คู่มือการปฏิบัติงาน
นางสาวศิริรัตน์ ดวงดี
พนักงานราชการ
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) : การบรรจุและแต่งตั้งนักเรียนทุนรัฐบาลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อคัดเลือกนักเรียนทุนรัฐบาล หรือที่ผูกพันตามสัญญาตามโครงการพิเศษ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
การดาเนินการคัดเลือกนักเรียนทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
4. คาจากัดความ
นักเรียนทุน หมายถึง ผู้มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทารายละเอียดการได้รับจัดสรรหรือการกาหนดตาแหน่ง
วิชาเอก จานวนนักศึกษาทุนที่จะบรรจุและแต่งตั้ง คุณสมบัติ หลักสูตร วิธีการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสินการ
ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีการคัดเลือกเสนอ กศจ. อนุมัติ ประกาศการดาเนินการคัดเลือก และแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/อนุกรรมการ ดาเนินการคัดเลือก
5.2 เสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติการดาเนินการคัดเลือกตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอ
เพื่อขอความเห็นชอบในการคัดเลือก
5.3 กศจ. ดาเนินการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กศจ. อนุมัติ ดังนี้ ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร ดาเนินการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือกและเรียก รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
5.4 เสนอรายชื่อผู้มารายงานตัวเพื่ออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งต่อ กศจ.
5.5 กศจ. คาเนินการออกคาสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
5.6 รายงานและส่งคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน นับแต่วันออกคาสั่ง
6. แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กศจ.จัดทำรำยละเอียดกำร
ดำเนินกำรคัดเลือก

บรรจุและแต่งตั้งโดยอนุมตั ิ
กศจ.

ส่งคำสั่งฯรำยงำน ก.ค.ศ.

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำรดำเนินกำรคัดเลือก

กศจ. ดำเนินกำรคัดเลือก
ตำมที่ กศจ. อนุมัติ
และประกำศผล
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7. รูปแบบที่ใช้
7.1 ประกาศรับสมัคร
7.2 ประกาศผลการคัดเลือก
7.3 รูปแบบคาสั่งตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
8.1 มาตรา 50 มาตรา 53 และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
8.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548 เรื่อง มาตรฐาน
ตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.3 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/ว 3 ลงวันที่ 27 เมษายน 2553 เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
8.4 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
8.5 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 เรื่อง การ
ปรับปรุง การกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. ข้อสังเกต
9.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตาแหน่งที่ ก.ค.ศ. กาหนด
9.2 ระยะเวลาการดาเนินการต้องเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
9.3 การบรรจุและแต่งตั้งไม่ก่อนวันที่รายงานตัวรับการบรรจุและแต่งตั้ง
9.4 กรณีมีปัญหาการดาเนินการตามหลักเกณฑ์ฯให้ ก.ค.ศ. พิจารณาวินิจฉัยแนวปฏิบัติเป็นรายกรณี
9.5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานส่งมา
9.6 กรณีตาแหน่งว่างที่ใช้สาหรับการบรรจุและแต่งตั้งมิใช่ตาแหน่งครูผู้ช่วย ให้ดาเนินการตาม
หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 เรื่อง การปรับปรุงการกาหนด
ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) : การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
2. วัตถุประสงค์
เพื่อดาเนินการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด เข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
การดาเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
4. คาจากัดความ
การสอบแข่งขัน หมายถึง การดาเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทาข้อมูลและรายละเอียดเพื่อขออนุมัติ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ดังนี้
5.1.1 ตาแหน่งว่าง กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก ที่จะดาเนินการสอบแข่งขัน
5.1.2 จัดทาร่างประกาศรับสมัครผู้สอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
เสนอสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
5.2 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุมัติให้ดาเนินการสอบแข่งขัน
5.3 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดดาเนินการสอบแข่งขันตามเกณฑ์และวิธีการที่ สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอนุมัติ ดังนี้ ประกาศรับสมัครรับสมัคร ประกาศผู้มีสิทธิสอบ ดาเนินการสอบ ประกาศผลการ
สอบแข่งขัน และเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
5.4 เสนอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในลาดับที่ที่จะบรรจุและแต่งตั้งพร้อมสถานศึกษาที่จะบรรจุ
และแต่งตั้งต่อ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุมัติการบรรจุและแต่งตั้ง
5.5 สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ลงนามคาสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
5.6 รายงานและส่งคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน นับแต่วันออกคาสั่ง
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6. แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กศจ.จัดทำรำยละเอียดกำร
ดำเนินกำรสอบแข่งขัน
ผูม้ ีอำนำจตำม มำตรำ 53
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง

กศจ. พิจำรณำอนุมัติกำรดำเนินกำรสอบแข่งขัน

กศจ. ดำเนินกำรสอบแข่งขันตำมที่ กศจ. อนุมัติและ
ประกำศผล

ส่งคำสั่งฯ ไปสำนักงำน ก.ค.ศ.
กศจ. เสนอรำยชื่อผู้สอบแข่งขันได้ และตำแหน่ง
ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ขออนุมัติ กศจ.

