ ๒ แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ..................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๕๕
3. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดของผูขอรับการประเมิน แจงใหคณะกรรมการฯ
ดําเนินการประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. กําหนด
มติ อกศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๕๖
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การประเมินและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
(ผลการประเมินดานที่ ๓)
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ......................... ขออนุมัติผลการประเมินดานที่ ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน
และแตง ตั้ง ขา ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาเพื่อ เลื่อ นเปน วิท ยฐานะชํา นาญการพิเ ศษ
จํานวน ............ราย ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................................. จํานวน .......... ราย
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................................. จํานวน .......... ราย
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา 54)
2. พระราชบั ญ ญั ติ เ งิ น เดื อ น เงิ น วิ ท ยฐานะ และเงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง ข า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
3. กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับเงินเดือนสูงกวา
หรือต่ํากวาขั้นต่ํา หรือสูงกวาขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
4. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0203.4/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 25๔8
เรื่อง มาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
6. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2553
เรื่อง การประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
7. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวั น ที่ 23 กั น ยายน 2554
เรื่อง การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ และการให ไดรับ
เงินเดือน
8. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5733
ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 เรื่อง การกําหนดภาระงานขั้นต่ําของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน
9. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๑. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ........................ ไดมีมติอนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ ๒
เพื่อประเมินดานที่ ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับ
การประเมินเพื่อใหมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด และใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดของผูขอรับการประเมิน สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) พรอมทั้งผลการประเมิน
คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๕๗
ครั้งที่ 1 – 2 และขอสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 ในสาขาวิช าที่เสนอขอรับ
การประเมิน ดําเนินการประเมินขั้นที่ 3 ภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. กําหนดแลว
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .............................. แจงวาคณะกรรมการชุดที่ 2 ไดรายงาน
สรุปผลการประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูเสนอขอรับ
การประเมินเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ในสาขาวิชาตางๆ จํานวน ......... ราย ดังนี้
๒.๑ ผานเกณฑการประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด จํานวน ......... ราย
๒.๒ ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 จํานวน ......... ราย
๒.๓ ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2 จํานวน ......... ราย
๒.๔ ไมผานเกณฑการประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด จํานวน ......... ราย
๓. กรณีผลการประเมินดานที่ ๓ ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด ใหเสนอ กศจ. ......................
พิ จารณาอนุมัติ มีผลไมกอนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับ คํา ขอและเอกสารครบถวน หรือไดรับ
หนังสือที่สงรายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุงครบถวนสมบูรณครั้งหลังสุด
๔. กรณีที่ผลการประเมินดานที่ ๓ ไมผานเกณฑและคณะกรรมการชุดที่ ๒ มีความเห็นวา
ผลการปฏิบัติงานฯ อยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ กศจ. ....................... มีมติใหปรับปรุงไดไมเกิน ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ ไมเกิน ๖ เดือน และครั้งที่ ๒ ไมเกิน ๓ เดือน
๕. รายละเอียดผลการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ ๒ ประเมินดานที่ ๓ ปรากฏ ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............... จํานวน ......... ราย
ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/
วุฒิการศึกษา

รายการประเมิน

คะแนนที่ได
คะแนน คะแนน
ความเห็นกรรมการ
เต็ม
ผาน คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ (วันอนุมัต/ิ วันพัฒนา)

กลุมสาระวิชาภาษาไทย (ปรับปรุง ครั้งที่ 1) จํานวน .......... ราย
1

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม

60
40
100

39
26
70

60
40
100

39
26
70

กลุมสาระวิชาภาษาไทย (ประเมินใหม ) จํานวน .......... ราย
2

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม

กลุมสาระวิชาภาษาอังกฤษ (ปรับปรุง ครั้งที่ 1) จํานวน .......... ราย
3

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม

60
40
100

39
26
70

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (สาขาวิชาปฐมวัย) (ปรับปรุง ครั้งที่ 1) จํานวน .......... ราย
4

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม

60
40
100

39
26
70

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (สาขาวิชาปฐมวัย) (ประเมินใหม) จํานวน .......... ราย
5

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม

60
40
100

39
26
70

กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร (ประเมินใหม) จํานวน .......... ราย
6

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม

60
40
100

39
26
70

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๕๘
ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/
วุฒิการศึกษา

รายการประเมิน

คะแนนที่ได
คะแนน คะแนน
ความเห็นกรรมการ
เต็ม
ผาน คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ (วันอนุมัต/ิ วันพัฒนา)

กลุมสาระวิชาสังคมศึกษา (ประเมินใหม) จํานวน .......... ราย
ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม

7

60
40
100

39
26
70

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................... จํานวน..............ราย
3

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/
วุฒิการศึกษา

รายการประเมิน

คะแนนที่ได
คะแนน คะแนน
ความเห็นกรรมการ
เต็ม
ผาน คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ (อนุมัติไมกอนวันที่)

กลุมสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ) (ประเมินใหม) จํานวน .......... ราย
8

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม

60
40
100

39
26
70

กลุมสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประเมินใหม) จํานวน .......... ราย
9

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม

60
40
100

39
26
70

กลุมสาระวิชาคณิตศาสตร (กรณีปรับปรุงผลงานครั้งที่ 1) จํานวน .......... ราย
๑๐

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม

60
40
100

39
26
70

กลุมสาระวิชาคณิตศาสตร (กรณีประเมินใหม) จํานวน .......... ราย
11

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม

60
40
100

39
26
70

กลุมสาระวิชาภาษาไทย (กรณีปรับปรุง ครั้งที่ 1) จํานวน .......... ราย
12

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม

60
40
100

39
26
70

กลุมสาระวิชาภาษาไทย (กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 2) จํานวน .......... ราย
13

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม

60
40
100

39
26
70

กลุมสาระวิชาภาษาไทย (กรณีประเมินใหม) จํานวน .......... ราย
14

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ผลงานทางวิชาการ
คะแนนรวม

60
40
100

39
26
70

การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด................... ไดพิจารณาแลวเห็นวา
1. คณะกรรมการชุ ด ที่ 2 ไดมี ม ติส รุ ป ผลการประเมิน ดา นที่ ๓ ดา นผลการปฏิ บั ติ งาน
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน.........ราย ดังนี้

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๕๙
๑.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...................... รวมจํานวน.........ราย
๑) ผานเกณฑการประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
จํานวน.........ราย
2) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1
จํานวน.........ราย
3) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2
จํานวน.........ราย
4) ไมผานเกณฑการประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
จํานวน.........ราย
1.๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...................... รวมจํานวน.........ราย
๑) ผานเกณฑการประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
จํานวน.........ราย
2) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1
จํานวน.........ราย
3) ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2
จํานวน.........ราย
4) ไมผานเกณฑการประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
จํานวน.........ราย
๒. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผานเกณฑการประเมิน ดานที่ ๓ เพื่อเลื่อนเปน
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด จํานวน ....... ราย เปนผูมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามมาตรฐานวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ทั้งนี้ตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. ๓
เกิน 1 ขั้น
๓. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติใหปรับปรุงผลงานทางวิช าการ ควรใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาดังกลาวปรับปรุงผลงานทางวิชาการตามขอสังเกตของคณะกรรมการประเมิ น
ภายในระยะเวลาตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด (ปรับปรุงครั้งที่ ๑ ภายใน ๖ เดือน รวม ....... ราย)
๔. รายที่คณะกรรมการประเมินมีมติใหผลการประเมินดานที่ ๓ ไมผานเกณฑการประเมิน
รวม ...... ราย โดยมีขอ สังเกตของคณะกรรมการประเมิน (ตามเอกสารลับ ที่ ม อบในที่ ประชุม ) ควรแจ ง
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกลาวทราบพรอมขอสังเกตของคณะกรรมการประเมิน
เห็นสมควรพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
๑. อนุมัติผลการประเมินดานที่ ๓ ตามมติของคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 จํานวน ..... ราย
๒. อนุมัติแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูผานเกณฑการประเมิน ดานที่ ๓
ใหเ ลื่อนเปน วิทยฐานะชํา นาญการพิเศษ โดยใหไ ดรับ เงินเดือ นอันดับ คศ. ๓ ตามหลักเกณฑแ ละวิ ธีก าร
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด จํานวน ........ ราย
3. ใหผู ม ีอํ า นาจตามมาตรา 53 สั ่ง แตง ตั ้ง ขา ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา
ผูที่ผา นเกณฑการประเมิน ใหมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑแ ละวิธีการที่ ก.ค.ศ. กํา หนด
จํานวน ..... ราย ทั้งนี้ ไมกอนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําขอและเอกสารครบถวน ไมกอนวันที่
ผานการพัฒนากอนแตงตั้ง และตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขัน้ ต่ําของอันดับ คศ. 3 เกิน ๑ ขั้น
4. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดของผูขอรับการประเมิน แจงใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา รายที่คณะกรรมการฯ มีมติใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหดําเนินการภายใน
กรอบเวลาที่ ก.ค.ศ. กําหนด
5. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดของผูขอรับการประเมิน แจงใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไมผานการประเมินดานที่ 3 ใหแจง
ใหทราบพรอมขอสังเกตของคณะกรรมการฯ

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๖๐
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด .................... ขออนุมัติ ดังนี้
๑. ผลการประเมินดานที่ 3 ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 2 จํานวน ......... ราย
2. แตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
และใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. ๓ จํานวน ........ ราย ทั้งนี้จะตองผานการพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนเปน
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
3. ให ผู มี อํ า นาจตามมาตรา 53 สั่ ง แต ง ตั้ ง ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ผูที่ผานเกณฑการประเมิน เพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเ ศษ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กําหนด จํานวน ....... ราย
4. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดของผูขอรับการประเมิน แจงใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา รายที่คณะกรรมการฯ มีมติใหปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหดําเนินการภายใน
กรอบเวลาที่ ก.ค.ศ. กําหนด
5. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดของผูขอรับการประเมิน แจงใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทราบ กรณีรายที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติไมผานการประเมินดานที่ 3 ใหแจง
ใหทราบพรอมขอสังเกตของคณะกรรมการฯ
มติ กศจ.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๖๑
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ กรณีที่มีการเปลี่ยนตําแหนง
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................ ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ ๑ (ประเมินดานที่ ๑
และดานที่ ๒) เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีที่มีการเปลี่ยน
ตําแหนง จํานวน ............. ราย
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา 54)
2. พระราชบั ญ ญั ติ เ งิ น เดื อ น เงิ น วิ ท ยฐานะ และเงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง ข า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
3. กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับเงินเดือนสูงกวา
หรือต่ํากวาขั้นต่ํา หรือสูงกวาขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
4. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0203.4/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 25๔8
เรื่อง มาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
6. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2553
เรื่อง การประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
7. หนัง สือ สํา นัก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวัน ที่ 23 กัน ยายน 2554
เรื่อง การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ และการให ไดรับ
เงินเดือน
8. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5733
ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 เรื่อง การกําหนดภาระงานขั้นต่ําของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน
9. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 21 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2554
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ และวิ ธีการประเมิ นและแต งตั้ งข า ราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาให มี วิ ทยฐานะ
และเลื่อนวิทฐานะ กรณีเปลี่ยนตําแหนง
1๐. หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. 0206.3/2754 ลงวั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2554
เรื่อง หารือการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
1๑. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๖๒
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ................................. แจงวา .......................................................
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปจจุบันดํารงตําแหนง ...................................................................
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ......................................... เมื่อครั้งดํารงตําแหนง ....................................
โรงเรียน ..................................... สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................. ไดสงคําขอรับ การ
ประเมินเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะ ...................................... มีรายละเอียด ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
๑๐
11

