
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากร 
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 

 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบคุลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 
ต าแหน่งประเภททัว่ไป เพื่อแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับปฏิบตัิการ สังกัด สพฐ. 

 การน ารายชื่อผู้สอบแข่งขนัได้ในบญัชีหนึ่งไปขึ้นบญัชเีปน็ผู้สอบแข่งขนัไดใ้นบญัชอีื่น
ของข้าราชการครูฯ ต าแหน่งบคุลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)   

 กรอบอัตราก าลังผู้ปฏบิตังิานในส านักงานศกึษาธิการจังหวัด 
 กรอบอัตราก าลงัขา้ราชการครูฯ ต าแหน่งบคุลากรทางการศึกษาอื่น 

ตามมาตรา 38 ค. (2) ในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ได้รับเงนิเดือนสูงกว่าขั้นสงูของต าแหน่ง 

ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
 

 



 หลักเกณฑ์และวิธีการเปลีย่นต าแหนง่ การย้าย การโอนข้าราชการครฯู และ
การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหนง่บคุลากร
ทางการศกึษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒) 

หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานสว่นทอ้งถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุ
และแตง่ตั้งเปน็ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบคุลากร 
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒) 

แนวปฏิบัติการอนุมัติให้แต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่มีคุณสมบตัิ 

ต่างไปจากคณุสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
มาใช้บังคับกับข้าราชการครูฯ ต าแหน่งบุคลากรทางการศกึษาอื่น 
ตามมาตรา 38 ค. (2) 

 



 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบตัิงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เขา้รับราชการเปน็กรณพีเิศษ  
มาใช้บังคับกับต าแหน่งบุคลากรทางการศกึษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒) 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามัญ ผู้ด ารง
ต าแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ส าหรับ
พื้นที ่4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และใน 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา 

 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบคุคลเพือ่บรรจุและแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 

 
 
 



หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น  
ตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้ง    

ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตัิการ  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
(ว 11/2559  ลว. 9 ก.ย. 59 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ว 4/2560 ลว. 13 มี.ค. 60) 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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เจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ฯ 
 

ปัจจุบันส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ ว่างอยู่ และมีผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป  
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในสถานศึกษา ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น 
เป็นจ านวนมาก ดังนั้น เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ใช้ต าแหน่งว่างที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถคัดเลือก
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ มาปฏิบัติงาน 
ในต าแหน่งว่างอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
www.otepc.go.th 
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สรุปสาระส าคัญของหลักเกณฑ์ฯ  
 1. การด าเนินการคัดเลือก 

      1.1 ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ก าหนดวัน เวลา ในการคัดเลือก 

1.2 ให้ กศจ.  เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก รวมทั้ง 
เป็นผู้ออกข้อสอบทั้ง 3 ภาค ตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ดังนี ้
 
                   



 - ภาค ก  ความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) 
 - ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
   (150 คะแนน) 
 - ภาค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (50 คะแนน) 
     ประวัติส่วนตัวและการศึกษา    บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
     การมีปฏิภาณ   เจตคติและอุดมการณ์    วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
 

2. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้สอบคัดเลือกได้ตอ้งได้คะแนน   แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 
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 3. ต าแหน่งที่ใช้คัดเลือก 
 3.1 เป็นต าแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน ในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาหรือในสถานศึกษา ตามกรอบอัตราก าลังที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด  

3.2 ให้ผู้ด าเนินการคัดเลือกก าหนดสัดส่วนต าแหน่งว่าง
ที่ใช้ในการคัดเลือกและสอบแข่งขันให้เท่ากัน (50 : 50) หรือ
ต่างกันไม่เกินหนึ่งต าแหน่ง 
     



         

      
 
 
 
 
 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

www.otepc.go.th 

 4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
    4.1 เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง

บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหรือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  

   4.2 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐาน
ต าแหน่งนับถึงวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย 
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4.3  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ที่รับเงินเดือน 
ไม่ต่ ากว่า 15,000 บาท 

 

 5. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก  
ให้สมัครที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดใด จังหวัดหนึ่ง 

ได้เพียงจังหวัดเดียว และต าแหน่งเดียว หากสมัครเกินกว่า  
1จังหวัด หรือ 1 ต าแหน่งให้ผู้ด าเนินการคัดเลือกตัดสิทธิ์ 
การคัดเลือกทั้งหมด 
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 6. การบรรจุและแต่งตั้ง 
             6.1 ให้บรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน 
             6.2 ให้บรรจุและแต่งตั้งเรียงตามล าดับที่  ให้ครบตาม
จ านวนต าแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร โดยไม่มีการข้ึนบัญชี 
             6.3 ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม กรณีที่ เงินเดือนเดิม 
สูงกว่าขั้นสูงของระดับปฏิบัติการ ให้ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.2/258 
ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 
              6.4 ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ออกค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
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การน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง 
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2)   