7. รูปแบบที่ใช้
7.1 ประกาศรับสมัคร
7.2 ใบสมัครสอบ
7.3 บัตรประจาตัวผู้สมัครสอบ
7.4 ประกาศผู้มีสิทธิสอบ
7.5 ประกาศผลการสอบ
7.6 รูปแบบคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 53 และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
8.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548 เรื่อง มาตรฐาน
ตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.3 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/ว 2 ลงวันที่ 27 เมษายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งครูผู้ช่วย
8.4 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง
หลักเกณฑ์และ
วิธีการเตรียมพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
8.5 หนังสือสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน
2524
เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งย้อนหลัง
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9. ข้อสังเกต
9.1 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมีคุณสมบัติเฉพาะ ตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
9.2 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
9.3 วันสั่งบรรจุจะต้องไม่ก่อนวันที่มารายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่
9.4 การบรรจุและแต่งตั้งต้องบรรจุตามลาดับที่สอบแข่งขันได้ กรณีบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ ต้องระบุ
เหตุผลให้ชัดเจนในบัญชีแนบท้ายคาสั่ง
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การสอบบรรจุครูผู้สอน
ผังกระบวนการ
การสอบบรรจุครูผู้สอน
จัดทำข้อมูลตำแหน่งว่ำง
เสนอ กศจ. พิจำรณำอนุมตั ิ

กศจ.

N
yes

ประกำศรับสมัคร

รับสมัคร

ตรวจสอบคุณสมบัติ

ประกำศรำยชือ่ ผู้มีสิทธิสอบ

ดำเนินกำรสอบ

สอบข้อเขียนภำค ก. ข.

สอบภำค ค.(สอบสัมภำษณ์)

ประกำศผลสอบ

บรรจุและแต่งตั้ง

o
O

รายละเอียด
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. สพท. จัดทารายละเอียดข้อมูลตาแหน่งว่างเพื่อ
ขออนุมัติ กศจ. ดาเนินการสอบแข่งขัน
2. พิจารณาอนุมัติตาแหน่งว่างและวิธีการ
สอบแข่งขัน
3. ประกาศรับสมัคร
4. รับสมัคร
5. ตรวจสอบคุณสมบัติ
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
7. ดาเนินการสอบแข่งขัน
8. ดาเนินการสอบภาค ก. ข.
9. ดาเนินการสอบภาค ค. (สอบสัมภาษณ์)
10. เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
11. สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
12. รายงานและส่งคาสั่งบรรจุไปยังสานักงาน
ก.ค.ศ.

ผู้รับผิดชอบ
กศจ.
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) : การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
2. วัตถุประสงค์
เพื่อดาเนินการสอบแข่งข้นบุคคลทั่วไป ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
3. ขอบเขตของงาน
การดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ตามมาตรา 47 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. คาจากัดความ
การสอบแข่งขัน หมายถึง การดาเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สารวจตาแหน่งว่างที่จะใช้ในการสอบแข่งขันและจัดทารายละเอียดของตาแหน่งที่จะสอบแข่งขัน
เพื่อเสนอขออนุมัติ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
5.2 ขออนุมัติ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อการดาเนินการสอบแข่งขัน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ตาม ก.ค.ศ. กาหนด
5.3 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันและให้ถือเป็นเรื่องลับ
5.4 จัดทาแผนการดาเนินการสอบแข่งขัน เพื่อกาหนดขั้นตอน กิจกรรม วันดาเนินการ จานวนวัน
และผู้รับผิดชอบ (ปฏิทินการดาเนินงาน) ประกอบกับกิจกรรมต่างๆ โดยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็น
ผู้ดาเนินการ

8

6. แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สพป./สพม. ตรวจสอบอัตรำว่ำง
จัดทำรำยละเอียดตำแหน่งคุณสมบัติ
นำเสนอ กศจ. พิจำรณำอนุมตั ิ
กศจ. แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบและจัดประชุมคณะกรรมกำร ฯ เพื่อวำงแผนในกำรดำเนินกำร
จัดทำแผนกำรดำเนินกำรสอบและจัดทำ
รำยละเอียดแผนกำรปฏิบตั ิงำนสอบแข่งขัน

ร่ำงประกำศรับสมัคร

ประกำศรับสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ

รับสมัคร

ผ่ำน

ไม่ผำ่ น

จัดส่งเอกสำรเพิม่ เติม

ประกำศรำยชื่อผู้มสี ิทธิสอบภำค ก. ภำค ข
แต่งตั้งกรรมกำรเก็บตัวออกข้อสอบ/กรรมกำรภำคสนำม
ดำเนินกำรสอบภำค ก./ภำค ข
ดำเนินกำรสอบภำค ค.