วัน เดือน ป

รายการดําเนินการ
- ยื่นคําขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะ .................................
ขณะดํารงตําแหนง ................................... ร.ร. ..................................
สพท. ........................ เขต .................
1. สพท. ............. เขต ........ ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1
และดานที่ 2
2. สพท. ............. เขต ...... มีหนังสือแจงคณะกรรมการประเมินชุดที่ ๑
1. คณะกรรมการชุดที่ 1 สรุปผลการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2
2. คณะกรรมการชุดที่ 1 สงมติพรอมคะแนน (ผานเกณฑ) ถึง สพท. ......
เขต .................
1. กศจ. ............. มีมติใหผานเกณฑการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2
2. สพท. ............ เขต ..... สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3)
ใหคณะกรรมการชุดที่ 2
- คณะกรรมการชุดที่ 2 สรุปผลการประเมินดานที่ 3 ดานผลปฏิบตั ิงาน
มีมติใหปรับปรุงครั้งที่ 1 (6 เดือน)
- กศจ. ............... มีมติใหปรับปรุงผลงานฯ (ตามมติคณะกรรมการ
ประเมิน)
- สพท. ............. เขต ....... แจงผูข อรับการประเมินใหปรับปรุงผลงานฯ
- เปลี่ยนตําแหนง ไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา
ร.ร. .................................. สพท. ........................ เขต ........
- สงผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงครบถวนสมบูรณแลวให
สพท. ............. เขต ..... (ภายใน 6 เดือน)
- สพท. ............. เขต ..... สงผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงครบถวน
สมบูรณแลวให คณะกรรมการชุดที่ ๒ (คณะกรรมการชุดเดิม)
- คณะกรรมการชุดที่ 2 สรุปผลใหผานเกณฑดานที่ 3 ดานผลการ
ปฏิบัติงาน (กรณีปรับปรุงผลงานฯ)

หมายเหตุ
สพท. ........ เขต .........
รับคําขอ และเอกสาร
ครบถวน

ผานเกณฑการประเมิน
ที่ ก.ค.ศ.กําหนด

ภายใน 6 เดือน นับแต
วันที่ สพท. แจง
สถานศึกษา

ผานเกณฑการประเมิน
ที่ ก.ค.ศ.กําหนด

ผลการประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน
ที่
1

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/
คะแนน
รายการประเมิน
วุฒิการศึกษา
เต็ม
นาย/นาง/นางสาว ................. ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 60
ตําแหนง ..................................
ผลงานทางวิชาการ
40
ร.ร. .........................................
คะแนนรวม
100
วุฒิ ..........................................

คะแนน
ผาน
39
26

คะแนนที่ได
ความเห็นกรรมการ
คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ (อนุมัติไมกอนวันที่)

70

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๖๓
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................... ไดตรวจสอบขอมูลตามที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไดนําเสนอแลว เห็นวา นาย/นาง/นางสาว ..................................... เมื่อครั้งดํารงตําแหนง ..............
โรงเรียน .............................. สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................................. ไดยื่นคําขอรับการประเมิน
เพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะ ................... และผานการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 ไปแลว ในตําแหนง ..........
กอนเปลี่ยนตําแหนงเปนตําแหนง .................... และผานเกณฑการประเมินดานที่ 3 จากคณะกรรมการชุดที่ 2
โดยมีผลไมกอนวันที่ไดสงผลงานทางวิชาการที่ป รับปรุงครบถว นสมบูรณแลว (เมื่อวันที่ ........................)
ภายหลังวันที่เปลี่ยนตําแหนง (เมื่อวันที่ ........................) จึงเห็นสมควรดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยการเสนอขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 ดา นวินัย คุณ ธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ ในตําแหนง ................................ ดังนี้
คณะกรรมการประเมินดานที่ ๑ และดานที่ ๒ ในตําแหนง ..............................
ที่
1

ชื่อ-ชื่อสกุล/
ตําแหนง/โรงเรียน/
วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาที่ประเมิน
(มีผลไมกอนวันที่
สงผลงานฯ ปรับปรุง)

คณะกรรมการ
คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

นาย/นาง/นางสาว .................
ตําแหนง ..................................
ร.ร. .........................................
วุฒิ ..........................................

ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด .................... ขออนุมัติ ดังนี้
๑. ตั้งคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 เพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะ ........................
สําหรับนาย/นาง/นางสาว ..................................................... ในตําแหนง .............................................
๒. มอบใหศึกษาธิการจังหวัด ....................................... (เลขานุการ กศจ.) ลงนามในประกาศ
ตั้งคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ...........................
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๖๔
เรื่องที่ .....
เรื่อง การตั้ง คณะกรรมการประเมิ น ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเพื่ อ เลื่ อ นเป น วิท ยฐานะ
เชี่ยวชาญ คณะกรรมการชุดที่ ๑ (ประเมินดานที่ ๑ และดานที่ ๒) และคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน
ทางวิชาการ
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................ ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 เพื่อประเมินดานที่ 1
ด า นวิ นัย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด า นที่ 2 ด า นความรู ความสามารถ
ของข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา และคณะกรรมการกลั่ น กรองผลงานทางวิช าการ
เพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ๔ จํานวน ........ ราย
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔)
๒. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
3. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.๓/๑๔๔๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม 25๔๙
เรื่ อง หลักเกณฑแ ละวิธีการใหขา ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษามีวิทยฐานะและเลื่อ นวิทยฐานะ
(เพิ่มเติม)
4. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๑๑๐๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓
เรื่อง การประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
5. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑9/๒๕60 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ................................... รายงานวาไดรับแบบคําขอพรอมทั้ง
ผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ ๓) ของนาย/นาง/นางสาว ..................................... ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนง ............................... วิทยฐานะ .............................. โรงเรียน ................... เพื่อเสนอ
ขอรับการประเมินเลื่อนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอรับการประเมินแลวเปนผูมี
คุณสมบัติครบถวน และการเสนอเอกสารหลักฐานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .......................... เสนอขอตั้งคณะกรรมการประเมินดานที่ 1
ด า นวินัย คุณ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิช าชีพ และดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ สํา หรั บ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ดังนี้

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๖๕

ที่

ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง/โรงเรียน/
วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาที่ขอ/ สพท.รับคําขอ

คณะกรรมการประเมิน ดานที่ ๑
และดานที่ ๒
คนที่ 1
คนที่ 2 คนที่ 3

1. นาย/นาง/นางสาว ..................................
ตําแหนง .................................................
ร.ร. .........................................................
วุฒิ .........................................................

๓. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........................ เสนอขอตั้งคณะกรรมการเพื่อชวยกลั่นกรอง
ผลงานทางวิชาการ ของ นาย/นาง/นางสาว .............................. ตําแหนง............................ โรงเรียน ...............
ผูขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กอนนําเสนอ ก.ค.ศ. ประกอบดวย
๓.๑ นาย/นาง/นางสาว ................................. ตําแหนง ........................สังกัด ..............
๓.๒ นาย/นาง/นางสาว ................................. ตําแหนง ........................สังกัด ..............
๓.๓ นาย/นาง/นางสาว ................................. ตําแหนง ........................สังกัด ..............
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ...................... ไดตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลตามที่สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ................... ไดนําเสนอแลว มีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. นาย/นาง/นางสาว ..................................... ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนง........................... วิทยฐานะ ............................. โรงเรียน ............................ เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน
และไดสงคําขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ ๓) ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ..................... เสนอขอตั้งคณะกรรมการประเมินดานที่ 1
ด า นวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดา นที่ 2 ดานความรูความสามารถ เพื่อ ให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูขอรับการประเมินเลื่อนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .......................... เสนอขอตั้งคณะกรรมการเพื่อช วย
กลั่นกรองผลงานทางวิชาการ เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูขอรับการประเมินเลื่อนเปน
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
เห็นสมควรพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
๑. อนุมัติคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของนาย/นาง/นางสาว .................................
ตําแหนง .......................... โรงเรียน .............................. วิทยฐานะ ..............................
2. อนุมัติตั้ง คณะกรรมการประเมิน ดา นที่ 1 และดา นที่ 2 เพื่อประเมิน นาย/นาง/
นางสาว ................................... ตําแหนง ....................................... โรงเรียน .............................. ใหเลื่อนเปน
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามที่เสนอ
3. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .......................... แจงใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. กําหนด
4. อนุมัติตั้งกรรมการเพื่อชวยกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ ของ นาย/นาง/นางสาว ........
ตําแหนง................................. โรงเรียน ............................... ผูขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ กอนนําเสนอ ก.ค.ศ. ตามที่เสนอ (กรณี กศจ. เห็นสมควรตั้งคณะกรรมการเพื่อชวยกลั่นกรอง)
คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๖๖
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด.......... ในการประชุมครั้งที่ ................ เมื่อวันที่ .................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด.................... ขออนุมัติ ดังนี้
๑. คุ ณ สมบั ติ แ ละเอกสารหลั ก ฐานของนาย/นาง/นางสาว ............................
ตําแหนง .......................... โรงเรียน .............................. วิทยฐานะ..............................
2. ตั้งคณะกรรมการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 เพื่อประเมิน นาย/นาง/นางสาว ........
ตําแหนง....................................... โรงเรียน .............................. ใหเลื่อนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามที่เสนอ
3. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .......................... แจงใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. กําหนด
4. ตั้งกรรมการเพื่อชวยกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ ของ นาย/นาง/นางสาว ...................
ตําแหนง ......................... โรงเรียน ............................ ผูขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
กอนนําเสนอ ก.ค.ศ. ตามที่เสนอ (กรณี กศจ. เห็นสมควรตั้งคณะกรรมการเพื่อชวยกลั่นกรอง)
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๖๗
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (อนุมัติผลการประเมิน
ดานที่ 1 และดานที่ 2)
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ...................................................... ขออนุมัติผลการประเมินดานที่ ๑
ด า นวิ นัย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด า นที่ ๒ ดา นความรู ค วามสามารถ
ของนาย/นาง/นางสาว ............................................... ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนง......................................... วิทยฐานะ ................................... ตําแหนงเลขที่ ..............................
โรงเรียน ...................... รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๓ ขั้น .............. บาท เพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔)
๒. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
๓. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๑๑๐๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓
เรื่อง การประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
๔. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑9/๒๕60 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 8 (1) และขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
๑. นาย/นาง/นางสาว .................................... ไดเสนอคําขอรับการประเมิน (ก.ค.ศ. ๑)
แบบรายงาน ดานที่ ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ก.ค.ศ. ๒) แบบรายงานผล
การปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ. ๓/๑) และไดสงเอกสารผลงานทางวิชาการ จํานวน ................ รายการ คือ
1.๑ งานวิจัย เรื่อง ..............................................................................................................
1.๒ งานวิชาการอื่น เรื่อง ...................................................................................................
รวมจํานวน ๔ ชุด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
๒. กศจ. ............................ ในการประชุ มครั้ง ที่ .......... เมื่ อ วั น ที่ ........................
นาย/นาง/นางสาว ............................ ตรวจสอบคุณสมบัตคิ รบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และตั้ง คณะกรรมการชุด ที่ ๑ ประเมิ น ดา นที่ ๑ ด า นวินั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิช าชีพ
และดานที่ ๒ ดานความรูความสามารถ
3. เกณฑการตัดสิน ผูผานการประเมินดานที่ ๑ และดานที่ ๒ ตองไดคะแนนจากกรรมการ
ทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๗๕

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๖๘
4. ผลการประเมินดานที่ ๑ และดานที่ ๒ ดังนี้
รายการ
ประเมิน