 
 

(ตาม ว 27/2555  ลว. 7 พ.ย. 2555   และที่แก้ไขเพิม่เติม  
ตาม ว 4/2559   ลว. 7 มิ.ย. 2559) 

 



   

 

ให้ด าเนินการตามล าดับ ดังนี ้
1. ให้ขอจากบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ. ก่อน 
2. กรณีไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ของ กศจ. ให้ขอจาก

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง โดยให้ขอจาก 
ผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งเดียวกันกับต าแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุ
และแต่งตั้งและมีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานต าแหน่งที่จะบรรจุ
และแต่งตั้ง ตามล าดับ ดังนี ้

2.1  อ.ก.ค.ศ. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
2.2  อ.ก.ค.ศ. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 



   

 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
www.otepc.go.th 

3. กรณีไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ของ อ.ก.ค.ศ.  
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ให้ขอจากบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในประเภท
ข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการต้นสังกัด โดยต้อง 
เป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในต าแหน่งเดียวกันกับต าแหน่งว่างที่จะใช้
บรรจุและแต่งตั้งและมีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 
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4. กรณีไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ 
ต้นสังกัด ให้ขอจากบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในประเภท
ข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการอื่นได้ โดยต้องเป็น 
ผู้สอบแข่งขันได้ ในต าแหน่งเดียวกันกับต าแหน่งว่างที่จะใช้
บรรจุและแต่งตั้งและมีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 
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        ทั้งนี้ การขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ จาก กศจ. หรือ  
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ให้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติในการน า
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นเป็นผู้สอบแข่งขันได้
ในบัญชีอื่น ตาม ว 27/2555 ลว. 7 พ.ย. 2555 
        ส าหรับการขอรายชื่อผู้สอบแขง่ขันได้ประเภทข้าราชการ
พลเรือนสามัญ จากส่วนราชการต้นสังกัด หรือส่วนราชการอื่น
ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ ก.พ. ก าหนด 
โดยอนุโลม 
             



         

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันฯ ตาม ว 27/2555 
ลว. 7 พ.ย. 2555 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม ตาม ว 4/2559 ลว. 7 มิ.ย. 
2559 ก.ค.ศ. ก าหนดตาม บทบัญญัติมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560  

สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560 ข้อ 8 ก าหนดว่า มิให้น าบทบัญญัติมาตรา 
47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 มาใช้บังคับ    

 
 
 
 
 
 

             



         

ก.ค.ศ. เห็นว่า เพื่อให้การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นไป 
อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน
บุคคล จึงมีมติเห็นชอบให้ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการน ารายชื่อผู้สอบแข่งขัน
ได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา 38 ค. (๒) ตาม ว 27/2555 ลว. 7 พ.ย. 2555  
และ ว 4/2559 ลว. 7 มิ.ย. 2559 ต่อไปได้ จนกว่า ก.ค.ศ. จะก าหนด 
แนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวใหม่ 

 

(ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/426  ลว. 17 ก.ค. 2560) 
 

 
 
 
 
 

             



กรอบอัตราก าลังผู้ปฏิบัติงาน 

ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 
 



         

  
1. การก าหนดขนาดของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  

เป็น 4 ขนาด ดังนี้ 
1) ขนาดใหญ่พิเศษ  จ านวน  11  จังหวัด   
2) ขนาดใหญ่  จ านวน  8  จังหวัด 
3) ขนาดกลาง  จ านวน  27  จังหวัด 
4) ขนาดเล็ก  จ านวน  31  จังหวัด 



         ขนาดจังหวัด/
จ านวน 
ต าแหน่ง 

อัตราก าลังในแต่ละกลุ่ม 

รวม สช. 
รวม

ทั้งสิ้น 
อ านวยการ 

บริหาร 
งานบุคคล 

นโยบาย
และแผน 

พัฒนา
การศึกษา 

ลูกเสือฯ ตสน. 