ประกำศรำยชื่อผู้มสี ิทธิสอบภำค ค
ประกำศรำยชื่อผูส้ อบแข่งขันได้
บรรจุและแต่งตั้ง

จัดส่งคำสั่งให้ ก.ค.ศ./สพฐ. ภำยใน 7 วัน
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7. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
7.1 มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 53 มาตรา 56 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
7.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 18 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2548
เรื่อง มาตรฐานตาแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือที่ ก.ค.ศ. กาหนด
7.3 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 1 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
7.4 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
เรื่อง หลักสูตรวิธีการสอบแข่งขันและวิธีการดาเนินการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ การนารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งอื่น
และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
7.5 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/603 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2551
เรื่อง แนวปฏิบัติในการนารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น
สาหรับผู้ดารงตาแหน่ง ครูผู้ช่วย และตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
7.6 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/550 ลงวันที่ 28 กันยายน 2552
เรื่อง แนวปฏิบัติในการนารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น
7.7 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549
7.8 ข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการหักเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
8. ข้อสังเกต
8.1 ผู้สอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตาแหน่งที่ ก.ค.ศ. กาหนด
8.2 ระยะเวลาในการดาเนินการต้องเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการสอบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
8.3 การบรรจุและแต่งตั้งไม่ก่อนวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่บรรจุและแต่งตั้ง
8.4 กรณีไม่สามารถดาเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้นาเสนอ ก.ค.ศ.
พิจารณาเป็นกรณีไป
8.5 การนารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นเพื่อไปบรรจุ
และแต่งตั้ง ในหน่วยงานต่างๆ กรณีอายุบัญชีใกล้จะสิ้นสุดให้ดาเนินการทุกขั้นตอน และออกคาสั่งบรรจุและ
แต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันอายุบัญชีสิ้นสุด หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวให้ถือคาสั่งเป็นโมฆะ
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) : การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลาออกจากราชการ เป็นไปตามที่
กฎหมายกาหนด
3. ขอบเขตของงาน
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ้นจากตาแหน่งหน้าที่ตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
4. คาจากัดความ
การลาออกจากราชการ หมายถึง การออกจากราชการตามความประสงค์ของตนเอง
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ผู้ประสงค์ขอลาออกจากราชการ ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ (ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด)
ต่อผู้บังคับบัญชา โดยให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน กรณียื่นล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน หาก
ผู้มีอานาจอนุญาตการลาออกเห็นว่ามีเหตุผลและความจาเป็น จะอนุญาตให้ลาออกก็ได้ แล้วส่งเรื่องให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการตรวจสอบข้อมูลประกอบการนาเสนอสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด กรณีดังต่อไปนี้
5.2.1 อยู่ระหว่างดาเนินการทางวินัย
5.2.2 การลาศึกษาต่อ/การชดใช้ทุน
5.2.3 การเป็น/ไม่เป็นสมาชิก กบข.
5.3 สานักงานศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาตให้ลาออกจากราชการ
5.3.1 กรณีอนุญาตให้ลาออก สานักงานศึกษาธิการจังหวัด มีคาสั่งอนุญาตให้ลาออกจาก
ราชการ
แล้วแจ้งให้ผู้ขอลาออกจากราชการทราบก่อนวันขอลาออกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3.2 กรณียับยั้งการลาออกเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ยับยั้งการลาออกได้ไม่เกิน 90 วัน เมื่อครบกาหนดเวลาที่ยับยั้งแล้วให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันครบ
กาหนดเวลาที่ยับยั้ง
5.4 ในกรณีที่ผู้ขอลาออกได้ออกจากราชการไปโดยผลของกฎหมาย เนื่องจากผู้มีอานาจอนุญาต
การลาออกมิได้มีคาสั่งอนุญาตให้ลาออก และมิได้มีคาสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกก่อนวันขอลาออก หรือ
เนื่องจากครบกาหนดเวลายับยั้งการอนุญาตให้ลาออก ให้ผู้มีอานาจอนุญาตการลาออกมีหนังสือแจ้งวันออก
จากราชการให้ผู้ขอลาออกราชการทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ และแจ้งให้ส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องทราบด้วย
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6. แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผู้ประสงค์ขอลำออก ยื่นหนังสือ ต่อผู้บังคับบัญชำ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำรับเรื่อง

กำรตรวจสอบข้อมูลประกอบกำรนำเสนอ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพิจำรณำอนุญำตให้ลำออก/