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ผาน

ดานที่ ๑
ดานที่ ๒

๑๐๐
๑๐๐

๗๕
๗๕

กรรมการ
คนที่ ๑

คะแนนที่ได
กรรมการ
กรรมการ
คนที่ ๒
คนที่ ๓

เฉลี่ย

ความเห็น
ของคณะกรรมการ
ผาน/ไมผาน
การประเมิน

5. คณะกรรมการเพื่ อชว ยกลั่น กรองผลงานทางวิชาการได พิจ ารณาผลงานทางวิช าการ
ของนาย/นาง/นางสาว .................................... แลว เห็นควรใหนําเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาตอไป (กรณี กศจ.
ตั้งคณะกรรมการเพื่อชวยกลั่นกรอง)
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํ า นั ก งานศึก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ...................................... ได ต รวจสอบแล ว ปรากฏว า
นาย/นาง/นางสาว ................................ มีคุณสมบัติครบถวนและมีผลการประเมินดานที่ ๑ ดานวินัย คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ ๒ ดานความรูความสามารถ จากคณะกรรมการผานเกณฑ
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ประกอบกับคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการไดพิจารณาผลงานทางวิชาการแลว
จึงเห็นควรอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เพื่อใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................
สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ ๓) พรอมทั้งผลการประเมินดานที่ ๑ และดานที่ ๒ และความเห็นของคณะกรรมการ
ชุดที่ ๑ เพื่อนําเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาตอไป
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .......... ในการประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด............................................. ขออนุมัตดิ ังนี้
1. ผลการประเมิ น ของคณะกรรมการชุ ด ที่ ๑ ด า นที่ ๑ และด า นที่ ๒ ของนาย/นาง/
นางสาว ....................................
๒. ใหสํานักงานศึกษาจังหวัด ................................................ สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ ๓)
พร อ มทั้ ง ผลการประเมิ น ด า นที่ ๑ ด า นที่ ๒ และความเห็ น ของคณะกรรมการชุ ด ที่ ๑ เพื่ อ นํ าเสนอ
ก.ค.ศ. พิจารณาตอไป
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๖๙
ขอสังเกตและขอเสนอแนะที่ตองพิจารณาในการดําเนินงาน
งานการประเมินวิทยฐานะ
-----------------๑. เรื่อง ขอสังเกตการเสนอขอวิทยฐานะครูชํานาญการ
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1) การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงครู ตองนับ จากการดํารงตําแหนงครู รับเงินเดือน
คศ.1 เทานั้น ไมใหนําระยะเวลาการดํารงตําแหนงครูผูชวยมานับรวมดวย
2) ตองเปนผูมีอายุราชการอยางนอย 8 ป สําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรี (ดํารงตําแหนงครูผูชวย
2 ป รวมกับการดํารงตําแหนงครู รับเงินเดือน คศ. 1 ไมนอยกวา 6 ป)
3) ตองเปนผูมีอายุราชการอยางนอย 6 ป สําหรับผูมีวุฒิปริญญาโท (ดํารงตําแหนงครูผูชวย
2 ป รวมกับการดํารงตําแหนงครู รับเงินเดือน คศ.1 ไมนอยกวา 4 ป)
4) ตองเปนผูมอี ายุราชการอยางนอย 4 ป สําหรับผูมีวุฒิปริญญาเอก (ดํารงตําแหนงครูผูชวย
2 ป รวมกับการดํารงตําแหนงครู รับเงินเดือน คศ.1 ไมนอยกวา 2 ป)
5) สําหรับผูที่ใชวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอก ตองเปนวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง และเปนวุฒิ
ในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทที่สําเร็จการศึกษามาแลว หรือ เปนวุฒิที่ตรงกับ
สาขาวิชา/กลุมสาระการเรียนรูที่ทําการสอนหรือเคยทําการสอน หรือเปนวุฒิที่เปนประโยชนตอการจัดการ
เรียนการสอน สงเสริมการเรียนรู ตามที่สวนราชการ (สพฐ.) กําหนดโดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.
6) การนําวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอกมาลดระยะเวลาการดํารงตําแหนง ตองสําเร็จการศึกษา
กอนวันที่ 9 ธันวาคม 2559 หรืออยูระหวางการลาศึกษาตอกอนวันที่ 9 ธันวาคม 2559 หรือไดรายงาน
การไปศึกษาตอโดยไมใชเวลาราชการ กอนวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวใหนําวุฒิดังกลาว
มาลดระยะเวลาการดํารงตําแหนงในการขอมีวิทยฐานะได
2. เรื่อง ขอสังเกตการเขารับการพัฒนากอนแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. การเขารับการพัฒนากอนแตงตั้งเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554 ผูขอเขารับการพัฒนา จะตองเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถ วน
ในการเสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนดตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.
ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 การเขารับการพัฒนากอนที่มีคุณสมบัติครบถวน
จะนําผลการพัฒนามาแตงตั้งใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะไมได

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๗๐

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๗๑

9. งานวินัย อุทธรณ และรองทุกข

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๗๒

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๗๓
9. งานวินัย อุทธรณ และรองทุกข
1. การรายงานการดํ า เนิ น การทางวิ นั ย ไม ร า ยแรง กรณี ผู อํ า นวยการโรงเรี ย นเป น ผู สั่ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวน
2. การรายงานการดํา เนินการทางวินัยไมรายแรง กรณีผูอํา นวยการสํา นัก งานเขตพื้นที่การศึ กษา
เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
3. การรายงานการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง กรณีผูบังคับบัญชาไดลงโทษวินัยไมรายแรง
4. การดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง กรณีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดทางวินัย
5. การรายงานการดํ า เนิ น การทางวิ นั ย อย า งร า ยแรง กรณี ค ณะกรรมการสอบสวนหรื อ ผู สั่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
6. การพิ จ ารณาอุ ทธรณ คํ า สั่ ง ลงโทษวิ นั ย ไม ร า ยแรง กรณี ผู อํ านวยการโรงเรี ย นเป นผู สั่ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวน และสั่งลงโทษ
7. การพิ จ ารณาอุ ท ธรณ คํา สั่ ง ลงโทษวิ นั ย ไม ร า ยแรง กรณีผูอํ า นวยการโรงเรีย นเป น ผู สั่ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวน และรายงานมายั ง ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
แลวผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสั่งเพิ่มโทษ
8. การพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษวินัยไมรายแรง กรณีผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปนผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
9. การพิจารณาคํารองทุกข

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๗๔

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๗๕
1. การรายงานการดําเนินการทางวินัยไมรายแรง กรณีผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยไมรายแรง ราย นาย/นาง/นางสาว .................................
คําขอ สํา นักงานศึกษาธิ ก ารจัง หวั ด ........................... ขอใหพิจ ารณารายงานการดํา เนิ นการทางวิ นั ย
ไมรายแรงราย นาย/นาง/นางสาว ........................................
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 24
มาตรา 27 และมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง
2. กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐
3. กฎ ก.ค.ศ. วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน และลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙
4. ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยการรายงานการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๑
5. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ขอ 7)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. ผูถูกดําเนินการทางวินัย
นาย/นาง/นางสาว ......................................... ตําแหนง ............... วิทยฐานะ ....................
โรงเรียน ........................... สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...................... อายุ ............ ป อายุราชการ ............ ป
ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน/เคยถูกลงโทษ .................. เมื่อป พ.ศ. ............. กรณี ...................
2. ขอกลาวหา
ถู ก กล า วหาว า กระทํ า ความผิ ด วิ นั ย ไม ร า ยแรงในเรื่ อ ง (คั ด ลอกมาจากคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวน)
3. โทษ
นาย/นาง/นางสาว ...................................... ถูกลงโทษ .......................................................
ตามคําสั่ง ............................. ที่ .............. ลงวันที่ ........................
4. ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
นาย/นาง/นางสาว ............................. ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน .................................
สั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามคําสั่งโรงเรียน ............................... ที่ ................... ลงวันที่ .......................
5. มูลกรณี
มูลกรณีเรื่องนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก (คัดลอกในสวนของมูลกรณีมาจากรายงานการสอบสวน/ สว. 6)
6. ผลการสอบสวน
ขอเท็จจริงรับฟงไดวา (คัดลอกในสวนขอเท็จจริงมาจากรายงานการสอบสวน/สว. 6)

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๗๖
7. พยานหลักฐาน
7.๑ พยานบุคคล
7.๑.๑ ชื่อ-นามสกุลจริงของพยาน
ใหการเมื่อวันที่
วา (คัดลอกมาจาก
บันทึกการสอบสวนปากคําพยาน)
7.๑.2 ชื่อ-นามสกุลจริงของพยาน
ใหการเมื่อวันที่
วา (คัดลอกมาจาก
บันทึกการสอบสวนปากคําพยาน)
7.๑.3 ชื่อ-นามสกุลจริงของพยาน
ใหการเมื่อวันที่
วา (คัดลอกมาจาก
บันทึกการสอบสวนปากคําพยาน)
(คัดลอกบันทึกการสอบสวนปากคําพยานทุกคน)
7.๒ พยานเอกสาร
7.๒.๑
(เอกสารที่เกี่ยวของและเปนสาระสําคัญในเรื่องนี้) (ใหระบุวาเปนเอกสาร
อะไร เลขที่ .............. ลงวันที่ ................... มีสาระสําคัญวาอยางไร)
7.๒.2
(เอกสารที่เกี่ยวของและเปนสาระสําคัญในเรื่องนี้) (ใหระบุวาเปนเอกสาร
อะไร เลขที่ .............. ลงวันที่ ................... มีสาระสําคัญวาอยางไร)
8. คําชี้แจงแกขอกลาวหาของผูถูกดําเนินการทางวินัย
คัดลอกคําใหการของผูถูกกลาวหาทั้งหมด (ไมควรสรุปยอ หรือปรับแตงคําใหการของผูถูก
ดําเนินการทางวินัย)
9. ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแลวเห็นวา
(คัดลอกความเห็นและการเสนอโทษ
ของคณะกรรมการสอบสวนมาจากรายงานการสอบสวน)
10. ความเห็นของผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ผูอํานวยการโรงเรียน.............................................พิจารณาแลวเห็นวา....(มีความผิด
หรือไมมีความผิดอยางไร/ เห็นควรยุติเรื่องหรือไดรับโทษสถานใด) ......................................................................
..............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
จึงสั่งลงโทษ .................................... ตามคําสั่งโรงเรียนที่ ....................................ลงวันที่ (หรือสั่งยุติเรื่อง/
หรือสั่งงดโทษเปนวากลาวตักเตือนตามเอกสารหลักฐาน)
๑1. ความเห็นของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................................... พิจารณาแลว
เห็นวา (เห็นชอบตามความเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน ...................... หรือเห็นแตกตางอยางไร/ เห็นควร
ลดโทษเปนโทษ............................... หรือเห็นควรเพิ่มโทษ เปนโทษ............................ และไดมีคําสั่งสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ........................ ที่ ..................... ลงวันที่ ..........................)

