
 
 

คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. สอบแข่งขันเพื่อบรรจแุละแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากร               

ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
2. การน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้              

ในบัญชีอื่น ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
    3. การคัดเลือกบุคคลเพือ่บรรจุและแต่งตัง้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
        และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือ 
        มีเหตพุิเศษ 

3. การบรรจุและแต่งตั้งนักเรียนทุนรัฐบาลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู                 
และบุคลากรทางการศึกษา                          

 

 
  นายภาวัต ภูมิคอนสาร 

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 

 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 



งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 

1. ชื่องาน  : สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                 ต าแหน่งครูผู้ชว่ย 
 

2. ขอบเขตของงาน 
    การด าเนินการสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

3. ค าจ ากัดความ 
    การสอบแข่งขัน หมายถึง การด าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

ก่อนการด าเนินการสอบ 
    1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าข้อมูลและรายละเอียดเพื่อส่งให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ขอความเห็นชอบ อกศจ./กศจ. พิจารณาต าแหน่งว่าง และสาขาวิชาเอกท่ีต้องการบรรจุต าแหน่งครูผู้ช่วย 
เพ่ือที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 
    2. น าประกาศรับสมัครการสอบแข่งขันฯ ต าแหน่งครูผู้ช่วย ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและป้ายประชาสัมพันธ์ 
 

ด าเนินการสอบ 
   กศจ. เป็นผู้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบ โดยเขตพ้ืนที่การศึกษา                   
ร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันฯ 
 

    หลังการสอบ 
    1. กศจ. เป็นผู้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบผลการประมวลผลคะแนน 
การสอบแข่งขันฯ โดยเขตพ้ืนที่การศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการฯ 
    2. น าประกาศผลการสอบแข่งขัน ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           
และป้ายประชาสัมพันธ์ 
    3. กศจ. บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามจ านวนต าแหน่งว่างที่ประกาศฯ แล้วส่งมารายงานตัว 
ที่เขตพ้ืนที่การศึกษาที่เลือกบรรจุฯ 
    4. เขตพ้ืนที่การศึกษาส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สถานศึกษาที่เลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  
ก่อนด าเนินการสอบ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด าเนินการสอบ 

 

 

หลังการสอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

สพท.จัดท ารายละเอียดต าแหน่งว่าง ส่ง ศธจ. 
 

ศธจ. เสนอขอความเห็นชอบ
อนุมัติ อกศจ./กศจ. 

 

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมคัรฯ 
หน้าเวบ็เขต/ป้ายประชาสัมพนัธ์ 

เป็นคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันฯ 
 

ศธจ. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
ตรวจสอบการประมวลผลคะแนนฯ 

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศผล 
การสอบแข่งขันฯ 

 

ส่งตัวครูผู้ช่วยไปปฏิบัตหิน้าที ่
     ที่สถานศึกษาที่เลือก 

 

รับรายงานตัวฯ ผู้สอบ 
แข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 



6. กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

   6.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 45 
มาตรา 46 มาตรา 53 และมาตรา 56 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
    6.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันที่ 6 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์         
และวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
    6.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548                      
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
    6.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/274 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2556                        
เรื่อง เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
    6.5 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548                         
เรื่อง การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    6.6 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560                             
เรื่อง แนวปฏิบัติในการนารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน       
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    6.7 ค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560                       
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ     
   6.8 มติ กศจ., ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้อง 
 
 

7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
   - ศธจ. เป็นผู้ด าเนินการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด 
 

8. ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ 
8.1 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานต าแหน่งที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

   8.2 การตรวจสอบคุณสมบัติจะต้องรอบคอบและถูกต้อง การด าเนินการสอบแข่งขันจะต้องเป็นไป 
ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
  8.3 กรณีมีปัญหาการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ ให้ ก.ค.ศ.พิจารณาวินิจฉัยแนวปฏิบัติเป็นรายกรณี 
    8.4 การบรรจุและแต่งตั้งไม่ก่อนวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้ง 
    8.5 หลักเกณฑ์และวิธีการการสอบแข่งขันฯ เปลี่ยนแปลง ยกเลิก ซึ่งท าให้การด าเนินการบางครั้ง 
ท าให้ล่าช้า มีข้อผิดพลาดได้ 
 