ยับยั้งเป็นลำยลักษณ์อักษร ส่งให้สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำแจ้งโรงเรียนผู้ประสงค์
ลำออกและกลุ่มงำนที่เกี่ยวข้อง
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7. รูปแบบที่ใช้
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ ตามระเบียบ ก.ค.ศ. กาหนด
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
8.1 พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.2 พระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.3 มาตรา 53 มาตรา 107 มาตรา 108 มาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
8.4 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2548
9. ข้อสังเกต
9.1 กรณียับยั้งให้แจ้งผู้ขอลาออกทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
9.2 ผู้ประสงค์ขอลาออก ต้องยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการตามแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
9.3 กรณีที่ไม่สามารถลงลายมือชื่อในหนังสือขอลาออกได้ให้พิมพ์ลายนิ้วมือหัวแม่มือ และมีพยาน
รับรองอย่างน้อย 2 คน
9.4 การยื่นคาขอลาออกไปสมัครรับเลือกตั้งสามารถยื่นลาออกน้อยกว่า 30 วันได้ และให้มีผลตั้งแต่วันทีข่ อลาออก
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) : การขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อพิจารณาดาเนินการให้ผู้ที่ขอกลับเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
กลับเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
การบรรจุผู้เคยรับราชการที่มิใช่ออกจากราชการระหว่างทดลองปฏิบัติราชการหรือออกจาก
ราชการระหว่างการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
4. คาจากัดความ
การขอกลับเข้ารับราชการ หมายถึง การบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่เคยรับราชการและประสงค์ขอกลับ
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ผู้ประสงค์ขอกลับเข้ารับราชการยื่นหนังสือขอกลับเข้ารับราชการ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
5.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบข้อมูล ดังนี้
5.2.1 มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และคุณสมบัติตามมาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
5.2.2 ประวัติการรับราชการที่ได้เคยปฏิบัติมาก่อนแล้ว โดยมีหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา
เดิม ว่ามีความประพฤติอย่างไร และออกจากส่วนราชการนั้นเพราะเหตุใด
5.2.3 หนังสือรับรองความประพฤติจากสถานีตารวจที่ผู้ขอกลับเข้ารับราชการมีภูมิลาเนาอยู่ว่า
มีความประพฤติอย่างไร
5.2.4 ต้องเป็นผู้ที่ออกจากราชการไปแล้วไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่หน่วยงานรับคาขอกลับเข้ารับ
ราชการ
5.2.5 ไม่มีผู้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้/สอบคัดเลือก/ผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งนั้น รอการบรรจุ
ยกเว้นผู้ขอลาออกไปดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. , ส.ว. หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือลาออกเพื่อติดตามคู่สมรสซึ่งไปรับราชการต่างประเทศ หรือที่ออกจากราชการเพราะถูกยุบเลิกตาแหน่ง
5.2.6 หน่วยงาน/สถานศึกษา มีตาแหน่งว่างและมีอัตรากาลังไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
5.3 หน่วยงาน เสนอเหตุผล ความจาเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับต่อ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
5.4 ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ดาเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ตามมติ กศจ.
5.5 ส่งเอกสารตามที่ ก.ค.ศ. กาหนดพร้อมสาเนาคาสั่งให้สานักงาน ก.ค.ศ.
5.6 แจ้งหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
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6. แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ยื่นคำขอตำมแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด

สพป. ตรวจสอบคุณสมบัติจัดทำรำยละเอียดเหตุผล
ควำมจำเป็นเสนอ กศจ.