นิเทศ ติดตามฯ 

ศน. 38 ค.(2) 

ใหญ่พิเศษ 
(11 จังหวัด) 
68 ต าแหน่ง 

7 x 11  
= 77 

15 x 11   
= 165 

7 x 11  
= 77 

7 x 11  
= 77 

4 x 11  
= 44 

3 x 11  
= 33 

24 x 11  
= 264 

1 x 11  
= 11 

748 

407 5,031 

ใหญ ่
(8 จังหวัด) 
65 ต าแหน่ง 

7 x 8 
= 56 

15 x 8  
= 120 

7 x 5  
= 56 

6 x 8  
= 48 

4 x 8  
= 32 

3 x 8  
= 24 

22 x 8  
= 176 

1 x 8  
= 8 

520 

กลาง 
(27 จังหวัด) 
60 ต าแหน่ง 

7 x 27  
= 189 

13 x 27  
= 351 

7 x 27  
= 189 

6 x 27  
= 162 

4 x 27  
= 108 

2 x 27  
= 54 

20 x 27  
= 540 

1 x 27  
= 27 

1,593 

เล็ก 
(31 จังหวัด) 
56 ต าแหน่ง 

7 x 31  
= 217 

12 x 31  
= 372 

6 x 31  
= 186 

6 x 31  
= 186 

4 x 31  
= 124 

2 x 31  
= 62 

18 x 31  
= 558 

1 x 31  
= 31 

1,674 

รวม 539 1,008 508 473 308 173 1,538 77 4,624 407 5,031 

สรุปจ านวนอัตราก าลังในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 



         

  

2. ก าหนดกรอบอัตราก าลังในครั้ งนี้  เป็นกรอบ
อัตราก าลังที่ใช้ในระยะแรก ซึ่งเมื่อมีการประกาศใช้ไป
ครบระยะเวลา 1 ปีแล้ว ให้มีการติดตามการปฏิบัติงาน
และภาระงานที่แท้จริงเพื่อปรับปรุงกรอบอัตราก าลังให้มี
ความเหมาะสมต่อไป 

 



กรอบอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

ตามมาตรา 38 ค. (2) ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 



     1. พิจารณาจากภาระงานหลักของ สพท. ทั้ งหมด 
ที่ปฏิบัติอยู่ เดิม ภาระงานที่ถูกถ่ายโอนไปให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  และภาระงานที่ยังคงต้องปฏิบัติอยู่  

     2 .  ภาระงานภาพรวมที่ ถู กถ่ าย โอนไปส านั กงาน
ศึกษาธิการจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 25 ของภาระงานทั้งหมด 
ดังนั้น กรอบอัตราก าลังใหม่จึงควรลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 
25 ของกรอบอัตราก าลังเดิม 

      

แนวทางในการก าหนดกรอบอัตราก าลัง 



      3 .  พิ จารณาตามกฎหมาย และหลัก เกณฑ์อื่ นๆ  
ที่เกี่ยวข้องในการก าหนดกรอบอัตราก าลัง เช่น หลักเกณฑ์ 
การก าหนดต าแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
ของ ก.พ. 

      4. พิจารณาก าหนดอัตราก าลังในระยะแรกที่เหมาะสม
กับภาระงานและปริมาณงานของ สพท.  

 

แนวทางในการก าหนดกรอบอัตราก าลัง (ต่อ) 



กลุ่ม 
อัตราก าลังเดิม จ านวนต าแหน่งที่ลดลง อัตราก าลังใหม่ 

แต่ละกลุ่ม ภาพรวม แต่ละกลุ่ม ภาพรวม แต่ละกลุ่ม ภาพรวม 
          8 - 10 1,914 2 450 6 - 8 1,464 

                  9 – 11 2,286 0 0 9 – 11 2,286 
               15 – 17 3,522 3 675 12 – 14 2,847 
             8 - 10 2,001 2 450 6 – 8 1,551 

                       10 – 14 2,606 4 900 6 – 10 1,706 
              2 – 3 519 0 0 2 – 3 519 

                      
      

0 - 5 674         674 0 0 

                  3 - 4 778 1 225 2 - 3 553 
รวม 14,300 3,374 10,926 

 

สรุปอัตราก าลังแต่ละกลุ่มในส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

อัตราก าลังของกรอบใหม่ คิดเป็นร้อยละ 76 ของกรอบเดิม 



แบ่งกลุ่มส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาตามกรอบ
อัตราก าลังได้ ดังนี้  

1. กรอบอัตราก าลังส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา แบ่งเป็น 5 กลุ่ม  

2. กรอบอัตราก าลังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 



  
สรุปกรอบอัตราก าลงัของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาในกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 

  สพป. สพม. 

