
คูมือการปฏิบัติงาน 

เรื่อง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง

บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค.(2) 

 

 

 

ของ 

น.ส.ศรีวิมุติ สัตตวัฒนานนท 

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

กลุมบริหารงานบุคคล 

 

 

  

กลุมบริหารงานบุคคล 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 



 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

งานรับโอนพนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการอื่นท่ีมิใชขาราชการครูและ         

บุคลากรทางการศึกษามาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ช่ืองาน งานรับโอนพนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการอ่ืนท่ีมิใชขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามา

บรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. วัตถุประสงค 

    เพ่ือเปนแนวปฏิบัติการรับโอนพนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการอ่ืนท่ีถูกตอง สนองตอบความตองการของ

หนวยงาน และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

3. ขอบเขตของงาน 

    เปนการรับโอนพนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการอ่ืนท่ีไมใชขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาบรรจุ

และแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4.จํากัดความ 

       - 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

    1. ผูประสงคขอโอนยื่นคํารองขอโอน ผานผูบังคับบัญชาจนถึงผูมีอํานาจใหโอนพิจารณาใหความยินยอม       

ใน  การใหโอน แลวสงคํารองขอโอนไปหนวยงานปลายทาง 

    2. หนวยงานท่ีประสงคจะรับโอนพิจารณาเสนอ กศจ.ปทุมธานี อนุมัติรับโอนในตําแหนงท่ีวาง  

    3. กศจ.ปทุมธานี ออกคําสั่งรับโอน 

    4. หนวยงานท่ีรับโอนสงคําสั่งรับโอน ไปยังหนวยงานตนสังกัดเดิมเพ่ือสั่งใหพนจากตําแหนงหนาท่ีทางสังกัด

เดิมและมอบหมายในหนาท่ีการงาน 

    5. หนวยงานตนสังกัดเดิมสงตัวพรอมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของไปยังหนวยงานท่ีรับโอน 

6. FLOW CHART การปฏิบัติงาน 

ผูประสงคขอ
โอนยื่นคํารอง 

 ผูบังคับบัญชา 
ยินยอม 

    
        

สพท.รับโอน 
เสนอ กศจ. 
ปทุมธาน ี
พิจารณา 

                                                                                        

สงตัว  แจงตนสังกัด
เดิม 

    
        

สพท.ออกคําสั่ง 

 



                   

7. แบบฟอรมท่ีใช 

          - 

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

    1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)   

พ.ศ. 2551 มาตรา 53 และมาตรา 58 

     2.หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ

เปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือน 

มาบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

    3.หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการโอน

พนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการอ่ืน มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  

    4. มาตรฐานกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การคัดเลือกขาราชการใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 

ใหดํารงตําแหนงสําหรบัผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ ตําแหนงประเภทวิชาการ     

ระดับชํานาญการพิเศษลงมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ช่ือกระบวนงาน การคัดเลือกขาราชการใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)       

ใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษลงมา 

2. วัตถุประสงค 

    เพ่ือเปนแนวปฏิบัติในการคัดเลือกขาราชการใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตาม

หนังสือ ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2552 ใหนําหลักเกณฑตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.                  ท่ี 

นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548 มาใช 

3. ขอบเขตของงาน  

    เปนการพิจารณาคัดเลือกท้ังตําแหนงวางและตําแหนงท่ีมีผูครอง 

4. คําจํากัดความ 

         - 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

     5.1 เสนอ กศจ.ปทุมธานี พิจารณาดังนี้ 

           1) กําหนดหลักเกณฑและวิธีพิจารณาคัดเลือกบุคคล และการประเมินบุคคล 

           2) แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 

      5.2 ประกาศหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลใหขาราชการในสังกัดทราบ 

      5.3 ตรวจสอบขอมูลอัตราวางและกําหนดคุณสมบัติผูสมัคร 

      5.4 ประกาศรับสมัคร 

      5.5 รับสมัคร 

      5.6 ตรวจคุณสมบัติผูสมัคร 

      5.7 ประกาศรายชื่อผูสมัคร 

       5.8 คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก 

       5.9 ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกพรอมชื่อผลงานท่ีจะสงประเมินพรอมท้ังเคาโครงเรื่อง สัดสวนผลงาน  