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพิจำรณำ

ผู้มีอำนำจตำมำตรำ 53 สั่งบรรจุแต่งตั้ง

แจ้ง สพป. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
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แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
เขียนที่ ..............................................
วันที่ ............... เดือน ....................พ.ศ. .................
เรื่อง ขอลาออกจากราชการ
เรียน (ผู้บังคับบัญชา)
ด้วยข้าพเจ้า...................................................................................................ได้รับราชการเมื่อ
วันที่ .................. เดือน ....................................... พ.ศ. .................... ปัจจุบันดารงตาแหน่ง/ตาแหน่ง วิทยฐานะ
....................................... หน่วยงานทางการศึกษา ........................................ สังกัด ..........................................
กรม ...........................................................ได้รับเงินเดือนอันดับ ........................... ขั้น ............................ บาท
มีความประสงค์ขอลาออกจากราชการเพราะ......................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อขอลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ............ เดือน ........................ พ.ศ. .......
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ...............................................
(..............................................)
หมายเหตุ
ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2548
1. ให้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการต่อผู้บังคับบัญชา ตามมาตรา 108 โดยให้ยื่นล่วงหน้าก่อน
วันขอลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็นเป็นพิเศษหรือกรณีลาออกเพื่อดารง
ตาแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง
2. กรณีที่ผู้มีอานาจอนุญาตลาออกจะอนุญาตให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า 30 วัน
ให้มคี าสั่งอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันขอลาออก พร้อมทั้งมี่คาสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการได้
2. ถ้ายื่นหนังสือขอลาออกจากราชการล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า 30 วันโดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอานาจอนุญาตการลาออก หรือยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ โดยมิได้ระบุ
วันขอลาออก ให้ถือวันถัดจากวันครบกาหนด 30 วัน นับแต่วันยื่นเป็นวันขอลาออก
3. ในกรณีลาออกเพราะป่วย ให้แนบใบตรวจโรคของแพทย์ตามแบบราชการเสนอไปด้วยว่าป่วย
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) : การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
มาตรา 38 ค.(2)
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง สนองต่อความต้องการของหน่วยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
3. ขอบเขตของงาน
ให้นากฎ ก.พ. เรื่อง การประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาใช้กับบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38ค.(2) โดยกาหนดให้มีการพิจารณาประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในรูป
คณะกรรมการ ให้มีการดูแลผู้ทดลองปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการที่มีผลการปฏิบัติงาน
ต่ากว่ามาตรฐาน หรือเกณฑ์ที่กาหนดได้ปรับปรุงตนเอง กาหนดการนับระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น ซึ่งมอบอานาจให้ส่วนราชการเป็นผู้พิจารณากาหนดรายการประเมิน วิธีการประเมินและ
มาตรฐานหรื อเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามความเหมาะสม ประกอบด้วยความรู้ที่
ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความ
รับผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง คุณธรรม การปฏิบัติตน
ตามกรอบจรรยาบรรณ และการรักษาวินัย
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 การดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอีก 2 คน รวม 3 คน ใน 3 คน อย่างน้องต้องแต่งตั้ง
จากผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 1 คน และข้าราชการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 1 คน ทาหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการตามรายการประเมิน วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินตามแบบประเมินผล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด คือ
4.1.1 ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครั้งที่ 1 เมื่อผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาแล้วเป็นเวลา 3 เดือน หากปรากฏว่า
4.1.1.1 ผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กาหนด ประธานกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รายงานผู้มีอานาจสั่งบรรจุ ตามแบบหมายเลข 1
4.1.1.2 ผลการประเมินไม่ต่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กาหนด ให้เก็บผลการ
ประเมินดังกล่าวไว้ แล้วประเมินอีกครั้งหนึ่ง เมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ ครบ 6 เดือน
4.1.1.3 ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครั้งที่ 2 เมื่อผู้ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ 6 เดือนแล้ว ไม่ว่าผล การประเมินจะต่าหรือไม่ต่ากว่าเกณฑ์
หรือมาตรฐานที่กาหนด ให้ ป ระธานกรรมการประเมิ น ผลการทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ การรายงาน
ผู้มีอานาจสั่งบรรจุตามแบบหมายเลข 1 ทุกกรณี
5.1 ในกรณีที่คณะกรรมการการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พิจารณาเห็นว่า
ไม่อาจพิจารณาประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแต่ละครั้งได้อย่างชัดแจ้ง เนื่องจากผู้ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้ลาราชการ ดังนี้
5.1.1 ลาคลอดบุตร
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5.1.2 ลาป่วยจาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน
5.1.3 ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือ
ในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติน้าราชการตามหน้าที่
5.1.4 ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จะประเมินผลรวมเมื่อผู้นั้น
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ 6 เดือนแล้วก็ได้
5.2 ในกรณีที่ผู้มีอานาจสั่งบรรจุ ได้รับรายงานผลการ ว่าผู้ ท ดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
มีผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กาหนดแล้ว เห็นควรให้ขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการของผู้นั้นไปอีก 3 เดือน คณะกรรมการประเมินผลกาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจะต้องประเมินอีก
ครั้งหนึ่ง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ขยายดังกล่าว แล้วให้ประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการรายงายผู้มีอานาจสั่งบรรจุ ตามแบบหมายเลข 1
8. เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง
8.1 ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 กาหนดให้ผู้ได้รับ
บรรจุเข้ารับราชการเข้ารับราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง หรือ
มาตรา 55 และข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือน และเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติงานซึ่งโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการ
พลเรือนสามัญ และได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 55 ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการเป็นเวลา ตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
8.2 กฎ ก.พ. ฉบับที่ ... (พ.ศ.2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) : การคัดเลือกข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง สนองต่อความต้องการของหน่อยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
3. ขอบเขตของงาน
การดาเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ ซึ่งเป็นตาแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือนและไม่ติดเงื่อนไขของ คปร. และที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องดาเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
4. คาจากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สานักงานศึกษาธิการจังหวัด เสนอขอดาเนินการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ต่อสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา
5.2 สานักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดทาข้อมูลและรายละเอียดเพื่อขออนุมัติ ดังนี้
5.2.1 กาหนดตาแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้งศึกษานิเทศก์
5.2.2 จัดทารายละเอียดการดาเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งตามเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด เช่น การกาหนดคุณสมบัติ หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี
สอบแข่งขัน เสนอ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอนุมัติ ประกาศการดาเนินการ สอบแข่งขันตลอกจนแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/อนุกรรมการ แล้วแต่กรณี
5.3 สานักงานศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาอนุมัติการดาเนินการคัดเลือกตามที่สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เสนอเพื่อขอความเห็นชอบในการคัดเลือกศึกษานิเทศก์
5.4 สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ดาเนินการคัดเลือกตามเกณฑ์และวิธีการที่ สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอนุมัติ
5.5 ดาเนินการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
5.6 สานักงานศึกษาธิการจังหวัด บรรจุและแต่งตั้งผู้ที่คัดเลือกได้ และผ่านการพัฒนาแล้วให้ดารง
ตาแหน่งศึกษานิเทศก์
5.7 ส่งคาสั่งให้สานักงาน ก.ค.ศ.และหน่วยงานในสังกัดทราบ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วนั ออกคาสั่ง
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6. แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เสนอ สพฐ.ขอดำเนินกำร
คัดเลือกศึกษำนิเทศก์

จัดทำข้อมูลและรำยละเอียด
ขออนุมัติ กศจ.

ดำเนินกำรคัดเลือกตำมเกณฑ์
และวิธีกำรที่ กศจ.

ศธจ. ดำเนินกำรสอบแข่งขันตำมที่
กศจ. อนุมัติ

พัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกตำม
หลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด

สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
โดยอนุมัติ กศจ.