แบบ
อัตราก าลัง 

กลุ่ม 1  
55 

ต าแหน่ง 

กลุ่ม 2  
52 

ต าแหน่ง 

กลุ่ม 3  
49 

ต าแหน่ง 

กลุ่ม 4  
46 

ต าแหน่ง 

กลุ่ม 5  
43 

ต าแหน่ง 

กลุ่ม 1  
52 

ต าแหน่ง 

กลุ่ม 2  
49 

ต าแหน่ง 

กลุ่ม 3  
46 

ต าแหน่ง 
จ านวนเขต 
ในแต่ละกลุ่ม 9 60 34 61 19 2 26 14 

จ านวน 
อัตราก าลัง

รวม 
8,904 2,022 



    1. การแต่งตั้งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ต าแหน่งบุคลากร
ทางการศกึษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหนง่ตามกรอบอัตราก าลัง 
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดใหม่ ให้ด าเนินการตามล าดบั ดังนี้ 

1.1 ให้แต่งตั้งบคุคลไปด ารงต าแหน่งในต าแหน่งเดิม ระดับ 
1.2 หากมีบุคคลคงเหลือ เนื่องจากไม่สามารถแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหนง่ 

ในต าแหน่งเดิม ระดับต าแหน่งเดมิได้ และยังมีต าแหน่งว่างตามกรอบอัตราก าลัง
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดใหม่ ให้ด าเนินการตามกรณ ีดังนี้ 

 

 

     

  
แนวทางการจัดบุคลากรลงกรอบอัตราก าลัง 
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดใหม่ 



1) ให้ย้ายไปแตง่ตัง้ด ารงต าแหน่งประเภทเดิม ระดับต าแหน่งเดมิ  
ในกลุ่มต าแหน่งเดียวกนั ตามความประสงค์ของบคุคล 

2) ให้ขออนุมัติ กศจ. ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งตามกรอบ
อัตราก าลังใหม่ ให้เป็นต าแหน่งตรงตามชื่อต าแหน่งและระดับต าแหน่งของ
บุคคลเป็นการชั่วคราว กรณีผู้นั้นไม่ประสงค์ย้ายไปด ารงต าแหน่งอื่น  
โดยมีเงื่อนไข ดังนี้  

 

 

     

  



(1) เมื่อมีต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ซึ่งมีชื่อต าแหน่ง
และระดับต าแหน่งเดียวกันกับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นการชั่วคราวว่างลง  
ใหด้ าเนินการย้ายผู้ด ารงต าแหน่งที่ก าหนดเป็นการชั่วคราวไปด ารงต าแหน่งว่าง
ดังกล่าวเป็นอันดับแรก ยกเว้น ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังที่ว่างลง เป็นต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้ด ารงต าแหน่งที่ก าหนดเป็นการชั่วคราวต้องเป็นผู้ผ่าน
การคัดเลือกบุคคลเพื่อไปแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งนั้นก่อน จึงจะสามารถย้ายไปด ารง
ต าแหน่งได ้

(2) เมื่อต าแหน่งที่ก าหนดเป็นการชั่วคราวว่างลง ให้ก าหนดต าแหน่ง
ดังกล่าวกลับมาเป็นชื่อต าแหน่งและระดับต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนดทันที และรายงานให้ ก.ค.ศ. ทราบ 

 

     

  



3) กรณทีีไ่ด้ด าเนนิการตามข้อ 1) และข้อ 2) แล้วยังมีบุคคลคงเหลือ
เกินกรอบอัตราก าลังที ่ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ด าเนนิการก าหนดต าแหน่งทีเ่ป็นชื่อ
ต าแหน่งและระดบัต าแหน่งเดียวกันกบับคุคลทีค่งเหลอืเกินกรอบอัตราก าลัง
ดังกล่าวเป็นการชั่วคราว โดยก าหนดเลขที่ต าแหน่งเปน็ “อพ” ตามดว้ย
เลขที่ต าแหน่งสุดทา้ยของกรอบอัตราก าลัง โดยมีเงื่อนไข ดังนี้  

 
 

 

     

  



เมื่อต าแหน่งทีก่ าหนดขึ้นเป็นการชั่วคราวว่างลง ให้รายงานให้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานและส านักงาน ก.ค.ศ. ทราบทนัที   
และให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานด าเนินการตดัโอนต าแหนง่
และอัตราเงนิเดือนให้ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาทีข่าดแคลนอัตราก าลังต่อไป 

 
4) การแต่งตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีอัตราเงนิเดือนตามกรอบ

อัตราก าลังที ่ก.ค.ศ. ก าหนดใหม่ ให้แต่งตัง้โดยตดัโอนอัตราเงนิเดือนตามตัว 
จากกรอบอัตราก าลังเดมิ 

 