และกําหนดทักทวงภายใน 30 วันนับตั้งแตวันประกาศ 

       5.10 เสนอ กศจ.ปทุมธานี พิจารณาอนุมัติแตงตั้งขาราชการผูไดรับการคัดเลือก 

       5.11 แตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง 

              1) การแตงตั้ง (ยาย) ผูไดรับการคัดเลือกระดับเดียวกัน ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 53      

มีคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 



              2) การแตงตั้ง (เลื่อน) ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 53 มีคําสั่งแตงตั้ง

ใหรักษาการในตําแหนงเพ่ือสงผลงานเขาสูตําแหนง และหากผานการประเมินผลงานแลวจึงจะมีคําสั่งแตงตั้ง (เลื่อน)  

ใหดํารงตําแหนงตอไป 

6. FLOW CHART การปฏบัิติงาน 

กศจ.ปทุมธานีประกาศหลักเกณฑ 
และวิธีการคัดเลือกและประเมินบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกพรอมชื่อผลงาน 
เคาโครงเรื่อง และสัดสวนผลงาน (กรณีเลื่อนให
ดําเนินการตามกระบวนการประเมินผลงานตอไป) 

 

                                                                   

       

 

 

 

 

7. แบบฟอรมท่ีใช 

             - 

รับสมัคร/ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร 

ประกาศรายชื่อผูสมัคร 

คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก 

เสนอ กศจ.ปทุมธานี พิจารณาอนุมัติแตงตั้ง 
ผูไดรับการคัดเลือก 

ผูมีอํานาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา 53 แตงตั้งใหดํารง
ตําแหนง 



 

 

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

    8.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 25551 

    8.2 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 7 ลงวนัท่ี 21 เมษายน 2552 

    8.3 หนงัสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548 

    8.4 หนังสือ ว 14 ของ ก.ค.ศ. (เรื่องการจัดกลุมตําแหนงฯ ป 50,51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานประเมินผลงานของบุคคลเพ่ือเลื่อนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง

บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ข้ึนแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ

และระดับชํานาญการพิเศษ กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงท่ีวาง 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ช่ือกระบวนงาน งานประเมินผลงานของบุคคลเพ่ือเลื่อนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากร

ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ข้ึนแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ     

กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีวาง 

2. วัตถุประสงค 

    เพ่ือเปนแนวปฏิบัติบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) กรณีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงท่ีวางท่ีถูกตอง สนองตอบความตองการของหนวยงานและเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

3. ขอบเขตของงาน 

   เปนการประเมินผลงานของบุคคลเพ่ือเลื่อนและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงบุคลากร

ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ กรณีคัดเลือก

บุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีวาง 

4. คําจํากัดความ 

           - 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

    5.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 (กลุมบริหารงานบุคคล) ตรวจสอบรายชื่อผูผาน     

การคัดเลือกตามประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  และคําสั่งแตงตั้งใหรักษาการใน

ตําแหนงท่ีผานการคัดเลือก 

    5.2 ผูผานการคัดเลือกสงผลงานพรอมเอกสาร ดังนี้ 

          5.2.1 ผลงานตามจํานวนเรื่องท่ีระบุไวในข้ันตอนการคัดเลือกในแบบคัดเลือก 1 (ขอมูลบุคคล) โดยใหจัดสง

ผลงานแตละเรื่อง จํานวน 5 ชุด  

           5.2.2 แบบแสดงผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมาโดยสรุปของแตละเรื่องตามขอ 5.2.1                     

เรื่องละ 5 ชุด ตามแบบประเมิน 1  

            5.2.3 ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนจํานวน 1 เรื่อง 

จํานวน 5 ชุด ตามแบบประเมิน 2 ท้ังนี้ ขอเสนอแนวความคิดดังกลาว จะตองเปนเรื่องเดียวกับท่ีเสนอไวในแบบ