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๗๗
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด .................................. ไดพิจารณาแลว
๑. การตรวจสอบขอกฎหมาย
๑) ผูมีอํานาจแตงตั้งกรรมการสอบสวน
คําสั่ง .......................... ที่ .............. ลงวันที่ ......................... ลงนามโดย นาย/นาง/
นางสาว ......................................... ตําแหนง ..................... เปนผูมีอํานาจแตงตั้งกรรมการสอบสวนถูกตองตาม
กฎ ก.ค.ศ. วาดวย การสอบสวนและพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐
๒) คุณสมบัติคณะกรรมการสอบสวน
คําสั่ง .................................... ที่ .............. ลงวันที่ ...........................มี นาย/นาง/
นางสาว .............................. ตําแหนง ..................... วิทยฐานะ ....................... เปนประธานกรรมการ มี นาย/
นาง/นางสาว ........................... ตําแหนง .......................... เปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการทุกคน
เปนผูมีคุณสมบัติเปนกรรมการสอบสวนถูกตองตาม กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐
๓) การแจงขอกลาวหาและรับทราบขอกลาวหา
ไมมีการแจงขอกลาวหา / มีการแจงขอกลาวหาตามแบบ สว.๓ วา (สรุปประเด็น
จาก สว.3)
ผูถูกกลาวหาไดรับ ทราบและชี้แ จงแกขอกลา วหาตรงตามประเด็นที่กลาวหาแลว/
ไมตรงตามประเด็นที่กลาวหา
๒. การพิจารณาขอเท็จจริง
ขอเท็จจริงรับฟงไดวา (อธิบายจากรายงานการสอบสวนวามีอะไรเกิดขึ้นบางตามลําดับ)
พิจารณาแลวเห็นวา (เชื่อตรงไหน ไมเชื่อตรงไหน ตรงไหนรับฟงไดอยางไร ดวยเหตุผลอะไร ตามหลักการรับฟง
ขอเท็จจริง พรอมเหตุผลการวิเคราะห)
โทษที่ผูอํานวยการโรงเรียน ................................... (ลงโทษมานั้นเหมาะสมหรือไมอยางไร
เห็นควรรับทราบ หรือลงโทษ หรือลดโทษ หรือเพิ่มโทษอยางไร ดวยเหตุผลอะไร)
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ........ ในการประชุมครั้งที่ ................. เมื่อวันที่ .................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ (หรือมีความเห็นแตกตางอยางไร ระดับโทษเหมาะสมอยางไร เห็นควร
ลดโทษ/ เพิ่มโทษอยางไร ควรมีเหตุผลอะไร .......................) เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................
พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................... ขอใหพิจารณารายงานการดําเนิน การ
ทางวินัยไมรายแรง ราย นาย/นาง/นางสาว ........................................ วาโทษที่ผูอํานวยการโรงเรียน ............
ลงโทษมานั้นเหมาะสมหรือไมอยางไร เห็นควรรับทราบ หรือลงโทษ หรือลดโทษ หรือเพิ่มโทษอยางไร

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๗๘
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๗๙
2. การรายงานการดําเนินการทางวินัยไมรายแรง กรณีผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยไมรายแรงราย นาย/นาง/นางสาว ................................
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ....................................... ขอใหพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัย
ไมรายแรงราย นาย/นาง/นางสาว ........................................
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 24
และมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง
2. กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐
3. กฎ ก.ค.ศ. วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน และลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙
4. ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยการรายงานการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๑
5. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ขอ 7)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. ผูถูกดําเนินการทางวินัย
นาย/นาง/นางสาว .......................................... ตําแหนง ............... วิทยฐานะ ....................
โรงเรียน .......................... สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ....................... อายุ ............ ป อายุราชการ ............ ป
ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน/เคยถูกลงโทษ .................. เมื่อป พ.ศ. ............. กรณี .....................................
2. ขอกลาวหา
ถูกกลาวหาวากระทําความผิดวินัยไมรายแรงในเรื่อง (คัดลอกมาจากคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน)
3. โทษ
นาย/นาง/นางสาว ...................................... ถูกลงโทษ ........................................................
ตามคําสั่ง ............................. ที่ .............. ลงวันที่ ........................
4. ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
นาย/นาง/นางสาว ............................................. ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ....................... สั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...................
ที่ ....................... ลงวันที่ ........................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๘๐
5. มูลกรณี
มูลกรณีเรื่องนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก (คัดลอกในสวนของมูลกรณีมาจากรายงานการสอบสวน/
สว. 6)
6. ผลการสอบสวน
ขอเท็จจริงรับฟงไดวา (คัดลอกในสวนขอเท็จจริงมาจากรายงานการสอบสวน/สว.6)
7. พยานหลักฐาน
7.๑ พยานบุคคล
7.๑.๑ ชื่อ-นามสกุลจริงของพยาน
ใหการเมื่อวันที่
วา (คัดลอก
มาจากบันทึกการสอบสวนปากคําพยาน)
7.๑.2 ชื่อ-นามสกุลจริงของพยาน
ใหการเมื่อวันที่
วา (คัดลอก
มาจากบันทึกการสอบสวนปากคําพยาน)
7.๑.3 ชื่อ-นามสกุลจริงของพยาน
ใหการเมื่อวันที่
วา (คัดลอก
มาจากบันทึกการสอบสวนปากคําพยาน)
(คัดลอกบันทึกการสอบสวนปากคําพยานทุกคน)
7.๒ พยานเอกสาร
7.๒.๑ (เอกสารที่เกี่ยวของและเปนสาระสําคัญในเรื่องนี้) (ใหระบุวาเปนเอกสารอะไร
เลขที่ .............. ลงวันที่ ................... มีสาระสําคัญวาอยางไร)
7.๒.2 (เอกสารที่เกี่ยวของและเปนสาระสําคัญในเรื่องนี้) (ใหระบุวาเปนเอกสารอะไร
เลขที่ .............. ลงวันที่ ................... มีสาระสําคัญวาอยางไร)
8. คําชี้แจงแกขอกลาวหาของผูถูกดําเนินการทางวินัย
คัดลอกคําใหการของผูถูกกลาวหาทั้งหมด
(ไมควรสรุปยอ หรือปรับแตงคําใหการ
ของผูถูกดําเนินการทางวินัย)
9. ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแลวเห็นวา
(คัดลอกความเห็นและการเสนอโทษ
ของคณะกรรมการสอบสวนมาจากรายงานการสอบสวน)
10. ความเห็นของผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................................... พิจารณาแลวเห็นวา
(มีความผิดหรือไมมีความผิดอยางไร/ เห็นควรยุติเรื่องหรือไดรับโทษสถานใด)
จึงสั่งลงโทษ ....................................ตามคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................
ที่......................... ลงวันที่ (หรือสั่งยุติเรื่อง/ หรือสั่งงดโทษเปนวากลาวตักเตือนตามเอกสารหลักฐาน .......)

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๘๑
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด............................................ ไดพิจารณาแลว
๑. การตรวจสอบขอกฎหมาย
๑) ผูมีอํานาจแตงตั้งกรรมการสอบสวน
คําสั่ง..................ที่............ลงวันที.่ ..............ลงนามโดย นาย/นาง/นางสาว.....................
ตําแหนง..................... เปนผูมีอํานาจแตงตั้งกรรมการสอบสวนถูกตองตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวย การสอบสวน
และพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐
๒) คุณสมบัติคณะกรรมการสอบสวน
คําสั่ง......................ที่..............ลงวันที่...............มี นาย/นาง/นางสาว..............................
ตําแหนง.....................วิทยฐานะ.......................เปนประธานกรรมการ มีนาย/นาง/นางสาว...........................
ตําแหนง..........................เปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการทุกคนเปนผูมีคุณสมบัติเปนกรรมการ
สอบสวนถูกตองตาม กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐
๓) การแจงขอกลาวหาและรับทราบขอกลาวหา
ไมมีการแจงขอกลาวหา / มีการแจงขอกลาวหาตามแบบ สว.๓ วา (สรุปประเด็น
จาก สว.3)
ผูถูกกลาวหาไดรับทราบและชี้แจงแกขอกลาวหาตรงตามประเด็นที่กลาวหาแลว/ไมตรง
ตามประเด็นที่กลาวหา
๒. การพิจารณาขอเท็จจริง
ขอเท็จจริงรับฟงไดวา (อธิบายจากรายงานการสอบสวนวามีอะไรเกิดขึ้นบางตามลําดับ)
พิจารณาแลวเห็นวา (เชื่อตรงไหน ไมเชื่อตรงไหน ตรงไหนรับฟงไดอยางไร ดวยเหตุผลอะไร ตามหลัก
การรับฟงขอเท็จจริง พรอมเหตุผลการวิเคราะห)
โทษที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ................. ลงโทษมานั้นเหมาะสมหรือไม
อยางไร เห็นควรรับทราบ หรือลงโทษ หรือลดโทษ หรือเพิ่มโทษอยางไร ดวยเหตุผลอะไร
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด.......... ในการประชุมครั้งที่ ................. เมื่อวันที่ .................
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ (หรือมีความเห็นแตกตางอยางไร ระดับโทษเหมาะสมหรือไมอยางไร
เห็นควรลดโทษ/ เพิ่มโทษเปนโทษอะไร ควรมีเหตุผลอะไร .......................) เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................... ขอใหพิจารณารายงานการดําเนิน การ
ทางวินัยไมรายแรง ราย นาย/นาง/นางสาว ........................................ วาโทษที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ......................... ลงโทษมานั้นเหมาะสมหรือไมอยางไร เห็นควรรับทราบ หรือลงโทษ หรือลดโทษ
หรือเพิ่มโทษอยางไร

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๘๒
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๘๓
3. การรายงานการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง กรณีผูบังคับบัญชาไดลงโทษวินัยไมรายแรง
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง ราย นาย/นาง/นางสาว ...........................
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ..................... ขอใหพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัย อยางรายแรง
ราย นาย/นาง/นางสาว ........................................
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๙๘
วรรคสอง
2. กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐
3. กฎ ก.ค.ศ. วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน และลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙
4. ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยการรายงานการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๑
5. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ขอ 7)
6. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. ผูถูกดําเนินการทางวินัย
นาย/นาง/นางสาว .................................................. ตําแหนง .............................
วิทยฐานะ .................... โรงเรียน ......................... สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ....................... อายุ ............ ป
อายุราชการ ............ ป ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน/เคยถูกลงโทษ .................. เมื่อป พ.ศ. .............
กรณี ......................................................................................................................................................................
2. ขอกลาวหา
ถูกกลาวหาวากระทําความผิดวินัยไมรายแรงในเรื่อง (คัดลอกมาจากคําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวน)
3. โทษ
นาย/นาง/นางสาว ............................................................ถูกลงโทษ............................
ตามคําสั่ง ............................. ที่ .............. ลงวันที่ ........................
4. ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
นาย/นาง/นางสาว ........................ ตําแหนงศึกษาธิการจังหวัด ..................................
สั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามคําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ................................. ที่ .......................
ลงวันที่ ...................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๘๔
5. มูลกรณี
มูลกรณีเรื่องนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก (คัดลอกในสวนของมูลกรณีมาจากรายงานการสอบสวน/
สว. 6)
6. ผลการสอบสวน
ขอเท็จจริงรับฟงไดวา (คัดลอกในสวนขอเท็จจริงมาจากรายงานการสอบสวน/สว.6)
7. พยานหลักฐาน
7.๑ พยานบุคคล
7.๑.๑ ชื่อ-นามสกุลจริงของพยาน
ใหการเมื่อวันที่
วา (คัดลอก
มาจากบันทึกการสอบสวนปากคําพยาน)
7.๑.2 ชื่อ-นามสกุลจริงของพยาน
ใหการเมื่อวันที่
วา (คัดลอก
มาจากบันทึกการสอบสวนปากคําพยาน)
7.๑.3 ชื่อ-นามสกุลจริงของพยาน
ใหการเมื่อวันที่
วา (คัดลอก
มาจากบันทึกการสอบสวนปากคําพยาน)
(คัดลอกบันทึกการสอบสวนปากคําพยานทุกคน)
7.๒ พยานเอกสาร
7.๒.๑ (เอกสารที่เกี่ยวของและเปนสาระสําคัญในเรื่องนี้) (ใหระบุวาเปนเอกสารอะไร
เลขที่ .............. ลงวันที่ ................... มีสาระสําคัญวาอยางไร)
7.๒.2 (เอกสารที่เกี่ยวของและเปนสาระสําคัญในเรื่องนี้) (ใหระบุวาเปนเอกสารอะไร
เลขที่ .............. ลงวันที่ ................... มีสาระสําคัญวาอยางไร)
8. คําชี้แจงแกขอกลาวหาของผูถูกดําเนินการทางวินัย
คัดลอกคําใหการของผูถูกกลาวหาทั้งหมด
(ไมควรสรุปยอ หรือปรับแตงคําใหการ
ของผูถูกดําเนินการทางวินัย)
9. ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแลวเห็นวา
(คัดลอกความเห็นและการเสนอโทษ
ของคณะกรรมการสอบสวนมาจากรายงานการสอบสวนที่เห็นวาเปนความผิดวินัยไมรายแรง)
10. ความเห็นของผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ศึกษาธิการจังหวัด....................................พิจ ารณาแลวเห็นวา....(มีความผิดวิ นัยไม
รายแรงควรไดรับโทษสถานใด)............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
จึงสงเรื่องใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษและผูบังคับบัญชาไดสั่งลงโทษตามคําสั่งโรงเรียน ................/สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา..................ที่....................................ลงวันที่............ (หรือสั่งยุติเรื่อง/ หรือสั่งงดโทษเปนวากลาว
ตักเตือนตามเอกสารหลักฐาน)..............................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๘๕
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด............................................ ไดพิจารณาแลว
๑. การตรวจสอบขอกฎหมาย
๑) ผูมีอํานาจแตงตั้งกรรมการสอบสวน
คําสั่ง ............... ที่ .......... ลงวันที่ ............ ลงนามโดย นาย/นาง/นางสาว ....................
ตําแหนงศึกษาธิการจังหวัด .................... เปนผูมีอํานาจแตงตั้งกรรมการสอบสวนถูก ตองตามกฎ ก.ค.ศ.
วาดวยการสอบสวนและพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐
๒) คุณสมบัติคณะกรรมการสอบสวน
คําสั่ง ................... ที่ ............ ลงวันที่ ............. มี นาย/นาง/นางสาว .............................
ตําแหนง .................... วิทยฐานะ ...................... เปนประธานกรรมการ มีนาย/นาง/นางสาว .............................
ตําแหนง..........................เปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการทุกคนเปนผูมีคุณสมบัติเปนกรรมการ
สอบสวนถูกตองตาม กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐
๓) การแจงขอกลาวหาและรับทราบขอกลาวหา
ไมมีการแจงขอกลาวหา / มีการแจงขอกลาวหาตามแบบ สว.๓ วา (สรุปประเด็น
จาก สว.3)
ผูถูกกลาวหาไดรับทราบและชี้แจงแกขอกลาวหาตรงตามประเด็นที่กลาวหาแลว/ไมตรง
ตามประเด็นที่กลาวหา
๒. การพิจารณาขอเท็จจริง
ขอเท็จจริงรับฟงไดวา (อธิบายจากรายงานการสอบสวนวามีอะไรเกิดขึ้นบางตามลําดับ)
พิจารณาแลวเห็นวา (เชื่อตรงไหน ไมเชื่อตรงไหน ตรงไหนรับฟงไดอยางไร ดวยเหตุผลอะไร ตามหลัก
การรับฟงขอเท็จจริง พรอมเหตุผลการวิเคราะห)
โทษที่ผูอํา นวยการโรงเรียน.................................../ผูอํา นวยการสํา นักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา............................... ลงโทษมานั้นเหมาะสมหรือไมอยางไร เห็นควรรับทราบ หรือลงโทษ หรือลดโทษ
หรือเพิ่มโทษอยางไร ดวยเหตุผลอะไร
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ............. ในการประชุมครั้งที่ ........... เมื่อวันที่ ...............
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ................................. แลวมีมติเห็นชอบ
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ……….………… เสนอ (หรือมีความเห็นแตกตางอยางไร ระดับโทษเหมาะสม
หรือไมอยางไร เห็นควรลดโทษ/ เพิ่มโทษเปนโทษอะไร ดวยเหตุผลอะไร.......................) เพื่อใหคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด …………......... พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................... ขอใหพิจารณารายงานการดําเนิน การ
ทางวินัยอยางรายแรง ราย นาย/นาง/นางสาว ...................................... โทษทีผ่ ูอํานวยการโรงเรียน .................../
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................... ลงโทษมานั้นเหมาะสมหรือไมอยางไร เห็นควร
รับทราบ หรือลงโทษ หรือลดโทษ หรือเพิ่มโทษอยางไร