รำยงำน ก.ค.ศ.ทรำบ

7. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
7.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 57 วรรคแรก กาหนดให้มีการเปลี่ยนตาแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
7.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548 เรื่อง มาตรฐาน
ตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7.3 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/1879 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดารงตาแหน่ง
ศึกษานิเทศก์
7.4 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/ว 6 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้ง ให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์
8. ข้อสังเกต
ในการดาเนินการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ควรคานึงถึงความรู้ความสามารถให้ตรงกับความต้องการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จาเป็นจะต้องมีศึกษานิเทศก์ที่มีความชานาญการในด้านต่างๆอย่างเหมาะสมกับ
การให้บริการกับสถานศึกษาและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) : การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ว 20
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อ พั ฒ นาครู ผู้ ช่ ว ยให้ มี ค วามรู้ ความสามารถในการประกอบวิ ช าชี พ เป็ น ข้ าราชการครู
ในสถานศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นกระบวนการในการพัฒนาบุคคลที่เข้ามาดารงตาแหน่ง ครู
ซึ่งต้องดาเนิ นการตามมาตรา 56 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547
4. คาจากัดความ
การเตรียมความพร้อม หมายถึง กระบวนการในการพัฒนาบุคคลที่เข้ามาดารงตาแหน่งครู มาตรา 56
ซึ่งต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ที่บัญญัติให้
ผู้ใดที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ใดได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งในตาแหน่งครู ให้ผู้นั้นเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ในตาแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลา 2 ปี ก่อน
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติวิชาชีพทั้งในการปฏิบัติงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
การเตรียมความพร้อมและพัฒ นาอย่างเข้ม ใช้กับผู้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อแต่งตั้งเป็นตาแหน่ง ครู
ส่วนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ ใช้กับตาแหน่งอื่นที่บรรจุเข้ามา เช่น ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38ค(2)
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสาหรับตาแหน่งครูผู้ช่วยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กาหนด (หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.0206.2/ว20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548) ดังนี้
ระดับสถานศึกษา
1. ผู้อานวยการสถานศึกษาแต่งตั้ งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จานวน 3
คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการสถานศึกษา เป็นประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษา
จานวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผู้อานวยการสถานศึกษาแต่งตั้งให้
ทาหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นกรรมการและเลขานุการ
2. ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ให้คาปรึกษาแนะนารวมทั้งประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม โดยยึดหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วม
3. ให้ คณะกรรมการประเมิน การเตรียมความพร้อมและพัฒ นาอย่างเข้มทุกสามเดือนรวม 8 ครั้ง
ในเวลา 2 ปี
4. เมื่อผู้อานวยการสถานศึกษาได้รับรายงานผลการประเมินแต่ละครั้งให้ดาเนินการดังนี้
4.1 เห็นว่าผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กาหนดและผู้อานวยการสถานศึกษาเห็นว่าควร
ทบทวนก็อ าจให้ ค ณะกรรมการไปพิ จ ารณาทบทวนอีก ครั้งหนึ่ งและหากผลการประเมิน ยั งต่ ากว่าเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการภายในห้าวันทาการ นับแต่วันที่ได้รับ
รายงานแล้วแจ้งให้ผู้นั้นทราบโดยเร็ว
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4.2 กรณีผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนดและผู้อานวยการสถานศึกษา มีความเห็น
เช่นเดียวกับคณะกรรมการ ก็สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการภายในห้าวันทาการนับแต่วันที่ได้รับรายงานแล้วแจ้ง
ให้ผู้นั้นทราบโดยเร็ว
4.3 กรณีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มต่อไปและเมื่อผ่านการประเมินทุกครั้งจนครบสองปีแล้ว และเห็นว่าควรให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป ก็ให้
รายงานส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษาเพื่ อเสนอ ส านั กงานศึกษาธิการจังหวัด พิ จารณาอนุมั ติ และแจ้งให้
ผู้อานวยการสถานศึกษาแต่งตั้งผู้นั้นให้ดารงตาแหน่งครูต่อไปพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งทราบ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. น าผลการประเมิ น ของคณะกรรมการ เมื่ อ ครบสองปี ทั้ ง 8 ครั้ งเสนอที่ ป ระชุ ม ส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อพิจารณาการอนุมัติ
2. เมื่อที่ประชุม สานักงานศึกษาธิการจังหวัด อนุมัติแล้ว สานักงานศึกษาธิการจังหวั ดดาเนินการ
แต่งตั้งพร้อมส่งคาสั่งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจความถูกต้องของคาสั่งแล้วส่งคาสั่งให้ โรงเรียนและกลุ่มงานที่
เกี่ยวข้อง
4. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดส่งคาสั่งไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ ก.ค.ศ.
ส่วนกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุในตาแหน่งอื่น นอกจากตาแหน่งครูผู้ช่วย
เช่น บุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม มาตรา 38ค (2) ยังคงให้ ทดลองปฏิบัติห น้าที่ราชการในตาแหน่งนั้น
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ซึ่งปัจจุบันไม่มีกฎ ก.ค.ศ. จึงใช้กฎ ก.พ. ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2542)
โดยอนุโลม
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6. แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประเมินผลเตรียมควำม
พร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม

คณะกรรมกำรที่ได้รับ
กำรแต่งตั้งประเมินผล
ทุก 3 เดือนรวม 8 ครั้ง
ในเวลำสองปี

ผลกำรประเมินต่ำกว่ำเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ. กำหนดผู้อำนวยกำร
สถำนศึกษำสั่งให้ผู้นั้นออกจำก
รำชกำรแจ้งผู้นั้นทรำบรำยงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่

สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำส่งคำสั่งไปยัง
โรงเรียนและกลุ่มงำนที่
เกี่ยวข้องในสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสั่ง
แต่งตั้งแล้วส่งคำสั่งไปยัง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
,สพฐ,ก.ค.ศ.