คัดเลือก 1 

      5.3 กรณีผูผานการคัดเลือกขอเปลี่ยนชื่อผลงานหรือสัดสวนของผลงาน หริอผูรวมดําเนินการแตกตางไปจากท่ี

เสนอไวเดิมในแบบคัดเลือก 1 (ขอมูลบุคคล) โดยสาระสําคัญไมเปลี่ยนแปลงตองเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาปทุมธานี เขต 2 พิจารณาใหความเห็นชอบ กรณีเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญตองเสนอผูอํานวยการสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พิจารณาใหความเห็นชอบ กรณีเปลี่ยนแปลงในสระสําคัญตองเสนอ



ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต พิจารณาใหความเห็นชอบกอน และกลุมบริหารงานบุคคล

จัดทําประกาศรายชื่อผลงาน สัดสวนของผลงานในสวนท่ีตนเองปฏิบัติและผูรวมจัดทําผลงานของผูผานการคัดเลือก 

โดยแจงเวียนใหกลุมตาง ๆ ทราบและทักทวงไดภายใน 30 วัน 

      5.4 กลุมบริหารงานบุคคล ตรวจสอบความถูกตองและจัดทําขอมูลรายละเอียดตาง ๆ พรอมสงผลงานและเอกสาร

หลักฐานใหคณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณา ประกอบดวยเอกสาร ดังนี ้

           5.4.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานบุคคล 

           5.4.2 ขอมูลบุคคล (แบบคัดเลือก 1) 

           5.4.3 เอกสารหมายเลข 3 (แบบใหคะแนน) 

           5.4.4 แบบแสดงผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมาโดยสรุป (แบบประเมิน 1) 

           5.4.5 ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน (แบบประเมิน 2) 

           5.4.6 ผลงาน 

     5.5 กลุมบริหารงานบุคคล  เตรียมการกอนการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ดังนี้ 

           5.5.1 ตรวจสอบวัน เวลาวางของคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลโดยนัดหมายลวงหนาเปนการภายใน 

           5.5.2 จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลและสงลวงหนา 

           5.5.3 จัดทําเรื่องขอยืมเงินทดราชการเพ่ือใชจายในการประชุมเปนคาตอบแทนกรรมการผูอานตรวจและ

ประเมินผลงาน คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาพาหนะของกรรมการ (ถามี) 

           5.5.4 จัดทําใบเซ็นชื่อใหคณะกรรมการลงนามในวันประชุมพรอมใบสําคัญรับเงินเปนคาใชจายตามขอ 5.5.3  

           5.5.5 จัดทําระเบยีบวาระการประชุม 

           5.5.6 จัดทําแบบแสดงการประเมินผลงาน (เอกสารหมายเลข 4) ซ่ึงเปนการสรุปผลการประเมินของ

คณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลในวันประชุม 

      5.6 การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคล ฝายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคล 

ดําเนินการดังนี้ 

           5.6.1 ดําเนินการประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดไว 

           5.6.2 จัดทํารายงานการประชุมตามมติของคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคล 

           5.6.3 รับรองรายงานการประชุม เพ่ือความรวดเร็วในการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงควรจัดทําหนังสือแจงเวียน

คณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลเพ่ือรับรองรายงานการประชุมดังกลาวเปนคราว ๆ ไป 

      5.7 การแตงตั้ง กลุมบริหารงานบุคคลจัดทําคําสั่งและเสนอผูมีอํานาจตามมาตรา 53 เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ตอไป และแจงผูเก่ียวของทราบ 

      5.8 กรณีผูขอรับการประเมินมีคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสาย

งานท่ีจะแตงต้ังหรือสายงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลกับสายงานท่ีจะแตงต้ังไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

ใหนําเรื่องเสนอ กศจ.ปทุมธานี พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ี กศจ.ปทุมธานี แตงตั้งดําเนินการพิจารณาอนุมัติ      

ตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด โดยกลุมบรหิารงานบุคคล จะตองจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 