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๘๖
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๘๗
4. การดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง กรณีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดทางวินัย
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง ราย นาย/นาง/นางสาว ...........................
คําขอ สํานักงานศึกษาธิ การจังหวั ด ........................... ขอใหพิจ ารณารายงานการดํ า เนิ นการทางวิ นัย
อยางรายแรง ราย นาย/นาง/นางสาว ........................................
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 211
2. พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ดว ยการป อ งกั น การปราบปรามการทุ จ ริ ต
พ.ศ. 2542 มาตรา 92 มาตรา 93 และมาตรา 94
3. ในพระปรมาภิ ไ ธยพระมหากษั ต ริ ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ คํ า วิ นิ จ ฉั ย ที่ 2/2546
วั น ที่ 6 กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. 2546 เรื่ อ ง คณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ
ขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิจ ฉั ย ตามรั ฐธรรมนู ญ มาตรา 266 เกี่ ย วกั บ อํ า นาจหนา ที่ข ององค ก ร
ตามรัฐธรรมนูญ
4. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๙๘
วรรคสอง
5. ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยการรายงานการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๑
6. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. ผูถูกดําเนินการทางวินัย
นาย/นาง/นางสาว .................................................. ตําแหนง .............................
วิทยฐานะ .................... โรงเรียน ......................... สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ....................... อายุ ............ ป
อายุราชการ ............ ป ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน/เคยถูกลงโทษ .................. เมื่อป พ.ศ. .............
กรณี ......................................................................................................................................................................
2. ขอกลาวหา
ถูกกลาวหาวากระทําความผิดวินัยไมรายแรงในเรื่อง (คัดลอกมาจากคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ไตสวนของ ป.ป.ช.)

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๘๘
3. ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการไตสวน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการไตสวนฯ ตามคําสั่งคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ที่ ............ ลงวันที่ ........................
4. มูลกรณี
มูลกรณีเรื่องนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก (คัดลอกในสว นของมูลกรณีม าจากสํานวนการไตส วน
ของ ป.ป.ช.
5. ผลการไตสวน
ขอเท็จจริงรับฟงไดวา (คัดลอกในสวนขอเท็จจริงมาจากสํานวนการไตสวนของ ป.ป.ช.)
6. พยานหลักฐาน
6.๑ พยานบุคคล
6.๑.๑ ชื่อ-นามสกุลจริงของพยาน
ใหการเมื่อวันที่
วา (คัดลอก
มาจากบันทึกการสอบสวนปากคําพยาน)
6.๑.2 ชื่อ-นามสกุลจริงของพยาน
ใหการเมื่อวันที่
วา (คัดลอก
มาจากบันทึกการสอบสวนปากคําพยาน)
6.๑.3 ชื่อ-นามสกุลจริงของพยาน
ใหการเมื่อวันที่
วา (คัดลอก
มาจากบันทึกการสอบสวนปากคําพยาน)
(คัดลอกบันทึกการสอบสวนปากคําพยานทุกคน)
6.๒ พยานเอกสาร
6.๒.๑ (เอกสารที่เกี่ยวของและเปนสาระสําคัญในเรื่องนี้) (ใหระบุวาเปนเอกสารอะไร
เลขที่ .............. ลงวันที่ ................... มีสาระสําคัญวาอยางไร)
6.๒.2 (เอกสารที่เกี่ยวของและเปนสาระสําคัญในเรื่องนี้) (ใหระบุวาเปนเอกสารอะไร
เลขที่ .............. ลงวันที่ ................... มีสาระสําคัญวาอยางไร)
7. คําชี้แจงแกขอกลาวหาของผูถูกดําเนินการทางวินัย
คัดลอกคําใหการของผูถูกกลาวหาทั้งหมด
(ไมควรสรุปยอ หรือปรับแตงคําใหการ
ของผูถูกดําเนินการทางวินัย)
8. ความเห็นของคณะกรรมการไตสวน
คณะกรรมการไตสวนพิจารณาแลวเห็นวา
(คัดลอกความเห็นและการเสนอโทษ
ของคณะกรรมการไตสวนมาจากรายงานการไตสวนของ ป.ป.ช.)
9. ความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแลวเห็นวา .......................................................................
(มีความผิดอยางไร/ ชี้มูลฐานความผิดใด) .............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๘๙
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด............................................ ไดพิจารณาแลว
๑. การตรวจสอบขอกฎหมาย
๑) ผูมีอํานาจแตงตั้งกรรมการสอบสวน/ไตสวน
คําสั่ง ............... ที่ ......... ลงวันที่ ............. ลงนามโดย นาย/นาง/นางสาว ...................
ตําแหนง ..................... เปนผูมีอํานาจแตงตั้งกรรมการไตสวนถูกตองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันการปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
2) การแจงขอกลาวหาและรับทราบขอกลาวหา
ไมมีการแจงขอกลาวหา / มีการแจงขอกลาวหาวา (สรุปประเด็นจากการแจ งขอ
กลาวหา )
ผูถูกกลาวหาไดรับทราบและชี้แจงแกขอกลาวหาตรงตามประเด็นที่กลาวหาแลว/ไมตรง
ตามประเด็นที่กลาวหา
๒. การพิจารณาขอเท็จจริง
ขอเท็จจริงรับฟงไดวา (อธิบายจากรายงานการไตสวนวามีอะไรเกิดขึ้นบางตามลําดับ)
พิจารณาแลวเห็นวา (เชื่อตรงไหน ไมเชื่อตรงไหน ตรงไหนรับฟงไดอยางไร ดวยเหตุผลอะไร ตามหลัก
การรับฟงขอเท็จจริง พรอมเหตุผลการวิเคราะห)
เห็นควรลงโทษตามฐานความผิดใด ............. มาตราใด ................. ระดับโทษใด ...............
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด .................................... ในการประชุมครั้งที่ .................
เมื่อวันที่ ................. ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติ
เห็นชอบตามที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ………………..…… เสนอ (หรือมีความเห็นแตกตางอยางไร ระดับโทษ
เหมาะสมหรือไมอยางไร เห็นควรลดโทษ/ เพิ่มโทษเปนโทษอะไร ดวยเหตุผลอะไร .......................) เพื่อให
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ............................. พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ........................................ ขอใหพิจารณารายงานการดําเนินการ
ทางวินัยอยางรายแรง ราย นาย/นาง/นางสาว ...................................... โทษทีผ่ ูอํานวยการโรงเรียน..................../
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................... ลงโทษมานั้นเหมาะสมหรือไมอยางไร เห็นควร
รับทราบ หรือลงโทษ หรือลดโทษ หรือเพิ่มโทษอยางไร
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๙๐
5. การรายงานการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง กรณีคณะกรรมการสอบสวนหรือผูสั่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเห็นวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง ราย นาย/นาง/นางสาว ........................
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ...................................... ขอใหพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัย
อยางรายแรง ราย นาย/นาง/นางสาว ........................................
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๙๘
วรรคสอง
2. กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐
3. ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยการรายงานการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๑
4. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอ 13)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. ผูถูกดําเนินการทางวินัย
นาย/นาง/นางสาว .......................................... ตําแหนง ............... วิทยฐานะ ....................
โรงเรียน .......................... สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ....................... อายุ ............ ป อายุราชการ ............ ป
ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน/เคยถูกลงโทษ .................................................................. เมื่อป พ.ศ. ....
กรณี ......................................................................................................................................................................
2. ขอกลาวหา
ถูกกลาวหาวากระทําความผิดวินัยไมรายแรงในเรื่อง (คัดลอกมาจากคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน)
3. ผูสงั่ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
นาย/นาง/นางสาว ............................... ตําแหนงศึกษาธิการจังหวัด ..................................
สั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามคําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด .............................................................
ที่ ....................... ลงวันที่ ...........................................
4. มูลกรณี
มูลกรณีเรื่องนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก (คัดลอกในสวนของมูลกรณีมาจากรายงานการสอบสวน/
สว. 6)
5. ผลการสอบสวน
ฟงขอเท็จจริงรับฟงไดวา (คัดลอกในสวนขอเท็จจริงมาจากรายงานการสอบสวน/สว.6)