     

  



2. การตัดโอนอัตราเงินเดอืนของต าแหน่งว่างไปก าหนดในต าแหน่ง 
ตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. ก าหนดใหม่  

ภายหลังจากด าเนนิการตามข้อ 1 แล้ว หากส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษายังมีผู้ด ารงต าแหน่งไม่ครบตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. ก าหนดใหม่ 
ให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของต าแหนง่ว่างจากกรอบอัตราก าลังเดมิ ไปก าหนดใน
ต าแหน่งว่างทีไ่ม่มีอัตราเงนิเดือนตามกรอบอัตราก าลังใหม่ใหค้รบ  

หากยังมีต าแหน่งว่างทีม่ีอัตราเงินเดือนคงเหลอื ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานตัดโอนอัตราเงินเดือนดงักล่าวไปก าหนด 
ในส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาอื่นในจังหวัดเดียวกันทีม่ีต าแหนง่ว่าง 
ไมม่ีอัตราเงินเดือน  

  



หากส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาทกุแหง่ในจังหวัด มีอัตราเงนิเดือน 
ครบทกุต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังที ่ก.ค.ศ. ก าหนดใหม่แลว้ ให้ส านักงาน
คณะกรรมการศกึษาขัน้พื้นฐานด าเนินการตัดโอนอัตราเงนิเดือนคงเหลือนั้น 
ไปก าหนด ในกรอบอัตราก าลงัของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาในจังหวัดอื่น 
ที่ยังมีต าแหน่งว่างทีไ่ม่มีอัตราเงนิเดือน 

3. การก าหนดเลขทีต่ าแหน่งบคุลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา  
38 ค. (2) ในสถานศึกษา  

ให้ปรับเลขทีต่ าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 
ที่ก าหนดในสถานศกึษาต่อจากเลขทีต่ าแหน่งสุดทา้ยของบคุลากรทางการศึกษา
อื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

 
 
     

  



4. การออกค าสั่งแตง่ตั้งหรือตัดโอนอัตราเงินเดอืน 
ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตัง้ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และที่แก้ไขเพิม่เตมิ   
โดยอนุมัติ กศจ. สั่งแต่งตัง้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหนง่
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ด ารงต าแหนง่ตามกรอบ
อัตราก าลังใหม่ หรือตัดโอนอัตราเงนิเดือนจากกรอบอัตราก าลงัเดิม ไปก าหนด
ในกรอบอัตราก าลงัใหม่ แล้วแต่กรณ ีแล้วใหส้่งส าเนาค าสั่งไปยังส านักงาน  
ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน นับแต่วันทีอ่อกค าสั่ง 
 
     

  



หลักเกณฑ์และวิธีการให้ได้รับเงินเดือน 
สูงกว่าขั้นสูงของต าแหน่งท่ีได้รับการแต่งตั้ง  

 
(ว 23/2559  ลว. 27 ธ.ค. 2559) 



ก.ค.ศ. มีมติให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการ 
พลเรือนสามัญ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของต าแหน่ง 
ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามหนังสือส านักเลขาธิการรัฐมนตรี  
ด่วนที่สุด ที่  นร 0505/ว 347 ลว. 20 ต.ค. 2559  
มาบังคับใช้กับบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา  
38 ค. (2) โดยอนุโลม 

 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

www.otepc.go.th 
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    สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
 1. ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทและระดับใดที่ ได้รับ

เงินเดือนถึงอัตราเงินเดือนขั้นสูง ตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ า
ขั้นสูง หรือได้รับเงินเดือนถึงอัตราเงินเดือนสูงสุด 

เมื่ อได้ รับการพิจารณาเลื่ อนเงินเดือนตามรอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้ว ให้ได้รับเงินเดือน 
ในระดับถัดไปของแต่ละประเภทต าแหน่ง เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 



         

      
 
 
 
 
 
 

1.1 ต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ และ
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ให้ได้รับเงินเดือนในต าแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ โดยให้ได้รับเงินเดือนไม่เกิน
อัตราขั้นสูงของระดับทรงคุณวุฒิระดับบน 1 คือไม่เกินอัตรา 
74,320 บาท 

1.2 ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิให้
ได้รับเงินเดือนไม่เกินขั้นสูงของประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิระดับบน 2 (คือไม่เกินอัตรา 76,800 บาท)  

1.3 ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ให้ได้รับ
เงินเดือนในต าแหน่งประเภทบริหารต้น 
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ประเภท
ต าแหน่ง 