 
 

 

 

 

 



1. ชื่องาน : การน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน 
               ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 

2. ขอบเขตของงาน 
   - 
. ค าจ ากัดความ 
   - 
 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    4.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส ารวจจ านวนต าแหน่งว่างและวิชาเอกท่ีจะบรรจุและแต่งตั้งฯ 
    4.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งจ านวนต าแหน่งว่างให้ ศธจ. เพื่อขอใช้บัญชีอ่ืน โดยระบุคุณวุฒิ 
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกท่ีต้องการเท่ากับจ านวนต าแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้งฯ พิจารณา 
ด าเนินการ 
    4.3 ศธจ. ส่งตัวมารายงานตัวและจัดท าทะเบียนประวัติในการบรรจุและแต่งตั้งฯ ที่เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 
    4.4 ส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาท่ีบรรจุและแต่งตั้ง 
 

5. แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ส ารวจต าแหน่งว่าง                    
และวิชาเอกที่จะขอใชบ้ัญชฯี 

 

ส่งจ านวนต าแหน่งว่าง 
ให้ ศธจ.ด าเนินการ 

 

ส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา 
  ที่ได้รับการบรรจุและแตง่ตั้ง 

 

ศธจ. ส่งตัวมารายงานตัว               
และจัดท าทะเบียนประวัติฯ 

       ที่เขตพื้นที่ 
  การศึกษา 



6. กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    6.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 50 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
    6.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560                     
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
    6.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548               
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
    6.4 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/274 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2556                  
เรื่อง เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
    6.5 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548                       
เรื่อง การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    6.7 ค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560                   
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
   6.8 มติ กศจ., ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้อง 
 
 

7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
   - ศธจ. เป็นผู้ด าเนินการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 
. ข้อสังเกต 

8.1 เจ้าของบัญชีพิจารณาอนุมัติให้ใช้บัญชีช้า ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
8.2 ผู้สอบแข่งขันได้ สอบขึ้นบัญชีไว้หลายที่และได้รับการบรรจุไปแล้ว ท าให้การดาเนินการล่าช้า 

ไม่เป็นไปตามก าหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่องาน : การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
                และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
 
2. ขอบเขตของงาน 
      การด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามหลักเกณฑ์        
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จากบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ดังนี้ 
      1. พนักงานราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษา 
      2. ลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษา 
 

3. ค าจ ากัดความ 
   - 
 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส ารวจจ านวนต าแหน่งว่างและวิชาเอกที่จะเปิด 
สอบคัดเลือก 
    2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งอนุมัติให้ด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
   3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งต าแหน่งว่างที่ได้รับการอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ ศธจ. พิจารณาด าเนินการ 
    4. น าประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์เขตพ้ืนที่การศึกษา 
    5. น าประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์เขตพ้ืนที่การศึกษา 
    6. รับรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ ที่เลือกสถานศึกษาในสังกัด โดยบรรจุและแต่งตั้งตามจ านวน 
ต าแหน่งว่างที่ประกาศฯ 
    7. ส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. แผนภูมิแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ส ารวจต าแหนง่ว่าง 
รายงาน สพฐ. 

 

สพฐ. แจ้งอนุมัติให้ใช้ต าแหน่งวา่ง 
เพื่อสอบคัดเลือก กรณีพิเศษ 

 

แจ้งต าแหน่งวา่งฯให้ ศธจ. 
พิจารณาด าเนินการ 

 

ประชาสัมพนัธ์ประกาศรับสมัครฯ 
หน้าเวบ็ไซต์เขตพืน้ที่การศึกษา 

 

ประชาสัมพนัธ์ประกาศผลสอบ
คัดเลือกฯหน้าเวบ็ไซต์เขตพื้นที่
การศึกษา 

 

รับรายงานตัวผูผ้่านการคัดเลือกฯ 
บรรจุและแต่งตั้งฯ ตามต าแหนง่ที่ 
ประกาศฯ 

 