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๙๑
6. พยานหลักฐาน
6.๑ พยานบุคคล
6.๑.๑ ชื่อ-นามสกุลจริงของพยาน
ใหการเมื่อวันที่
วา (คัดลอก
มาจากบันทึกการสอบสวนปากคําพยาน)
6.๑.2 ชื่อ-นามสกุลจริงของพยาน
ใหการเมื่อวันที่
วา (คัดลอก
มาจากบันทึกการสอบสวนปากคําพยาน)
6.๑.3 ชื่อ-นามสกุลจริงของพยาน
ใหการเมื่อวันที่
วา (คัดลอก
มาจากบันทึกการสอบสวนปากคําพยาน)
(คัดลอกบันทึกการสอบสวนปากคําพยานทุกคน)
6.๒ พยานเอกสาร
6.๒.๑ (เอกสารที่เกี่ยวของและเปนสาระสําคัญในเรื่องนี้) (ใหระบุวาเปนเอกสารอะไร
เลขที่ .............. ลงวันที่ ................... มีสาระสําคัญวาอยางไร)
6.๒.2 (เอกสารที่เกี่ยวของและเปนสาระสําคัญในเรื่องนี้) (ใหระบุวาเปนเอกสารอะไร
เลขที่ .............. ลงวันที่ ................... มีสาระสําคัญวาอยางไร)
7. คําชี้แจงแกขอกลาวหาของผูถูกดําเนินการทางวินัย
คัดลอกคําใหการของผูถูกกลาวหาทั้งหมด
(ไมควรสรุปยอ หรือปรับแตงคําใหการ
ของผูถูกดําเนินการทางวินัย)
8. ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแลวเห็นวา
(คัดลอกความเห็นและการเสนอโทษ
ของคณะกรรมการสอบสวนมาจากรายงานการสอบสวน)
9. ความเห็นของผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ศึกษาธิการจังหวัด ............................................. พิจารณาแลวเห็นวา ....(มีความผิดวินัย
อยางรายแรงกรณี ........................................ มาตรา ................. สมควรลงโทษ ...............................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................................ ไดพิจารณาแลว
๑. การตรวจสอบขอกฎหมาย
๑) ผูมีอํานาจแตงตั้งกรรมการสอบสวน
คําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด .................. ที่ ............ ลงวันที่ .............. ลงนามโดย
นาย/นาง/นางสาว ..................... ตําแหนงศึกษาธิการจังหวัด ..................... เปนผูมีอํานาจแตงตั้งกรรมการ
สอบสวนถูกตองตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวนและพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐
๒) คุณสมบัติคณะกรรมการสอบสวน
คําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ................................... ที่ .............. ลงวันที่ ..............
มี นาย/นาง/นางสาว ............................ ตําแหนง .................... วิทยฐานะ ..................... เปนประธานกรรมการ
มีนาย/นาง/นางสาว ........................... ตําแหนง .......................... เปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ทุกคนเปนผูมีคุณสมบัติเปนกรรมการสอบสวนถูกตองตาม กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐
คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๙๒
๓) การแจงขอกลาวหาและรับทราบขอกลาวหา
ไมมีการแจงขอกลาวหา / มีการแจงขอกลาวหาตามแบบ สว.๓ วา

(สรุปประเด็น

จาก สว.3)
ผูถูกกลาวหาไดรับ ทราบและชี้แ จงแกขอกลา วหาตรงตามประเด็นที่กลาวหาแลว/
ไมตรงตามประเด็นที่กลาวหา
๒. การพิจารณาขอเท็จจริง
ขอเท็จจริงรับฟงไดวา (อธิบายจากรายงานการสอบสวนวามีอะไรเกิดขึ้นบางตามลําดับ)
พิจารณาแลวเห็นวา (เชื่อตรงไหน ไมเชื่อตรงไหน ตรงไหนรับฟงไดอยางไร ดวยเหตุผลอะไร ตามหลัก
การรับฟงขอเท็จจริง พรอมเหตุผลการวิเคราะห)
เห็นควรลงโทษตามฐานความผิดใด ............. มาตราใด ................. ระดับโทษใด ...............
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ......................................... ในการประชุมครั้งที่ .................
เมื่อวันที่ ................. ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............ แลวมีมติ
เห็ นชอบตามที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ (หรือมีความเห็นแตกตางอยางไร ระดับโทษ
เหมาะสมหรือไมอยางไร เห็นควรลดโทษ/ เพิ่มโทษเปนโทษอะไร ดวยเหตุผลอะไร .......................) เพื่อให
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................... ขอใหพิจารณาการดําเนินการทางวินัย
อยางรายแรง ราย นาย/นาง/นางสาว ........................................ จะมีมติเห็นชอบตามเสนอหรือไม ประการใด
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๙๓
6. การพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษวินัยไมรายแรง กรณีผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน และสั่งลงโทษ
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษ .................................... ราย นาย/นาง/นางสาว .................................
(ผูอุทธรณขอแถลงการณดวยวาจา/ ผูอุทธรณไมไดขอแถลงการณดวยวาจา)
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ..................... ขอใหพิจารณาอุทธรณคาํ สั่งลงโทษ ....................................
ราย นาย/นาง/นางสาว .................................
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 24
มาตรา 27 มาตรา 98 วรรคหนึ่ง และมาตรา 121
2. กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐
3. กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการอุทธรณและพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๐
4. กฎ ก.ค.ศ. วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน และลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙
5. ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยการรายงานการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๑
6. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ขอ 7)
7. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ขอ 8 (1)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. ผูอุทธรณ
นาย/นาง/นางสาว ......................................................... ตําแหนง .................................
วิทยฐานะ.................... โรงเรียน .......................... สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ....................... อายุ ............ ป
อายุราชการ ............ ป ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน/เคยถูกลงโทษ.................. เมื่อป พ.ศ. .............
กรณี ......................................................................................................................................................................
2. ขอกลาวหา
ถูกกลาวหาวากระทําความผิดวินัยไมรายแรงในเรื่อง (คัดลอกมาจากคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน)
3. โทษ
นาย/นาง/นางสาว ......................................... ถูกลงโทษ ..............................................
ตามคําสั่งโรงเรียน ............................. ที่ .............. ลงวันที่ ...........................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๙๔
4. ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
นาย/นาง/นางสาว .................................... ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน ..........................
สั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามคําสั่งโรงเรียน ..................................... ที่ ................ ลงวันที่ ....................
5. มูลกรณี
มูลกรณีเรื่องนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก (คัดลอกในสวนของมูลกรณีมาจากรายงานการสอบสวน/
สว. 6)
6. ผลการสอบสวน
ขอเท็จจริงรับฟงไดวา (คัดลอกในสวนขอเท็จจริงมาจากรายงานการสอบสวน/สว.6)
7. พยานหลักฐาน
7.๑ พยานบุคคล
7.๑.๑ ชื่อ-นามสกุลจริงของพยาน
ใหการเมื่อวันที่
วา (คัดลอก
มาจากบันทึกการสอบสวนปากคําพยาน)
7.๑.2 ชื่อ-นามสกุลจริงของพยาน
ใหการเมื่อวันที่
วา (คัดลอก
มาจากบันทึกการสอบสวนปากคําพยาน)
7.๑.3 ชื่อ-นามสกุลจริงของพยาน
ใหการเมื่อวันที่
วา (คัดลอก
มาจากบันทึกการสอบสวนปากคําพยาน)
(คัดลอกบันทึกการสอบสวนปากคําพยานทุกคน)
7.๒ พยานเอกสาร
7.๒.๑ (เอกสารที่เกี่ยวของและเปนสาระสําคัญในเรื่องนี้) (ใหระบุวาเปนเอกสารอะไร
เลขที่ .............. ลงวันที่ ................... มีสาระสําคัญวาอยางไร)
7.๒.2 (เอกสารที่เกี่ยวของและเปนสาระสําคัญในเรื่องนี้) (ใหระบุวาเปนเอกสารอะไร
เลขที่ .............. ลงวันที่ ................... มีสาระสําคัญวาอยางไร)
8. คําชี้แจงแกขอกลาวหาของผูถูกดําเนินการทางวินัย
คัดลอกคําใหการของผูถูกกลาวหาทั้งหมด
(ไมควรสรุปยอ หรือปรับแตงคําใหการ
ของผูถูกดําเนินการทางวินัย)
9. ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแลวเห็นวา
(คัดลอกความเห็นและการเสนอโทษ
ของคณะกรรมการสอบสวนมาจากรายงานการสอบสวน)
10. ความเห็นของผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ผูอํานวยการโรงเรียน ........................................... พิจารณาแลวเห็นวา .....(มีความผิด
อยางไร/ เห็นควรไดรับโทษสถานใด) ....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
จึงสั่งลงโทษ .................................... ตามคําสั่งโรงเรียนที่ .................................... ลงวันที่ .................................
๑1. การรับทราบคําสั่งลงโทษและการอุทธรณ
นาย/นาง/นางสาว ................................ รับทราบคําสั่งลงโทษ...........................................
ตามคําสั่งโรงเรียน .................................... ที่ .............. ลงวันที่ ............................... เมื่อวันที่..............................
ไดยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เมื่อวันที่ .............................
คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๙๕
12. คําอุทธรณ
นาย/นาง/นางสาว ................................... ไดอุทธรณมีสาระสําคัญวา ......................
(คัดลอกหนัง สื อ อุ ทธรณห ากมีจํ านวนมากอาจคัดมาเฉพาะที่เ ปนสาระสํา คั ญ สว นที่เ หลื อ ทํา เป นเอกสาร
ประกอบ)
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................................ ไดพิจารณาแลว
๑. การตรวจสอบขอกฎหมาย
๑) ผูมีอํานาจแตงตั้งกรรมการสอบสวน
คําสั่งโรงเรียน ......................................... ที่ ............ ลงวันที่ ......................... ลงนาม
โดย นาย/นาง/นางสาว ............................................... ตําแหนง ...................................... เปนผูมีอํานาจแตงตั้ง
กรรมการสอบสวนถูกตองตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวย การสอบสวนและพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐
๒) คุณสมบัติคณะกรรมการสอบสวน
คําสั่งโรงเรียน ....................................... ที่ .................... ลงวันที่ ........................
มี นาย/นาง/นางสาว ............................................ ตําแหนง.............................วิทยฐานะ..............................
เปนประธานกรรมการ มีนาย/นาง/นางสาว ................................... ตําแหนง ..................................................
เป น กรรมการและเลขานุ ก าร คณะกรรมการทุ ก คนเป น ผู มี คุ ณ สมบั ติ เ ป น กรรมการสอบสวนถู ก ต อ ง
ตาม กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐
๓) การแจงขอกลาวหาและรับทราบขอกลาวหา
ไมมีการแจงขอกลาวหา / มีการแจงขอกลาวหาตามแบบ สว.๓ วา (สรุปประเด็น
จาก สว.3)
ผูถูกกลาวหาไดรับ ทราบและชี้แ จงแกขอกลา วหาตรงตามประเด็นที่กลาวหาแลว/
ไมตรงตามประเด็นที่กลาวหา
๔) นาย/นาง/นางสาว ................................... ไดรับคําสั่งลงโทษเมื่อ .................................
ยื่นหนังสืออุทธรณสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด .................... ไดรับหนังสืออุทธรณเมื่อ ................................
เปนการอุทธรณภายในกําหนด ๓๐ วัน ตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการอุทธรณและพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๐
(กรณีอุทธรณเกินกําหนดระยะเวลา ใหเสนอไมรับพิจารณา โดยไมตองพิจารณาขอเท็จจริง)
๒ การพิจารณาขอเท็จจริง
ขอเท็จจริงรับฟงไดวา (อธิบายจากรายงานการสอบสวนวามีอะไรเกิดขึ้นบางตามลําดับ)
หนังสืออุทธรณไดโตแยงในประเด็นใด วาอยางไรบาง (ขอกฎหมายและขอเท็จจริงในการอุทธรณมีอะไรบาง)
พิจารณาแลวเห็นวา (เชื่อตรงไหน ไมเชื่อตรงไหน ตรงไหนรับฟงไดอยางไร คําอุทธรณสามารถหักล าง
ขอเท็จจริงในสํานวนการสอบสวนไดห รือไม ดวยเหตุผลอะไร ตามหลักการรับฟงขอเท็จจริง พรอมเหตุผล
การวิเคราะหแลวจึงมีความเห็นวา คําอุทธรณฟงขึ้นหรือฟงไมขึ้นอยางไร )
โทษที่ผูอํานวยการโรงเรียน ................... ลงโทษมานั้นเหมาะสมหรือไมอยางไร เห็นควร
รับทราบ หรือลงโทษ หรือลดโทษ หรือเพิ่มโทษอยางไร ดวยเหตุผลอะไร