ระดับ ช่วงเงินเดือน 
ฐานในการค านวณ 

ระดับ อัตรา 

วิชาการ ทรงคุณวฒุิ 

60,310 – 76,800 บน 2 68,560* 

29,980 – 60,300 ล่าง 2 60,830* 

59,480 – 74,320 บน 1  66,700 

29,980 – 59,740 ล่าง 1 60,830 

ทั่วไป 
 

ทักษะพิเศษ 
58,640 – 69,040 บน 63,840 

48,220 – 58,630 ล่าง 53,430 

อาวุโส 

34,640 – 54,820 บน 2 44,970* 

15,410 – 34,630 ล่าง 2 32,250* 

31,390 – 41,620 บน 1  35,070 

15,410 – 31,380 ล่าง 1 32,250 

ช านาญงาน 
24,130 – 38,750 บน 31,610 

10,190 – 24,120 ล่าง 18,480 

ปฏิบัติงาน 
14,570 – 21,010 บน 18,110 

4,870 – 14,560 ล่าง 12,310 
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ประเภท
ต าแหน่ง 

ระดับ ช่วงเงินเดือน 
ฐานในการค านวณ 

ระดับ อัตรา 

วิชาการ 

ทรงคุณวุฒิ 

60,310 – 76,800 บน 2 68,560* 

29,980 – 60,300 ล่าง 2 60,830* 

59,480 – 74,320 บน 1  66,700 

29,980 – 59,740 ล่าง 1 60,830 

เชี่ยวชาญ 
49,990 – 69,040 บน 59,630 

24,400 – 49,980 ล่าง 50,320 

ช านาญการพิเศษ 
39,940 – 58,390 บน 49,330 

19,860 – 39,930 ล่าง 37,200 

ช านาญการ 
29,030 – 43,600 บน 36,470 

13,160 – 29,020 ล่าง 24,410 

ปฏิบัติการ 
20,300 – 26,900 บน 23,930 

7,140 – 20,290 ล่าง 17,980 



         

      
 
 
 
 
 
 

ประเภท
ต าแหน่ง 

ระดับ ช่วงเงินเดือน 
ฐานในการค านวณ 

ระดับ อัตรา 

บริหาร 

สูง 

68,720 – 76,800 บน 71,700 

29,980 – 68,710 ล่าง 69,910 

ต้น 

62,740 – 74,320 บน 68,530 

24,400 – 62,730 ล่าง 62,210 

อ านวยการ 
 

สูง 

51,390 – 70,360 บน 60,990 

24,400 – 51,380 ล่าง 52,320 

ต้น 

42,880 – 59,500 บน 51,290 

19,860 – 42,870 ล่าง 37,210 
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     2 . ผู้ ได้ รับแต่ งตั้ ง ให้ด ารงต าแหน่ งต่ าง ประเภท 
ต่างสายงาน หรือต่างระดับ และเงินเดือนที่ได้รับอยู่สูงกว่า
เงินเดือนขั้นสูงหรืออัตราเงินเดือนสูงสุดของต าแหน่ง 
ที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ได้รับอัตราเงินเดือนในระดับถัดไปได้  
ตามเงื่อนไขในข้อ 1 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
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     3. ผู้ ที่ ได้ รับ เงิน เดือนสู งกว่ าขั้ นสู ง /อัตราสู งสุด  
และได้รับเงินเดือนในระดับถัดไปของแต่ละประเภทต าแหน่ง
แล้ว การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อให้ได้รับเงินเดือน 
ในวันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 1 ตุลาคม ให้ค านวณจากฐาน
ในการค านวณในต าแหน่งและระดับที่ผู้นั้นด ารงอยู่ 
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         ยกเว้น 
ผู้ด ารงต าแหน่งระดับอาวุโส และระดับทรงคุณวุฒิ  

ที่ก าหนดอัตราเงินเดือนสูงสุดไว้ เมื่อได้รับเงินเดือนถึงอัตรา
เงินเดือนสูงสุดแล้ว ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือน โดยค านวณจาก
ฐานในการค านวณส าหรับการเลื่อนเงินเดือน ของต าแหน่ง
ระดับอาวุโสหรือต าแหน่งระดับทรงคุณวุฒิระดับบน 2 
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     4. ผู้ใดได้รับเงินเดือนจนถึงอัตราเงินเดือนขั้นสูงหรือ
อัตรา เงิน เดือนสู งสุดของระดับถัด ไปแล้ว  ให้ ได้ รั บ
ค่าตอบแทนพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 



         

      
 
 
 
 
 
 

