คูมือการปฏิบัติงาน
เรื่อง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค.(2)

ของ
น.ส.ศรีวิมุติ สัตตวัฒนานนท
ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กลุมบริหารงานบุคคล

กลุมบริหารงานบุคคล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

งานรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่นที่มิใชขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. ชื่องาน งานรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่นที่มิใชขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามา
บรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวปฏิบัติการรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่นที่ถูกตอง สนองตอบความตองการของ
หนวยงาน และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
3. ขอบเขตของงาน
เปนการรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่นที่ไมใชขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาบรรจุ
และแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.จํากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ผูประสงคขอโอนยื่ น คํา ร องขอโอน ผานผูบังคับบัญชาจนถึงผูมีอํานาจใหโ อนพิจ ารณาใหความยิน ยอม
ใน การใหโอน แลวสงคํารองขอโอนไปหนวยงานปลายทาง
2. หนวยงานที่ประสงคจะรับโอนพิจารณาเสนอ กศจ.ปทุมธานี อนุมัติรับโอนในตําแหนงที่วาง
3. กศจ.ปทุมธานี ออกคําสั่งรับโอน
4. หนวยงานที่รับโอนสงคําสั่งรับโอน ไปยังหนวยงานตนสังกัดเดิมเพื่อสั่งใหพนจากตําแหนงหนาที่ทางสังกัด
เดิมและมอบหมายในหนาที่การงาน
5. หนวยงานตนสังกัดเดิมสงตัวพรอมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของไปยังหนวยงานที่รับโอน
6. FLOW CHART การปฏิบัติงาน
ผูประสงคขอ
โอนยื่นคํารอง

ผูบังคับบัญชา
ยินยอม

สพท.รับโอน
เสนอ กศจ.
ปทุมธานี
พิจารณา

สงตัว

แจงตนสังกัด
เดิม

สพท.ออกคําสั่ง

7. แบบฟอรมที่ใช
8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 มาตรา 53 และมาตรา 58
2.หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการยายขาราชการพลเรือน
มาบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
3.หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการโอน
พนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่น มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
4. มาตรฐานกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การคัดเลือกขาราชการใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการพิเศษลงมา

1. ชื่ อกระบวนงาน การคัดเลือกข าราชการใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษลงมา
2. วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวปฏิบัติในการคัดเลือกขาราชการใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตาม
หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 ใหนําหลักเกณฑตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.
ที่
นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 มาใช
3. ขอบเขตของงาน
เปนการพิจารณาคัดเลือกทั้งตําแหนงวางและตําแหนงที่มีผูครอง
4. คําจํากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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 ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกพรอมชื่อผลงานที่จะสงประเมินพรอมทั้งเคาโครงเรื่อง สัดสวนผลงาน
และกําหนดทักทวงภายใน 30 วันนับตั้งแตวันประกาศ
5.10 เสนอ กศจ.ปทุมธานี พิจารณาอนุมัติแตงตั้งขาราชการผูไดรับการคัดเลือก
5.11 แตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
1) การแตงตั้ง (ยาย) ผูไดรับการคัดเลือกระดับเดียวกัน ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 53
มีคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

2) การแตงตั้ง (เลื่อน) ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 53 มีคําสั่งแตงตั้ง
ใหรักษาการในตําแหนงเพื่อสงผลงานเขาสูตําแหนง และหากผานการประเมินผลงานแลวจึงจะมีคําสั่งแตงตั้ง (เลื่อน)
ใหดํารงตําแหนงตอไป
6. FLOW CHART การปฏิบัติงาน
กศจ.ปทุมธานีประกาศหลักเกณฑ
และวิธีการคัดเลือกและประเมินบุคคล
รับสมัคร/ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร
ประกาศรายชื่อผูสมัคร

คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกพรอมชื่อผลงาน
เค า โครงเรื่ อ ง และสั ดส ว นผลงาน (กรณี เ ลื่ อ นให
ดําเนินการตามกระบวนการประเมินผลงานตอไป)
เสนอ กศจ.ปทุมธานี พิจารณาอนุมัติแตงตั้ง
ผูไดรับการคัดเลือก
ผูมีอํานาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา 53 แตงตั้งใหดํารง
ตําแหนง
7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 25551
8.2 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552
8.3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
8.4 หนังสือ ว 14 ของ ก.ค.ศ. (เรื่องการจัดกลุมตําแหนงฯ ป 50,51)

งานประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ขึ้นแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ
และระดั บชํานาญการพิ เ ศษ กรณี การคั ด เลื อ กบุ คคลเพื่ อ เลื่ อ นแต งตั้ งใหดํารง
ตําแหนงที่วาง

1. ชื่อกระบวนงาน งานประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ขึ้นแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิ เศษ
กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่วาง
2. วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวปฏิบัติบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํ ารง
ตําแหนงที่วางที่ถูกตอง สนองตอบความตองการของหนวยงานและเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
3. ขอบเขตของงาน
เปนการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ กรณีคัดเลือก
บุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่วาง
4. คําจํากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 (กลุมบริหารงานบุคคล) ตรวจสอบรายชื่อผู ผ าน
การคัดเลือกตามประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และคําสั่งแตงตั้งใหรักษาการใน
ตําแหนงที่ผานการคัดเลือก
5.2 ผูผานการคัดเลือกสงผลงานพรอมเอกสาร ดังนี้
5.2.1 ผลงานตามจํานวนเรื่องที่ระบุไวในขั้นตอนการคัดเลือกในแบบคัดเลือก 1 (ขอมูลบุคคล) โดยใหจัดสง
ผลงานแตละเรื่อง จํานวน 5 ชุด
5.2.2 แบบแสดงผลงานที่ เ ป น ผลการดํ า เนิ น งานที่ ผ า นมาโดยสรุ ป ของแต ล ะเรื่ อ งตามข อ 5.2.1
เรื่องละ 5 ชุด ตามแบบประเมิน 1
5.2.3 ขอเสนอแนวคิ ด/วิธี การเพื่ อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นจํานวน 1 เรื่อง
จํานวน 5 ชุด ตามแบบประเมิ น 2 ทั้งนี้ ขอเสนอแนวความคิดดั งกลาว จะตองเปนเรื่ องเดี ยวกั บที่ เสนอไว ในแบบ
คัดเลือก 1
5.3 กรณีผูผานการคัดเลือกขอเปลี่ยนชื่อผลงานหรือสัดสวนของผลงาน หริอผูรวมดําเนินการแตกตางไปจากที่
เสนอไวเดิมในแบบคัดเลือก 1 (ขอมูลบุคคล) โดยสาระสําคัญไมเปลี่ยนแปลงตองเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี เขต 2 พิจารณาใหความเห็นชอบ กรณีเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญตองเสนอผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พิจารณาใหความเห็นชอบ กรณีเปลี่ยนแปลงในสระสําคัญตองเสนอ

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต พิจารณาใหความเห็นชอบกอน และกลุมบริหารงานบุคคล
จัดทําประกาศรายชื่อผลงาน สัดสวนของผลงานในสวนที่ตนเองปฏิบัติและผูรวมจัดทําผลงานของผูผานการคัดเลือก
โดยแจงเวียนใหกลุมตาง ๆ ทราบและทักทวงไดภายใน 30 วัน
5.4 กลุมบริหารงานบุคคล ตรวจสอบความถูกตองและจัดทําขอมูลรายละเอียดตาง ๆ พรอมสงผลงานและเอกสาร
หลักฐานใหคณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณา ประกอบดวยเอกสาร ดังนี้
5.4.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานบุคคล
5.4.2 ขอมูลบุคคล (แบบคัดเลือก 1)
5.4.3 เอกสารหมายเลข 3 (แบบใหคะแนน)
5.4.4 แบบแสดงผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมาโดยสรุป (แบบประเมิน 1)
5.4.5 ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น (แบบประเมิน 2)
5.4.6 ผลงาน
5.5 กลุมบริหารงานบุคคล เตรียมการกอนการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ดังนี้
5.5.1 ตรวจสอบวัน เวลาวางของคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลโดยนัดหมายลวงหนาเปนการภายใน
5.5.2 จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลและสงลวงหนา
5.5.3 จัดทําเรื่องขอยืมเงินทดราชการเพื่ อใชจายในการประชุมเปนค าตอบแทนกรรมการผูอานตรวจและ
ประเมินผลงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะของกรรมการ (ถามี)
5.5.4 จัดทําใบเซ็นชื่อใหคณะกรรมการลงนามในวันประชุมพรอมใบสําคัญรับเงินเปนคาใชจายตามขอ 5.5.3
5.5.5 จัดทําระเบียบวาระการประชุม
5.5.6 จั ดทํ าแบบแสดงการประเมิ นผลงาน (เอกสารหมายเลข 4) ซึ่ งเป นการสรุ ปผลการประเมิ น ของ
คณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลในวันประชุม
5.6 การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคล ฝายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคล
ดําเนินการดังนี้
5.6.1 ดําเนินการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไว
5.6.2 จัดทํารายงานการประชุมตามมติของคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคล
5.6.3 รับรองรายงานการประชุม เพื่อความรวดเร็วในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงควรจัดทําหนังสือแจงเวียน
คณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกลาวเปนคราว ๆ ไป
5.7 การแตงตั้ง กลุมบริหารงานบุคคลจัดทําคําสั่งและเสนอผูมีอํานาจตามมาตรา 53 เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ตอไป และแจงผูเกี่ยวของทราบ
5.8 กรณีผูขอรับการประเมินมีคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสาย
งานที่จะแตงตั้งหรือสายงานอื่นที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแตงตั้งไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด
ใหนําเรื่องเสนอ กศจ.ปทุมธานี พิจารณาคุ ณสมบัติ ของบุ คคลที่ กศจ.ปทุมธานี แตงตั้งดําเนินการพิจารณาอนุ มัติ
ตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยกลุมบริหารงานบุคคล จะตองจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