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๙๖
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ......................................... ในการประชุมครั้งที่ .................
เมื่อวันที่ ................. ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. .....................................
แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ……………… เสนอ (หรือมีความเห็นแตกตางอยางไร ระดับ
โทษเหมาะสมหรือไมอยางไร เห็นควรลดโทษ/ เพิ่มโทษเปนโทษอะไร ดวยเหตุผลอะไร .......................) เพื่อให
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ................................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิก ารจังหวัด ................................................... ขอใหพิจารณาอุ ท ธรณ
คําสั่งลงโทษ .............................. นาย/นาง/นางสาว ................................. จะมีมติเห็นชอบตามเสนอหรือไม
ประการใด
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๙๗
7. การพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษวินัยไมรายแรง กรณีผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน และรายงานมายังผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แลวผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสั่งเพิ่มโทษ
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษ .................................... นาย/นาง/นางสาว .................................
(ผูอุทธรณขอแถลงการณดวยวาจา/ ผูอุทธรณไมไดขอแถลงการณดวยวาจา)
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ........................ ขอใหพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษ ...................................
ราย นาย/นาง/นางสาว .................................
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 24
มาตรา 27 มาตรา 98 วรรคหนึ่ง และมาตรา 121
2. กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐
3. กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการอุทธรณและพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๐
4. กฎ ก.ค.ศ. วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน และลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙
5. ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยการรายงานการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๑
6. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ขอ 7)
7. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ขอ 8 (1)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. ผูอุทธรณ
นาย/นาง/นางสาว .................................................... ตําแหนง ...........................................
วิทยฐานะ .................... โรงเรียน ........................... สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ..................... อายุ ............ ป
อายุราชการ ............ ป ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน/เคยถูกลงโทษ .................. เมื่อป พ.ศ. .............
กรณี .....................................................................................................................................................................
2. ขอกลาวหา
ถูกกลาวหาวากระทําความผิดวินัยไมรายแรงในเรื่อง (คัดลอกมาจากคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน)
3. โทษ
นาย/นาง/นางสาว .................................... ถูกลงโทษ .........................................................
ตามคําสั่งโรงเรียน ............................... ที่ ...................... ลงวันที่ ...........................และถูกเพิ่มโทษ
จากโทษ ......................................................... เปนโทษ .....................................................ตามคําสั่งสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา .................................................. ที่ ..................... ลงวันที่ ................................
คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๙๘
4. ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
นาย/นาง/นางสาว ............................. ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน .................................
สั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามคําสั่งโรงเรียน ............................... ที่ ................... ลงวันที่ .......................
5. มูลกรณี
มูลกรณีเรื่องนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก (คัดลอกในสวนของมูลกรณีมาจากรายงานการสอบสวน/ สว. 6)
6. ผลการสอบสวน
ขอเท็จจริงรับฟงไดวา (คัดลอกในสวนขอเท็จจริงมาจากรายงานการสอบสวน/สว. 6)
7. พยานหลักฐาน
7.๑ พยานบุคคล
7.๑.๑ ชื่อ-นามสกุลจริงของพยาน
ใหการเมื่อวันที่
วา (คัดลอกมาจาก
บันทึกการสอบสวนปากคําพยาน)
7.๑.2 ชื่อ-นามสกุลจริงของพยาน
ใหการเมื่อวันที่
วา (คัดลอกมาจาก
บันทึกการสอบสวนปากคําพยาน)
7.๑.3 ชื่อ-นามสกุลจริงของพยาน
ใหการเมื่อวันที่
วา (คัดลอกมาจาก
บันทึกการสอบสวนปากคําพยาน)
(คัดลอกบันทึกการสอบสวนปากคําพยานทุกคน)
7.๒ พยานเอกสาร
7.๒.๑
(เอกสารที่เกี่ยวของและเปนสาระสําคัญในเรื่องนี้) (ใหระบุวาเปนเอกสาร
อะไร เลขที่ .............. ลงวันที่ ................... มีสาระสําคัญวาอยางไร)
7.๒.2
(เอกสารที่เกี่ยวของและเปนสาระสําคัญในเรื่องนี้) (ใหระบุวาเปนเอกสาร
อะไร เลขที่ .............. ลงวันที่ ................... มีสาระสําคัญวาอยางไร)
8. คําชี้แจงแกขอกลาวหาของผูถูกดําเนินการทางวินัย
คัดลอกคําใหการของผูถูกกลาวหาทั้งหมด (ไมควรสรุปยอ หรือปรับแตงคําใหการของผูถูก
ดําเนินการทางวินัย)
9. ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแลวเห็นวา
(คัดลอกความเห็นและการเสนอโทษ
ของคณะกรรมการสอบสวนมาจากรายงานการสอบสวน)
10. ความเห็นของผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ผูอํานวยการโรงเรียน ............................................. พิจารณาแลวเห็นวา ....(มีความผิด
หรือไมมีความผิดอยางไร/ เห็นควรยุติเรื่องหรือไดรับโทษสถานใด) ......................................................................
..............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
จึงสั่งลงโทษ .................................... ตามคําสั่งโรงเรียนที่ ................................... ลงวันที่ (หรือสั่งยุติเรื่อง/
หรือสั่งงดโทษเปนวากลาวตักเตือนตามเอกสารหลักฐาน)

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๒๙๙
11. ความเห็นของผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึก ษา ............................................. พิจารณาแลวเห็ น ว า
(มีความผิดอยางไร/ เห็นควรเพิ่มโทษเปนโทษสถานใด)........................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
จึงสั่งเพิ่มโทษจากโทษ ..................................... เปนโทษ ................................................. ตามคําสั่งสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่ .................................... ลงวันที่ ...............................
๑2. การรับทราบคําสั่งลงโทษและการอุทธรณ
นาย/นาง/นางสาว ............................................ รับทราบคําสั่งลงโทษ ..........................
ตามคําสั่ง ............................... ที่ .............. ลงวันที่ ................... เมื่อวันที่ ................................... ไดยื่นอุทธรณ
ตอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เมื่อวันที่ ..............................................................
13. คําอุทธรณ
นาย/นาง/นางสาว ................................... ไดอุทธรณมีสาระสําคัญวา ......................
(คัดลอกหนัง สื อ อุ ทธรณห ากมีจํ านวนมากอาจคัดมาเฉพาะที่เ ปนสาระสํา คั ญ สว นที่เ หลื อ ทํา เป นเอกสาร
ประกอบ)
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................................ ไดพิจารณาแลว
๑. การตรวจสอบขอกฎหมาย
๑) ผูมีอํานาจแตงตั้งกรรมการสอบสวน
คําสั่งโรงเรียน ........................... ที่ .................. ลงวันที่ ..................... ลงนามโดย
นาย/นาง/นางสาว ......................................... ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน ..................... เปนผูมีอํานาจ
แตงตั้งกรรมการสอบสวนถูกตองตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวย การสอบสวนและพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐
๒) คุณสมบัติคณะกรรมการสอบสวน
คํ า สั่ ง โรงเรี ย น ...................................... ที่ ......................... ลงวั น ที่
................................ มี นาย/นาง/นางสาว ......................................... ตําแหนง ..................... ... ... .... วิ ท ย
ฐานะ .................................. เปนประธานกรรมการ มีนาย/นาง/นางสาว .......................................
ตําแหนง .......................... เปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการทุกคนเปนผูมีคุณสมบัติเปนกรรมการ
สอบสวนถูกตองตาม กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐
๓) การแจงขอกลาวหาและรับทราบขอกลาวหา
ไมมีการแจงขอกลาวหา / มีการแจงขอกลาวหาตามแบบ สว.๓ วา (สรุปประเด็น
จาก สว.3)
ผูถูกกลาวหาไดรับทราบและชี้แจงแกขอกลาวหาตรงตามประเด็นที่กลาวหาแลว/ไมตรง
ตามประเด็นที่กลาวหา
๔) นาย/นาง/นางสาว .......................................... ไดรับคําสั่งลงโทษเมื่อ ..........................
ยื่นหนังสืออุทธรณสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด .................................... ไดรับหนังสืออุทธรณเมื่อ ......................
เปนการอุทธรณภายในกําหนด ๓๐ วัน ตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการอุทธรณและพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๐
(กรณีอุทธรณเกินกําหนดระยะเวลา ใหเสนอไมรับพิจารณา โดยไมตองพิจารณาขอเท็จจริง)
คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๓๐๐
๒ การพิจารณาขอเท็จจริง
ขอเท็จจริงรับฟงไดวา (อธิบายจากรายงานการสอบสวนวามีอะไรเกิดขึ้นบางตามลําดับ)
หนังสืออุทธรณไดโตแยงในประเด็นใด วาอยางไรบาง (ขอกฎหมายและขอเท็จจริงในการอุทธรณมีอะไรบาง)
พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า (เชื่อ ตรงไหน ไมเ ชื่อ ตรงไหน ตรงไหนรับ ฟ ง ได อ ย า งไร คํ า อุ ทธรณ ส ามารถหั ก ล า ง
ขอเท็จจริงในสํานวนการสอบสวนไดห รือไม ดวยเหตุผลอะไร ตามหลักการรับฟงขอเท็จจริง พรอมเหตุผล
การวิเคราะหแลวจึงมีความเห็นวา คําอุทธรณฟงขึ้นหรือฟงไมขึ้นอยางไร )
โทษที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ................... เพิ่มโทษมานั้นเหมาะสม
หรือไมอยางไร เห็นสมควรไดรับโทษสถานใด (ลดโทษ/เพิ่มโทษ เปนโทษอะไร ควรมีเหตุผลอะไร)
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ......................................... ในการประชุมครั้งที่ .................
เมื่อวันที่ ........................... ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ...........................
แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ……………..………… เสนอ (หรือมีความเห็นแตกตางอยางไร
ระดับโทษเหมาะสมหรือไมอยางไร เห็นควรลดโทษ/ เพิ่มโทษเปนโทษอะไร ดวยเหตุผลอะไร .......................)
เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ............................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ........................................................... ขอใหพิจารณาอุทธรณ
คําสั่งลงโทษ ......................................................................... ราย นาย/นาง/นางสาว ..........................................
จะมีมติเห็นชอบตามเสนอหรือไม ประการใด
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๓๐๑
8. การพิจ ารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษวินัย ไมร า ยแรง กรณีผูอํา นวยการสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษา
เปนผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษ .................................... ราย นาย/นาง/นางสาว .................................
(ผูอุทธรณขอแถลงการณดวยวาจา/ ผูอุทธรณไมไดขอแถลงการณดวยวาจา)
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................................................... ขอใหพิจารณาอุทธรณคําสั่ง
ลงโทษ ................................... ราย นาย/นาง/นางสาว .............................................................
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 24
มาตรา 98 วรรคหนึ่ง และมาตรา 121
2. กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐
3. กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการอุทธรณและพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๐
4. กฎ ก.ค.ศ. วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน และลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙
5. ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยการรายงานการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๑
6. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560
เรื่อง การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ขอ 7)
7. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ขอ 8 (1)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. ผูอุทธรณ
นาย/นาง/นางสาว .......................................... ตําแหนง ............... วิทยฐานะ ....................
โรงเรียน ........................... สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...................... อายุ ............ ป อายุราชการ ............ ป
ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน/เคยถูกลงโทษ ........................................................................... เมื่อป พ.ศ. ....
กรณี ......................................................................................................................................................................
2. ขอกลาวหา
ถู ก กล า วหาว า กระทํ า ความผิด วิ นั ย ไม ร า ยแรงในเรื่ อ ง (คัด ลอกมาจากคํ า สั่ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมสอบสวน)
3. โทษ
นาย/นาง/นางสาว .................................... ถูกลงโทษ ...................................... ตามคําสั่ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ................................. ที่ .............. ลงวันที่ .........................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๓๐๒
4. ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
นาย/นาง/นางสาว ........................................................... ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ......................................................... สั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามคําสั่งสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ................................... ที่ ....................... ลงวันที่ ...................
5. มูลกรณี
มูลกรณีเรื่องนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก (คัดลอกในสวนของมูลกรณีมาจากรายงานการสอบสวน/
สว. 6)
6. ผลการสอบสวน
ขอเท็จจริงรับฟงไดวา (คัดลอกในสวนขอเท็จจริงมาจากรายงานการสอบสวน/สว. 6)
7. พยานหลักฐาน
7.๑ พยานบุคคล
7.๑.๑ ชื่อ-นามสกุลจริงของพยาน
ใหการเมื่อวันที่
วา (คัดลอกมาจาก
บันทึกการสอบสวนปากคําพยาน)
7.๑.2 ชื่อ-นามสกุลจริงของพยาน
ใหการเมื่อวันที่
วา (คัดลอกมาจาก
บันทึกการสอบสวนปากคําพยาน)
7.๑.3 ชื่อ-นามสกุลจริงของพยาน
ใหการเมื่อวันที่
วา (คัดลอกมาจาก
บันทึกการสอบสวนปากคําพยาน)
(คัดลอกบันทึกการสอบสวนปากคําพยานทุกคน)
7.๒ พยานเอกสาร
7.๒.๑
(เอกสารที่เกี่ยวของและเปนสาระสําคัญในเรื่องนี้) (ใหระบุวาเปนเอกสาร
อะไร เลขที่ .............. ลงวันที่ ................... มีสาระสําคัญวาอยางไร)
7.๒.2
(เอกสารที่เกี่ยวของและเปนสาระสําคัญในเรื่องนี้) (ใหระบุวาเปนเอกสาร
อะไร เลขที่ .............. ลงวันที่ ................... มีสาระสําคัญวาอยางไร)
8. คําชี้แจงแกขอกลาวหาของผูถูกดําเนินการทางวินัย
คัดลอกคําใหการของผูถูกกลาวหาทั้งหมด (ไมควรสรุปยอ หรือปรับแตงคําใหการของผูถูก
ดําเนินการทางวินัย)
9. ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน
คณะกรรมการสอบสวนพิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า (คั ด ลอกความเห็ น และการเสนอโทษ
ของคณะกรรมการสอบสวนมาจากรายงานการสอบสวน)
10. ความเห็นของผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........................................ พิจารณาแลวเห็นวา
(มีความผิดอยางไร/ เห็นควรรับโทษสถานใด).......................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
จึงสั่งลงโทษ .......................................................ตามคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ ..................................
ลงวันที่ ..........................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๓๐๓
๑1. การรับทราบคําสั่งลงโทษและการอุทธรณ
นาย/นาง/นางสาว ............................................ รับทราบคําสั่งลงโทษ..........................
ตามคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................................................... ที่ .............. ลงวันที่ .....................
เมื่อวันที่ ........................... ไดยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เมื่อวันที่ .........................
12. คําอุทธรณ
นาย/นาง/นางสาว ................................... ไดอุทธรณมีสาระสําคัญวา ......................
(คัดลอกหนัง สื อ อุ ทธรณห ากมีจํ านวนมากอาจคัดมาเฉพาะที่เ ปนสาระสํา คั ญ สว นที่เ หลื อ ทํา เป นเอกสาร
ประกอบ)
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ............................................ ไดพิจารณาแลว
๑. การตรวจสอบขอกฎหมาย
๑) ผูมีอํานาจแตงตั้งกรรมการสอบสวน
คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................. ที่ .............. ลงวันที่ ..................
ลงนามโดย นาย/นาง/นางสาว ...................... ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ......................
เปนผูมีอํานาจแตงตั้งกรรมการสอบสวนถูกตองตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวย การสอบสวนและพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐
๒) คุณสมบัติคณะกรรมการสอบสวน
คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .................................................. ที่ ..........................
ลงวันที่ ........................... มี นาย/นาง/นางสาว ........................................... ตําแหนง .................................
วิทยฐานะ .................................. เปนประธานกรรมการ มี นาย/นาง/นางสาว ..............................................
ตําแหนง .......................... เปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการทุกคนเปนผูมีคุณสมบัติเปนกรรมการ
สอบสวนถูกตองตาม กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐
๓) การแจงขอกลาวหาและรับทราบขอกลาวหา
ไมมีการแจงขอกลาวหา / มีการแจงขอกลาวหาตามแบบ สว.๓ วา (สรุปประเด็น
จาก สว.3)
ผูถูกกลาวหาไดรับทราบและชี้แจงแกขอกลาวหาตรงตามประเด็นที่กลาวหาแลว/
ไมตรงตามประเด็นที่กลาวหา
๔) นาย/นาง/นางสาว ...................................... ไดรับคําสั่งลงโทษเมื่อ ..............................
ยื่นหนังสืออุทธรณตอสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ...................... ไดรับหนังสืออุทธรณเมื่อ ................................
เปนการอุทธรณภายในกําหนด ๓๐ วัน ตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการอุทธรณและพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๐
(กรณีอุทธรณเกินกําหนดระยะเวลา ใหเสนอไมรับพิจารณา โดยไมตองพิจารณาขอเท็จจริง)
๒. การพิจารณาขอเท็จจริง
ขอเท็จจริงรับฟงไดวา (อธิบายจากรายงานการสอบสวนวามีอะไรเกิดขึ้นบางตามลําดับ)
หนังสืออุทธรณไดโตแยงในประเด็นใด วาอยางไรบาง (ขอกฎหมายและขอเท็จจริงในการอุทธรณมีอะไรบาง)
พิ จ ารณาแลว เห็นวา (เชื่อ ตรงไหน ไมเ ชื่อตรงไหน ตรงไหนรับ ฟงไดอ ยางไร คําอุทธรณสามารถหั ก ล าง
ขอเท็จจริงในสํานวนการสอบสวนไดห รือไม ดวยเหตุผลอะไร ตามหลักการรับฟงขอเท็จจริง พรอมเหตุผล
การวิเคราะหแลวจึงมีความเห็นวา คําอุทธรณฟงขึ้นหรือฟงไมขึ้นอยางไร )