     5. ผู้ใดได้รับค่าตอนแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลัง
อยู่ ในวันที่ หลัก เกณฑ์และวิ ธี การนี้ มี ผลใช้บั งคับ  ให้น า
ค่าตอบแทนดังกล่าวมารวมเป็นเงินเดือน ในกรณีที่มีเศษไม่ถึง
สิบบาทให้ปรับเป็นสิบบาท และให้ได้รับเงินเดือนในอัตราใหม่มีผล
ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 
 
 



หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย 
การโอนข้าราชการครูฯ และการย้ายข้าราชการ 

พลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒) 



ตามมาตรา 57 บัญญัติว่า “การเปลี่ยนต าแหน่ง 
การย้าย การโอน ของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด” 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
www.otepc.go.th 
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สาระส าคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการฯ 
   “การเปลี่ ยนต าแหน่ง” หมายถึง การแต่ งตั้ ง

ข้าราชการครูฯ แห่ง พรบ. ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ. 
2547 ที่มิใช่บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒) 
ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา  
38 ค. (2)   ที่สังกัดส่วนราชการเดียวกัน 
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“การย้าย” หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการครูฯ 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒)  
แห่ง พรบ. ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2547 หรือข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทเดิม และระดับต าแหน่ง 
ที่ไม่สูงกว่าเดิม ในหน่วยงานการศึกษาที่สังกัดส่วนราชการ
เดียวกัน 
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“การโอน” หมายถึง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ 
แห่ง พรบ. ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2547 สังกัดส่วน
ราชการอื่นให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทเดิม และระดับต าแหน่ง 
ที่ไม่สูงกว่าเดิม 
 



         

      
 
 
 
 
 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

www.otepc.go.th 

2. หน่วยงานการศึกษาที่รับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย
ข้ าราชการพลเรื อนสามัญ หรื อรั บโอน ต้ องไม่ มี บัญชี 
ผู้สอบแข่งขันได้ หรือบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก ซึ่งรอการบรรจุและ
แต่งตั้งอยู่ 
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3. ผู้ขอเปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย หรือโอนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
3.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่ง พรบ.  

พ.ศ. 2547 และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตามมาตรฐานต าแหน่งที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

3.2 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของต าแหน่ง
ประเภท สายงาน และระดับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง  

3.3  ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  
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3.4 ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระท าความผิด
วินัย หรือถูกตั้ งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.5 ไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอาญา เว้นแต่
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

3.6  ไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีล้มละลาย 
ส าหรับผู้ขอโอน ต้องได้รับความยินยอมให้โอนจาก

ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งฯ ของหน่วยงานต้นสังกัดเดิม 
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4. หน่วยงานการศึกษาที่รับการแต่งตั้ง ต้องมีจ านวน
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒) ไม่เกินกรอบ
อัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และต าแหน่งที่จะใช้รับการ
แต่งตั้งต้องเป็นต าแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน และมิใช่เป็น
ต าแหน่งที่รอการเลิกหรือยุบ หรือต าแหน่งที่มีเงื่อนไขตามที่ 
คปร. ก าหนด หรือต าแหน่งที่สงวนไว้ 
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5. ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ซึ่ง ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี
ด าเนินการ ดังนี้ 

    5.1 ให้ความเห็นชอบในการน าต าแหน่งว่างที่มี
อัตราเงินเดือนมาใช้ส าหรับการเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย หรือรับโอน 
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ส าหรับกรณีการรับโอน เมื่อ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.  
ซึ่ง ก.ค.ศ. ตั้ง ให้ความเห็นชอบในการน าต าแหน่งว่างมีอัตรา
เงินเดือนมาใช้ในการรับโอนแล้ว ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
ของหน่วยงานการศึกษา  ที่ประสงค์จะรับโอนท าความตกลงกับ 
ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุของส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิม
ของผู้ขอโอน พร้อมสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับเงินเดือน  
การลาศึกษาต่อ การถูกด าเนินคดีล้มละลายฯ ตามแบบที่ก าหนด 
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5.2 ก าหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้ วัด      
แบบประเมิน และคะแนนประเมิน 

5.3  ประกาศรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย หรือรับโอน  
ไปแต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งบุ คลากรทางการศึ กษาอื่ น 
ตามมาตรา 38 ค. (๒) ก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วัน 
 โดยระบุต าแหน่งว่างที่จะรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย หรือ 
รับโอน คุณสมบัติของผู้ขอเปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย หรือโอน และ
องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนน
ประเมิน 
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5.4 ตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
และความเหมาะสม ไม่น้อยกว่า 5 คน ท าหน้าที่ประเมิน
ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของผู้ขอเปลี่ยน
ต าแหน่ง ย้าย หรือโอน ที่ยื่นค าขอไว้ ตามองค์ประกอบ 
การประเมินและตัวชี้วัดที่ก าหนด 