           5.8.1 บัญชีแสดงรายละเอียดการนําระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนมานับรวมเปนระยะเวลา        

การดํารงตําแหนงข้ันต่ําท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลกับการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง                     

            5.8.2 แบบสรุปลักษณะงานท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลของผูขอรับการประเมินตามแบบประเมิน 3 

            5.8.3 สําเนา ก.พ. 7 และสําเนาปริญญาพรอมหนังสือรับรองท่ีแสดงสาขาวิชาเอกของผูขอรับการประเมิน 

                    ท้ังนี้ เม่ือคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการนับระยะเวลาข้ันต่ําฯ ดังกลาวแลว กลุมบริหารงานบุคคล

จะตองสรุปรายงานการประชุมตามมติของคณะกรรมการ และจัดทําขอมูลเปนรายบุคคล ประกอบการออกคําสั่งแตงตั้ง

ตอไป 

      5.9 กรณีตองปรับปรุงผลงาน กลุมบริหารงานบุคคลจะตองมีหนังสือแจงใหกลุมเจาของตําแหนงเพ่ือแจงผูขอรับ

การประเมินดําเนินการตามมติของคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคล 

    5.10 เม่ือผูขอรับการประเมินดําเนินการแกไขผลงาน และสงใหกลุมบริหารงานบุคคลดําเนินการประชุม

คณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลอีกครั้งหนึ่ง และคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลมีมติใหผาน          

การประเมิน กลุมบริหารงานบุคคลจึงออกคําสั่งแตงตั้งผูผานการประเมินผลงานและแจงเวียนกลุมท่ีเก่ียวของและ

สํานักงาน ก.ค.ศ. ทราบตอไป 

             5.1.1 กรณีไมผานการประเมินผลงาน กลุมบริหารงานบุคคลจะตองเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ทราบ และแจงกลุมเจาของตําแหนงเพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ 

6. แบบฟอรมท่ีใช 

          - 

7. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

     8.1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (ตําแหนงประเภทท่ัวไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

ตําแหนงระดับ 8 ลงมา 

     8.2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0707.3/ว 5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 เรื่อง มาตรการในการปองกันและลงโทษ

ผูแจงขอมูลเท็จเก่ียวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล 

     8.3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008.3.3/211 ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม 2552 เรื่อง การจัดกลุมตําแหนงสําหรับ

ตําแหนงประเภทวิชาการและตําแหนงประเภทท่ัวไป 

     8.4 ประกาศ อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกาศ ณ วันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552    

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ

ระดับชํานาญการและชํานาญการพิเศษ ท่ีวางในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สวนกลาง) 

 

 



 

 

8. แผนภูมิแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานประเมินผลงานของบุคคล 

โดยอนุมัติ กศจ.ปทุมธานี ประกาศคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก 
 

  

                                         

 

                                                                                    

 

  

 

                                                                                    

                                                                            

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

ผูผานการคัดเลือกสงผลงานพรอมประเมิน 1 และแบบประเมิน 2 

ตรวจสอบความถูกตองกรณีผูผานการคัดเลือก 
ขอเปลี่ยนชื่อผลงาน หรือสัดสวนของผลงาน หรือผูรวมดําเนินการ 

ประกาศรายชื่อผลงาน สัดสวนผลงานท่ีปฏิบัติ และผูรวมจัดทําผลงาน 
ของผูผานการคัดเลือกใหกลุมตาง ๆ ทราบและทักทวงภายใน 30 วัน     

สงผลงานและเอกสารหลักฐานใหคณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณา 

ผูมีอํานาจลงนามคําสั่งแตงตั้งและแจงเวียนกลุมท่ีเก่ียวของ 
และสํานักงาน ก.ค.ศ.ทราบ 

สงผลการประเมินผลงานตอ กศจ.ปทุมธานีอนุมัติการประเมินและเลื่อนตําแหนง 



 

 

 

 

 

 

 

 

งานสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา 38 ค.(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ช่ือกระบวนงาน งานสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