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๓๐๔
โทษที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา ................... ลงโทษมานั้นเหมาะสม
หรือไมอยางไร เห็นสมควรไดรับโทษสถานใด
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ......................................... ในการประชุมครั้งที่ .................
เมื่อวันที่ ......................... ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. .............................
แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ……………………… เสนอ (หรือมีความเห็นแตกตางอยางไร
ระดับโทษเหมาะสมหรือไมอยางไร เห็นควรลดโทษ/ เพิ่มโทษเปนโทษอะไร ดวยเหตุผลอะไร.......................)
เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ........................ พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ........................................................... ขอใหพิจารณาอุทธรณ
คําสั่งลงโทษ.................................................. นาย/นาง/นางสาว ...................................... จะมีมติเห็นชอบตาม
เสนอหรือไม ประการใด
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๓๐๕
9. การพิจารณาคํารองทุกข
เรื่องที่ ..........
เรื่อง การพิจารณาคํารองทุกข ................................................. นาย/นาง/นางสาว ..........................................
(ผูรองทุกขขอแถลงการณดวยวาจา/ ผูรองทุกขไมไดขอแถลงการณดวยวาจา)
คําขอ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ................. ขอใหพิจารณาคํารองทุกขของ นาย/นาง/นางสาว ...................
กรณีรองทุกขวาไมไดรับความเปนธรรมในเรื่อง ........................................................................................
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๒๓
๒. กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการรองทุกขและพิจารณารองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑
3. คําสั่งหัว หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑9/๒๕60 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
กูกูเรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ขอ 8 (1)
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
1. ผูรองทุกข
นาย/นาง/นางสาว ......................... ตําแหนง ............................. โรงเรียน ..........................
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...........................
2. ขอเท็จจริง
2.1 นาย/นาง/นางสาว .......................................................... ตําแหนง............................
โรงเรียน .................................... สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ....................................... รองทุกขวา
(คัดลอกมาจากหนังสือรองทุกข)
2.2 ผูอํานวยการโรงเรียน ......................../ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .....
ชี้แจงวา (คัดลอกมาจากหนังสือชี้แจงของผูอํานวยการโรงเรียน.............................../ ผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา .....................)
การวิเคราะหและความเห็นของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด............................................ ไดพิจารณาจากหนังสือรองทุกข
ประกอบคําชี้แจงของผูอํานวยการโรงเรียน......................../ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .......
แลวเห็นวา
(วิเคราะหกฎหมาย/ขอเท็จจริง วาถูกตองหรือไมอยางไร) คํารองทุกขฟงไมขึ้น เห็นควร
ยกคํารองทุกข หรือคํารองทุกขฟงขึ้น เห็นควร (ใหทําอยางไร)

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)

๓๐๖
ความเห็น อกศจ.
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ...................................... ในการประชุมครั้งที่ .................
เมื่อวันที่ ....................... ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนําเสนอ กศจ. ............................
แลวมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ...........……………… เสนอ (หรือมีความเห็นแตกตางอยางไร
ระดับโทษเหมาะสมหรือไมอยางไร เห็นควรลดโทษ/ เพิ่มโทษเปนโทษอะไร ดวยเหตุผลอะไร.......................)
เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ............................. พิจารณาตอไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด .......... ขอใหพิจารณาคํารองทุกขของ นาย/นาง/นางสาว ...........
จะมีมติเห็นชอบตามเสนอหรือไมประการใด
มติ กศจ.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

คูมือการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ดานการบริหารงานบุคคล)
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คณะผู้จัดทำ
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
23.
25.
27.
29.
31.
33.
35.

นายพิษณุ ตุลสุข
นายวรัท พฤกษากุลนันท์
นายดิเรก ต่ายเมือง
นางสาวพัชรนันท์ เกียรติบัณฑิต
นายพชรพงศ์ ตรีเทพา
นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น
นายวันชัย สนปี
นางสาวดรุณี เวียงชัย
นายสามารถ เมฆทรัพย์
นางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง
นายวานิตย์ สิมงาม
นายณรัฐ ล้อมกรุด
นายวิทยา ฉินศิริกุล
นางสาวชุติมันต์ เปี่ยมไพบูลย์
นางสาววันเพ็ญ รัตนพันธ์
นางสาวอัจฉรา รัตนบุญสิน
นางสาวหทัยรัตน์ สวนชานิ
นางพนิดา กิตติธารงกุล

2. นายภูวนาท มูลเขียน
4. นายปริญญา ธรเสนา
6. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
8. นายณัทชัย ใจเย็น
10. นายวิทยา เกษาอาจ
12. นายนิพนธ์ เบญจกุล
14. นายประสิทธิ์ นาคมูล
16. นายมานิตย์ คณะโต
18. นางสาวปัทมา รัตนพิทักษ์กุล
20. นางดารุณี พุทไธวัฒน์
22. นางสาวสิริกัญญา สุขวิเสส
24. นายคณัส แวดระเว
26. นายมนตรี นิวัฒนานุวงค์
28. นางสาวอุมาพร บุญแพง
30. นางศิริภรย์ จิตละเอียด
32. นางสุนันท์ พวงงาม
34. นายต่อศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรี

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภำพและควำมถูกต้อง
1. นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
2. นายปรีดี ภูสนี ้า
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
3. นายสมยศ ศิรบิ รรณ
ข้าราชการบานาญ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ออกแบบปกและรูปเล่ม
1. นางสุนันท์ พวงงาม
3. นายไพฑูรย์ ภูวเศรษฐ

2. นางสาวหทัยรัตน์ สวนชานิ
4. นางสาวสุวัฒนา โพธิ์แก้ว

คู่มือการดาเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ด้านการบริหารงานบุคคล)
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กลุ่มพัฒนาระบบริหาร สป.
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