คณะกรรมกำรสรุป
กำรประเมินแต่ละครั้ง
ส่งให้ผู้อำนวยกำร
สถำนศึกษำ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตรวจนำเสนอ กศจ. พิจำรณำ
อนุมัติ

ผลกำรประเมินทั้ง 8 ครั้ง ใน 2 ปี
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำรำยงำนไปยัง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

23

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
8.1 มาตรา 53 และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูแ ละบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
8.3 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548
เรื่อง การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.4 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
เรื่อง พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
8.5 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดารงตาแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
9. ข้อสังเกต
9.1 การนับเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่ างเข้มสองปีให้นับวันเข้าปฏิบัติราชการวันแรก
เป็นวันเริ่มต้นและนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีปฏิทิน
9.2 กรณีลาคลอดบุตร ลาป่วย ซึ่งจาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานลาป่วยเพราะประสบอันตราย
ในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรื อลาเพื่อเข้า
ตรวจเลื อกหรือเข้ารับ การเตรี ย มพลเป็ น ระยะเวลาเกิน กว่าเก้าสิ บ วัน ไม่ให้ นั บระยะเวลาที่ เกินเก้าสิ บ วัน
ดังกล่าวรวมเป็นเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
9.3 วันเดือนปีที่แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดารงตาแหน่งครูและให้ได้รับเงินเดือนต้องเป็นวันเดียวกัน
9.4 การประเมินผลสรุปทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลา 2 ปี รวม 8 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินเดียวกัน
9.5 เกณฑ์การประเมินครูผู้ช่วยต้องได้คะแนนการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 4 อย่างต่าร้อยละ 50 สาหรับการประเมินครั้งที่ 5 ถึงครั้งที่ 8 ต้องเป็นการประเมินร้อยละ 60
จึงจะถือเป็นเกณฑ์การประเมินแต่ละครั้ง
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) : การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย ว19
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะ
ของครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ได้อย่างมีประประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดีได้
3. ขอบเขตของงาน
การเตรียมความพร้อมและพัฒ นาอย่างเข้มเป็นกระบวนการในการพัฒ นาบุคคลที่เข้ามาดารง
ตาแหน่ง ครู ซึ่งต้องอาศัยอานาจตามมาตรา 19 (4) และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สานักงาน ก.ค.ศ. จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือ สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว19
ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561
4. คาจากัดความ
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นกระบวนการในการพัฒนาบุคคลที่เข้ามาดารง
ตาแหน่งครู ตามมาตรา 19 (4) และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ผู้ใดที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุ คลากรทางการศึกษา ผู้ ใดได้รับ การบรรจุ และแต่งตั้งในต าแหน่ งครู ให้ ผู้ นั้ นเตรี ยมความพร้อมและพั ฒ นา
อย่างเข้ม ในตาแหน่ งครูผู้ ช่ว ย เป็ น เวลา 2 ปี ก่อนแต่งตั้ งให้ ดารงต าแหน่ งครู เพื่อเพิ่ มพู นความรู้ทักษะและ
บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะในการปฏิ บั ติ วิช าชี พ ทั้ งในการปฏิ บั ติ งานและการปฏิ บั ติห น้ าที่ ที่ เหมาะสมกับ วิช าชีพ ครูต าม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
การเตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นาอย่างเข้ม ใช้ กั บ ผู้ ด ารงต าแหน่ งครูผู้ ช่ว ย เพื่ อ แต่งตั้ งเป็ น
ตาแหน่ง ครู ส่วนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ ใช้กับตาแหน่งอื่นที่บรรจุเข้ามา เช่น ตาแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)
5. วิธีการดาเนินงาน
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นาอย่ างเข้ ม ต าแหน่ งครูผู้ ช่ ว ย ตามหนั งสื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.
0206.7/ว19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561) ดังนี้
1. ให้ ส ถานศึ ก ษาเสนอรายชื่ อ คณะกรรมการเตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นาอย่ า งเข้ ม
จานวน 3 คน ส่งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีองค์ประกอบตามลาดับดังนี้
1.1 ผู้อานวยการสถานศึกษา
ประธานกรรมการ
1.2 ผู้ดารงตาแหน่งครูในสถานศึกษา
กรรมการ
1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา
กรรมการ
กรณีไม่มีผู้ดารงตาแหน่งตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2 ให้สถานศึกษาที่ครูผู้ช่วยได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ให้แต่งตั้งจากสถานศึกษาอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกัน เป็นกรรมการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มตามองค์ประกอบได้ตามความเหมาะสม
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดส่งรายชื่อคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม (ข้อที่ 1) ไปยังสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
3. ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ข้อที่ 1 แล้วแจ้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วแต่กรณีโดยเร็ว
4. ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ดาเนินการดังนี้
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4.1 วางแผนและดาเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มร่วมกับครูผู้ช่วย
ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
4.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ และแนะนาการปฏิบัติ
หน้าที่ เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน
4.3 มอบหมายให้คณะกรรมการ ข้อ 1.2 ทาหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยง โดยให้คาปรึกษา
สอนงาน ช่วยเหลือ แนะนาการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน ให้มีคุณลักษณะในหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
มาตรฐานตาแหน่ง ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
4.4 ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
และสรุ ป ผลการประเมิ น ทุ ก 6 เดื อ น โดยมุ่ งเน้ น การประเมิ น เพื่ อ การพั ฒ นา รวม 4 ครั้ ง ในเวลา 2 ปี
ตามแบบประเมิน ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
กรณีไม่สามารถประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒ นาอย่างเข้มด้วยเหตุใด ๆ
ให้ผู้อานวยการสถานศึกษารายงานผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ทราบโดยเร็ว
4.5 ผู้ที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต้องมีผลการ
ประเมินจากกรรมการทุกคนเฉลี่ยในแต่ละครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ครั้งที่ 2 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ครั้งที่ 3 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
ครั้งที่ 4 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
4.6 แจ้งผลการประเมินโดยมีข้อเสนอแนะ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อสังเกต
จาการประเมิ น ในแต่ ล ะครั้ งให้ ค รู ผู้ ช่ ว ยทรายภายใน 15 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ค รบรอบการประเมิ น แล้ ว ให้
ผู้อานวยการสถานศึกษารายงานผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณีเพื่อนาเสนอผู้มีอานาจ
ตามมาตรา 53 ทราบ
4.7 สรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่ครบ 2 ปี แล้วให้รายงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอผู้มีอานาจตามมาตรา 53 พิจารณา
5. ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ดาเนินการดังนี้
5.1 กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบ 2 ปี แล้วผลการ
ประเมินผ่านตามหลักเกณฑ์การประเมินตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด และผู้มีอานาจตามมาตรา 53 พิจารณา เห็นว่า
ควรให้ ผู้นั้น รับ ราชการต่อไป ให้น าเสนอสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาอนุมัติ และให้ผู้ มี
อานาจตามมาตรา 53 ออกคาสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยผู้นั้นให้ดารงตาแหน่งครูในวันถัดจากวันครบกาหนดการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม แล้วแจ้งให้ผู้นั้นทราบ
5.2 กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ต่ากว่าเกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.ศ. กาหนด และผู้มีอานาจตามมาตรา 53 พิจารณาเห็นว่าไม่สมควรให้ผู้นั้นรับ
ราชการต่อไป ให้แจ้งผลการประเมินและความเห็นให้ผู้นั้นทราบ และให้โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน
ภายใน 5 วันทาการ นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งผลการประเมิน และหากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรให้ผู้นั้น
รับราชการต่อไปก็ให้ผู้นั้นออกจากราชการและแจ้งคาสั่งให้ผู้นั้นทราบ
6. สาหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาแหน่ งครูผู้ ช่วย อยู่ ก่อนวัน ที่ 1 ตุลาคม 2561 ให้ เตรียมความพร้อมและพัฒ นาอย่างเข้ม ตาม
หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
7. กรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ให้เสนอสานักงาน ก.ค.ศ. พิจารณา
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ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