5.8.1 บัญชีแสดงรายละเอียดการนํ าระยะเวลาการดํ ารงตําแหน งในสายงานอื่นมานับรวมเป นระยะเวลา
การดํารงตําแหนงขั้นต่ําที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกับการดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง
5.8.2 แบบสรุปลักษณะงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลของผูขอรับการประเมินตามแบบประเมิน 3
5.8.3 สําเนา ก.พ. 7 และสําเนาปริญญาพรอมหนังสือรับรองที่แสดงสาขาวิชาเอกของผูขอรับการประเมิน
ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการนับระยะเวลาขั้นต่ําฯ ดังกลาวแลว กลุมบริหารงานบุคคล
จะตองสรุปรายงานการประชุมตามมติของคณะกรรมการ และจัดทําขอมูลเปนรายบุคคล ประกอบการออกคําสั่งแตงตั้ง
ตอไป
5.9 กรณีตองปรับปรุงผลงาน กลุมบริหารงานบุคคลจะตองมีหนังสือแจงใหกลุมเจาของตําแหนงเพื่อแจงผูขอรับ
การประเมินดําเนินการตามมติของคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคล
5.10 เมื่ อผู ขอรั บการประเมิ นดํ าเนิ นการแก ไขผลงาน และส งให กลุ มบริ หารงานบุ คคลดํ าเนิ น การประชุ ม
คณะกรรมการประเมิ นผลงานของบุ คคลอี กครั้ งหนึ่ ง และคณะกรรมการประเมิ นผลงานของบุ คคลมี มติ ให ผ าน
การประเมิน กลุมบริหารงานบุคคลจึงออกคําสั่งแตงตั้งผูผานการประเมินผลงานและแจงเวียนกลุมที่เกี่ยวของและ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ทราบตอไป
5.1.1 กรณีไมผานการประเมินผลงาน กลุมบริหารงานบุคคลจะตองเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ทราบ และแจงกลุมเจาของตําแหนงเพื่อแจงผูขอรับการประเมินทราบ
6. แบบฟอรมที่ใช
7. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งให
ดํารงตําแหน งสํ าหรั บผูปฏิบั ติงานที่ มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่ วไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ
ตําแหนงระดับ 8 ลงมา
8.2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.3/ว 5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 เรื่อง มาตรการในการปองกันและลงโทษ
ผูแจงขอมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล
8.3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/211 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 เรื่อง การจัดกลุมตําแหนงสําหรับ
ตําแหนงประเภทวิชาการและตําแหนงประเภททั่วไป
8.4 ประกาศ อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการและชํานาญการพิเศษ ที่วางในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สวนกลาง)

8. แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานประเมินผลงานของบุคคล
โดยอนุมัติ กศจ.ปทุมธานี ประกาศคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก
ผูผานการคัดเลือกสงผลงานพรอมประเมิน 1 และแบบประเมิน 2
ตรวจสอบความถูกตองกรณีผูผานการคัดเลือก
ขอเปลี่ยนชื่อผลงาน หรือสัดสวนของผลงาน หรือผูรวมดําเนินการ
ประกาศรายชื่อผลงาน สัดสวนผลงานที่ปฏิบัติ และผูรวมจัดทําผลงาน
ของผูผานการคัดเลือกใหกลุมตาง ๆ ทราบและทักทวงภายใน 30 วัน
สงผลงานและเอกสารหลักฐานใหคณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณา
สงผลการประเมินผลงานตอ กศจ.ปทุมธานีอนุมัติการประเมินและเลื่อนตําแหนง
ผูมีอํานาจลงนามคําสั่งแตงตั้งและแจงเวียนกลุมที่เกี่ยวของ
และสํานักงาน ก.ค.ศ.ทราบ

งานสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา 38 ค.(2)

1. ชื่อกระบวนงาน งานสอบแขงขันเพื่ อบรรจุ และแตงตั้งบุ คคลเข ารับราชการเปนข าราชการครู และบุ คลากรทาง
การศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา 38 ค.(2)
2. วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวปฏิบัติดําเนินการสอบแขงขันตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด สนองตอความตองการของหนวยงาน
และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
3. ขอบเขตของงาน
การดําเนินการสอบแขงขัน เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปนการสรรหาบุคคลเขารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 47
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
4. คําจํากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จัดทํารายละเอียดตําแหนง จํานวนตําแหนงวางที่จะ
บรรจุและแตงตั้งกําหนดคุณสมบัติ หลักสูตร วิธีการสอบแขงขัน เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผาน
การสอบแขงขัน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด เสนอ กศจ.ปทุมธานี
5.2 กศจ.ปทุมธานี พิจารณาอนุมัติตําแหนง และการดําเนินการสอบแขงขันตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
5.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้ งให
เปนไปตามหลักเกณฑที่ กศจ.ปทุมธานี อนุมัติ
5.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยผูมีอํานาจตามมาตรา 53 โดยอนุมัติ กศจ.
ปทุมธานีลงนาม คําสั่งบรรจุและแต งตั้งพร อมทั้ งให ทดลองปฏิบั ติหน าที่ราชการตามหลั กเกณฑ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และสงคําสั่งบรรจุและแตงตั้งพรอมทั้งใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามหลักเณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด และสงคําสั่งบรรจุ
และแตงตั้งใหสถานีตํารวจทองที่ภูมิลําเนาตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
5.5 รายงานและสงคําสั่งใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ทราบ ภายใน 7 วัน

6. FLOW CHART การปฏิบัติ
สพป.ปทุมธานี เขต 2 จัดทํารายละเอียดการดําเนินการ
สอบแขงขัน
กศจ.ปทุมธานี พิจารณาอนุมัติ

ดําเนินการสอบแขงขัน และเสนอ กศจ.ปทุมธานีอนุมัติ

สพป.ปทุมธานี เขต 2 ออกคําสั่งบรรจุและแตงตั้ง
รายงานและสงคําสั่งใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ทราบ
7. แบบฟอรมที่ใช
8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบข าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา พ.ศ.2547 และแก ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 47,53,133
8.2 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 18 ลงวันที่ 28 ต.ค. 2548 เรื่อง มาตรฐานตํ าแหน งของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 15 ลงวันที่ 9 กันยายน 2535 เรื่อง หลักสูตรวิธีการสอบแขงขัน
และวิธีดําเนินการสอบแขงขัน เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได การนํารายชื่อผูสอบแขงขันไดในตําแหนง
หนึ่งไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอื่น และการยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได
8.4 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/603 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 เรื่อง แนวปฏิบัติในการนํ า
รายชื่อผูสอบแขงขันไดในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในบัญชีอื่น สําหรับตําแหนงครูผูชวย และตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

งานขอบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากบัญชีของ
หนวยงานอื่น (กรณีขอใชบัญชี)

1. ชื่องาน งานขอบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนขาราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษาจากบัญชีของหนวยงานอื่ น
(กรณีขอใชบัญชี)
2. วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวปฏิบัติในการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดจากบัญชีของหนวยงานอื่น (กรณีขอใชบัญชี)
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด

ตาม

3. ขอบเขตของงาน
การดํ าเนิ นการบรรจุ และแต งตั้ งบุ คคลเข ารับราชการเป นข าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาจากบั ญชี
ผูสอบแขงขันไดจากหนวยงานอื่น (กรณีขอใชบัญชี) สําหรับตําแหนงครูผูชวยและตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
กรณีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ที่มีตําแหนงวาง และไมไดดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุ
บุคคลเขารับราชการไว
4. คําจํากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สํารวจตําแหนงวางครูผูชวยและตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นที่ประสงค จะนําไปใชบรรจุแตงตั้งบุคคลจากบัญชีผูสอบแขงขันไดของ กศจ.ปทุมธานีหรือหนวยงาน
ทางศึกษาอื่น เขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.2 กศจ.ปทุมธานี อนุมัติตําแหนงวางตําแหนงครูผูชวยและตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อใช
บรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดขึ้นบัญชีไวจาก กศจ.ปทุมธานี หรือหนวยงานทางการศึกษาอื่น
5.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผูขอใชบัญชีสงมติ กศจ.ปทุมธานี
พรอม
รายละเอียดการขอใชบัญชี ไปใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเจาของบัญชีแจงตําแหนงที่วางจะบรรจุ
และ
ความประสงคขอใชบัญชีบรรจุบุคลากรผูสอบแขงขันไวขึ้นบัญชีไวเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนง
ครูผูชวยหรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) แลวแตกรณี
5.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เจาของบัญชี โดยอนุมัติ กศจ.ปทุมธานี/สอบถาม
ความสมัครใจบุคคลที่ขึ้นบัญชีเพื่อไปขึ้นบัญชีตามที่ขอในขอ 5.2
5.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผูขอใชบัญชี นํารายชื่อบุคคลที่สมัครใจ เสนอ กศจ.
ปทุมธานีอนุมัติประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดของผูขอใชบัญชีเพื่อบรรจุและแตงตั้งตามตําแหนงที่อนุมัติไว
5.6 กศจ.ปทุมธานีที่ขอใชบัญชีประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได

5.7 สงประกาศบัญชีผูสอบแขงขันไดตามขอ 5.6 ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เจาของ
บัญชีเพื่อทราบและสิ้นสุดการขึ้นบัญชีเดิม
5.8 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดําเนินการเรียกตัว เพื่อเลือกโรงเรียนสงตัวผูมา
รายงานตัวไปปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนงที่เรียกบรรจุ
5.9 ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 โดยอนุมัติ กศจ.ปทุมธานีลงนามคําสั่งบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพรอมทั้งใหเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม หรือทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด
5.10 สงผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหสถานีตํารวจทองที่ภูมิลําเนาตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
5.11 สงคําสั่งใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน
6. FLOW CHART การปฏิบัติงาน
สพป.ปทุมธานี เขต 2 สํารวจอัตราวางที่ใชบรรจุแตงตั้ง
และขออนุมัติ กศจ.ปทุมธานี ขออนุมัตใิ ชบัญชี
แจงอัตราวาง/ความตองการถึงหนวยงานเจาของบัญชีฯ

หนวยงานที่ขอไดรับอนุมัติรายชื่อบุคคลที่ขึ้นบัญชีจากหนวยงาน
ขึ้นบัญชีนํารายชื่อเสนอ กศจ.ปทุมธานี
ประกาศขึ้นบัญชีสอบแขงขันของ กศจ.ปทุมธานีที่ขอ
เรียกรายงานตัวเพื่อสั่งบรรจุและแตงตั้งโดยผูมีอํานาจตามมาตรา 53/
สงตัวปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษา
สงคําสั่งรายงาน ก.ค.ศ.

7. แบบฟอรมที่ใช
8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 21 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
สอบแขงขัน เกณฑการตัดสินการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได การนํารายชื่อผูแขงขันไดในบัญชีอื่น และการยกเลิกบัญชี
ผูสอบแขงขันได เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.2 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.0/603 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 เรื่อง แนวปฏิบัติในการนํารายชื่อผู
สอบแขงขันไดในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในบัญชีอื่น สําหรับตําแหนงครูผูชวย และตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