2. วัตถุประสงค 

     เพ่ือเปนแนวปฏิบัติดําเนินการสอบแขงขันตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด สนองตอความตองการของหนวยงาน 

และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

3. ขอบเขตของงาน 

    การดําเนินการสอบแขงขัน เพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปนการสรรหาบุคคลเขารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 47 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 

4. คําจํากัดความ 

          - 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

    5.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จัดทํารายละเอียดตําแหนง จํานวนตําแหนงวางท่ีจะ

บรรจุและแตงตั้งกําหนดคุณสมบัติ หลักสูตร วิธีการสอบแขงขัน เกณฑการตัดสิน การข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีผาน 

การสอบแขงขัน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด เสนอ กศจ.ปทุมธานี 

     5.2 กศจ.ปทุมธานี พิจารณาอนุมัติตําแหนง และการดําเนินการสอบแขงขันตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2              

      5.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งให

เปนไปตามหลักเกณฑท่ี กศจ.ปทุมธานี อนุมัติ 

       5.4 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  โดยผูมีอํานาจตามมาตรา 53 โดยอนุมัติ กศจ.

ปทุมธานีลงนาม คําสั่งบรรจุและแตงตั้งพรอมท้ังใหทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด     

และสงคําสั่งบรรจุและแตงตั้งพรอมท้ังใหทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตามหลักเณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด และสงคําสั่งบรรจุ

และแตงตั้งใหสถานีตํารวจทองท่ีภูมิลําเนาตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 

        5.5 รายงานและสงคําสั่งใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ทราบ ภายใน 7 วัน 

 

 



 

 

6. FLOW CHART การปฏิบัติ 

สพป.ปทุมธานี เขต 2 จัดทํารายละเอียดการดําเนินการ 
สอบแขงขัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. แบบฟอรมท่ีใช 

          - 

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

             8.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแกไขเพ่ิมเติม        

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 47,53,133 

             8.2 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 18 ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2548 เรื่อง มาตรฐานตําแหนงของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

             8.3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว 15 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2535 เรื่อง หลักสูตรวิธีการสอบแขงขัน

และวิธีดําเนินการสอบแขงขัน เกณฑการตัดสิน การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได การนํารายชื่อผูสอบแขงขันไดในตําแหนง

หนึ่งไปข้ึนบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอ่ืน และการยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได 

             8.4 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.2/603 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 เรื่อง แนวปฏิบัติในการนํา

รายชื่อผูสอบแขงขันไดในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในบัญชีอ่ืน สําหรับตําแหนงครูผูชวย และตําแหนง

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

กศจ.ปทุมธานี พิจารณาอนุมัติ 

ดําเนินการสอบแขงขัน และเสนอ กศจ.ปทุมธานีอนุมัติ  

สพป.ปทุมธานี เขต 2 ออกคําสั่งบรรจุและแตงตั้ง 

รายงานและสงคําสั่งใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ทราบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานขอบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากบัญชีของ

หนวยงานอื่น (กรณีขอใชบัญชี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ช่ืองาน งานขอบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากบัญชีของหนวยงานอ่ืน   

(กรณีขอใชบัญชี)  

2. วัตถุประสงค 

     เพ่ือเปนแนวปฏิบัติในการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดจากบัญชีของหนวยงานอ่ืน (กรณีขอใชบัญชี)          ตาม

หลักเกณฑและวธิีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

3. ขอบเขตของงาน 

    การดําเนินการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากบัญชี            

ผูสอบแขงขันไดจากหนวยงานอ่ืน (กรณีขอใชบัญชี) สําหรับตําแหนงครูผูชวยและตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

กรณีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 ท่ีมีตําแหนงวาง และไมไดดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุ

บุคคลเขารับราชการไว 

4. คําจํากัดความ 

                - 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

    5.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สํารวจตําแหนงวางครูผูชวยและตําแหนงบุคลากร