สถานศึกษาเสนอรายชื่อ ผอ.ร.ร. และครูพเี่ ลี้ยง
เป็นคณะกรรมการเตรียมและพัฒนาอย่างเข้มให้ สพป.

สพป. เสนอรายชื่อคณะกรรมการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มให้
ศธจ.

สพป. เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื่น
จากภายนอกสถานศึกษา

ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งกรรมการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ศธจ. แจ้งคาสั่งแต่งตั้งกรรมการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มให้ สพป.ทราบและดาเนินการ
สพป. แจ้งคาสั่งแต่งตั้งกรรมการให้สถานศึกษาและ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทราบ และดาเนินการ

ครูผู้ช่วยที่ได้รับการประเมิน ประสานคณะกรรมการประเมินอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 6 เดือน
รวมเป็น 4 ครั้งในเวลา 2 ปี ตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ. กาหนด
สรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ภายใน 30 วัน นับแต่ครบ 2 ปี แล้วให้รายงาน สพป.
สพป. ดาเนินการตรวจสอบแล้ว เสนอผลการประเมินให้ ศธจ.

ศธจ. เสนอผลการประเมินให้
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่พิจารณา เพื่ออนุมัติ
ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งครูผู้ช่วยนั้นให้ดารงตาแหน่งครู
ในวันถัดจากวัดครบกาหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ศธจ. แจ้งคาสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วย
ให้ดารงตาแหน่งครูให้ สพป.
สพป. แจ้งคาสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดารง
ตาแหน่งครูให้สถานศึกษาและกลุม่ งานที่เกี่ยวข้อง