ส่งตัวไปปฏบิัติหน้าที่ในสถานศกึษา 
ที่บรรจุและแต่งตัง้ 



6. กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    6.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 50 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
    6.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206./ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557                
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (ให้ปฏิบัติตามหนังสือ ก.ค.ศ.            
แจ้งในแต่ละปี) 
    6.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548               
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
    6.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/274 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2556                  
เรื่อง เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
    6.5 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวนัที่ 14 ธันวาคม 2548                 
เรื่อง การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    6.6 ค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560                
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
    6.7 มติ กศจ., ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้อง 
 
 

7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
   - ศธจ. เป็นผู้ด าเนินการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 
 8. ข้อสังเกต 
    8.1 ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานต าแหน่งที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
    8.2 การตรวจสอบคุณสมบัติจะต้องรอบคอบและถูกต้อง การด าเนินการสอบแข่งขันจะต้องเป็นไป 
ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
    8.3 กรณีมีปัญหาการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ ให้ ก.ค.ศ.พิจารณาวินิจฉัยแนวปฏิบัติเป็นรายกรณี 
    8.4 การบรรจุและแต่งตั้งไม่ก่อนวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่องาน : การบรรจุและแต่งตั้งนักเรียนทุนรัฐบาลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา                          

2. ขอบเขตของงาน 
   การด าเนินการคัดเลือกนักเรียนทุนเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 

3. ค าจ ากัดความ 
   นักเรียนทุน หมายถึง ผู้มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล 
 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    4.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จัดท ารายละเอียดการได้รับจัดสรรหรือการก าหนดต าแหน่ง
วิชาเอกจ านวนนักศึกษาทุนที่จะบรรจุและแต่งตั้ง แจ้ง ศธจ. เพื่อด าเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง 
    4.2 ศธจ. เสนอ อกศจ./กศจ. พิจารณาอนุมัติการด าเนินการคัดเลือกตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบในการคัดเลือก โดย ศธจ. ขออนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ด าเนินการฯ 
    4.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
และกศจ.อนุมัติ ดังนี้ ประกาศรับสมัคร รับสมัคร ด าเนินการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือกและเรียก
รายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง 
   4.4 รับรายงานตัวและเลือกสถานศึกษา ส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเลือก 
    4.5  แจ้งรายชื่อผู้มารายงานตัว พร้อมประกาศผลการคัดเลือก ให้ ศธจ. ด าเนินการเพ่ืออนุมัติบรรจุ 
และแต่งตั้งต่อ กศจ. พร้อมจัดท าค าสั่งและรายละเอียดแนบท้ายฯ 
    4.6 ศธจ ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ตามคาสั่งที่ 19/2560 ลงนามในค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
ผู้สอบคัดเลือกได้ 
    4.8 รายงานและส่งค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ส านักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน นับแต่วันออกค าสั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. แผนภูมิแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

สพท.จัดท ารายละเอียด 
การด าเนินการคัดเลือก 

ส่ง ศธจ. 
 

ศธจ. เสนอ อกศจ./กศจ. 
พิจารณาอนุมัติ 

การด าเนินการคัดเลือก 
 

รับรายงานตัวและเลือกสถานศึกษา/ 
ส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่เลือก 

 
 

แจ้งรายชื่อและประกาศผล ให ้ศธจ. 
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

สพท.จัดท ารายละเอียด 
การด าเนินการคัดเลือก 

ส่ง ศธจ. 
 

ส่งค าสั่งให้โรงเรียน/ 
รายงาน ก.ค.ศ. สพฐ. 

 



6. กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    6.1 มาตรา 50 มาตรา 53 และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    6.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548                      
เรื่อง มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    6.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560                
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วยกรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
    6.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548                
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
    6.5 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548                    
เรื่อง การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    6.6 ค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560                     
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
    6.7 มติ กศจ., ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้อง 
 
7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
   7.1 ประกาศรับสมัคร 
   7.2 ประกาศผลการคัดเลือก 
   7.3 รูปแบบคาสั่งตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
  