ทางการศึกษาอ่ืนท่ีประสงค จะนําไปใชบรรจุแตงตั้งบุคคลจากบัญชีผูสอบแขงขันไดของ กศจ.ปทุมธานีหรือหนวยงาน

ทางศึกษาอ่ืน เขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     5.2 กศจ.ปทุมธานี อนุมัติตําแหนงวางตําแหนงครูผูชวยและตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือใช

บรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดข้ึนบัญชีไวจาก กศจ.ปทุมธานี หรือหนวยงานทางการศึกษาอ่ืน 

     5.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผูขอใชบัญชีสงมติ กศจ.ปทุมธานี                    พรอม

รายละเอียดการขอใชบัญชี ไปใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเจาของบัญชีแจงตําแหนงท่ีวางจะบรรจุ            และ

ความประสงคขอใชบัญชีบรรจุบุคลากรผูสอบแขงขันไวข้ึนบัญชีไวเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนง

ครูผูชวยหรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) แลวแตกรณี 

     5.4 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เจาของบัญชี โดยอนุมัติ กศจ.ปทุมธานี/สอบถาม

ความสมัครใจบุคคลท่ีข้ึนบัญชีเพ่ือไปข้ึนบัญชีตามท่ีขอในขอ 5.2 

     5.5 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผูขอใชบัญชี นํารายชื่อบุคคลท่ีสมัครใจ เสนอ กศจ.

ปทุมธานีอนุมัติประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดของผูขอใชบัญชีเพ่ือบรรจุและแตงตั้งตามตําแหนงท่ีอนุมัติไว 

      5.6 กศจ.ปทุมธานีท่ีขอใชบัญชีประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได 



       5.7 สงประกาศบัญชีผูสอบแขงขันไดตามขอ 5.6 ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 2 เจาของ

บัญชีเพ่ือทราบและสิ้นสุดการข้ึนบัญชีเดิม 

      5.8 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดําเนินการเรียกตัว เพ่ือเลือกโรงเรียนสงตัวผูมา

รายงานตัวไปปฏิบัติหนาท่ีตามตําแหนงท่ีเรียกบรรจุ 

       5.9 ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 โดยอนุมัติ กศจ.ปทุมธานีลงนามคําสั่งบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการเปน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพรอมท้ังใหเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม หรือทดลองปฏิบัติหนาท่ี

ราชการตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

        5.10 สงผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหสถานีตํารวจทองท่ีภูมิลําเนาตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 

        5.11 สงคําสั่งใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน 

6. FLOW CHART การปฏิบัติงาน 

สพป.ปทุมธานี เขต 2 สํารวจอัตราวางท่ีใชบรรจุแตงตั้ง 
และขออนุมัติ กศจ.ปทุมธานี ขออนุมัตใิชบัญชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สงคําสั่งรายงาน ก.ค.ศ. 
 

 

แจงอัตราวาง/ความตองการถึงหนวยงานเจาของบัญชฯี 

หนวยงานท่ีขอไดรับอนุมัติรายชื่อบุคคลท่ีข้ึนบัญชีจากหนวยงาน 
ข้ึนบัญชีนํารายชื่อเสนอ กศจ.ปทุมธานี  

ประกาศข้ึนบัญชีสอบแขงขันของ กศจ.ปทุมธานท่ีีขอ 

เรียกรายงานตัวเพ่ือสั่งบรรจุและแตงตั้งโดยผูมีอํานาจตามมาตรา 53/ 
                         สงตัวปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษา 



 

 

7. แบบฟอรมท่ีใช 

             - 

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

     8.1 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.2/ว 21 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ

สอบแขงขัน เกณฑการตัดสินการข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได การนํารายชื่อผูแขงขันไดในบัญชีอ่ืน และการยกเลิกบัญชี   

ผูสอบแขงขันได เพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     8.2 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.0/603 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 เรื่อง แนวปฏิบัติในการนํารายชื่อผู

สอบแขงขันไดในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในบัญชีอ่ืน สําหรับตําแหนงครูผูชวย และตําแหนงบุคลากร

ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

          

                                                                          