 
 



   

 

5.5  การพิจารณาแต่งตั้ง ให้เป็นไปตามแนวทาง ดังนี้ 
1) ให้พิจารณาจากผลการประเมินฯ ตามข้อ 5.4 

ส าหรับการพิจารณารับโอนให้น าข้อมูลตามข้อ 4 มาประกอบ 
การพิจารณาด้วย 

        2) กรณีการเปลี่ยนต าแหน่ง การรับโอน และ
การรับย้ายต่างกลุ่มต าแหน่งไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการขึ้นไป จะต้องพิจารณา 
การประเมินบุคคลและผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนดด้วย (ว 10/2548 ของ ก.พ.) 

 
 
 



   

 

3) การพิจารณาแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งประเภทใด      
สายงานใด ระดับใด ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบ
ต าแหน่งตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

ทั้งนี้ การพิจารณารับโอนให้ด าเนินการภายหลังจากการย้าย
หรือการเปลี่ยนต าแหน่ง และการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ
ครูฯ  ต าแหน่ งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา  
38 ค. (๒) เสร็จสิ้นแล้ว โดยให้ค านึงถึงความจ าเป็นและ
ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ของผู้ขอเปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย หรือโอน 

 
 



   

 

6. การให้ได้รับเงินเดือน ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม กรณีที่
เงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของระดับต าแหน่งที่รับเปลี่ยนต าแหน่ง  
รับย้าย หรือรับโอน ให้ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (ว 23/2559 ลว. 27 ธ.ค. 2559) 

7. ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งรับเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย หรือ 
รับโอนต้องรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานการศึกษา 
ที่รับโอน ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ออกค าสั่งรับโอน หากพ้น
ก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้มีอ านาจสั่งรับโอนอาจด าเนินการ
เพื่อยกเลิกการรับโอนก็ได้ 

 
 

 



หลักเกณฑแ์ละวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น    
         และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น

ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

ตามมาตรา 38 ค. (๒) 



ตามมาตรา 58 ได้ก าหนดการโอนพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นฯ ที่มิใช่พนักงานวิสามัญ และการโอน
ข้าราชการอื่นที่มิใช่ข้าราชการครูฯ ตาม พรบ. 
2547 และมิใช่ข้าราชการการเมือง มาบรรจุและ
แต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาไว้ 
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 สาระส าคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการฯ 
“การโอน” หมายถึง การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ที่มิใช่พนักงานวิสามัญ และการโอนข้าราชการอื่นที่มิใช่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม พรบ. 2547 
และมิใช่ข้าราชการการเมือง มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป 
และต าแหน่งประเภทวิชาการ 
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1. หน่วยงานการศึกษาที่รับโอน ต้องไม่มีบัญชีผู้สอบ 
แข่งขันได้หรือบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก ในต าแหน่งที่จะรับโอน 
ขึ้นบัญชีฯ เพื่อรอการบรรจุและแต่งตั้ง 
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2. ผู้ขอโอนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
2.๑ มีคุณสมบัติทั่ วไปตามมาตรา 30 แห่ง พรบ.  

พ.ศ. 2547 และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตามมาตรฐานต าแหน่งที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

2.2 ต้องเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น  
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจากผลการสอบแข่งขันในประเภท
ต าแหน่งเดียวกันหรือเทียบเท่ากับต าแหน่งที่จะขอโอน   
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2.3 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของต าแหน่ง
ประเภท สายงาน และระดับต าแหน่งที่รับโอน 

2.4 ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

2.5 ไม่เคยกระท าผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
หรือไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระท าความผิดวินัย หรือถูก
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  
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2.6 ไม่เคยถูกศาลพิพากษาลงโทษทางอาญา หรือไม่
อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท า 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

2.7 ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ระหว่างถูก
ด าเนินคดีล้มละลาย 
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3. ผู้ขอโอนต้องได้รับความยินยอมให้โอนจากผู้มอี านาจ 
สั่งบรรจุและแต่งตั้งของส่วนราชการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด
เดิมของผู้นั้น หรือต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4. ต าแหน่งที่จะใช้รับโอน ต้องเป็นต าแหน่งว่างที่มี
อัตราเงินเดือน และมิใช่เป็นต าแหน่งที่รอการเลิกหรือยุบ 
หรือต าแหน่งที่มีเงื่อนไขตามที่ คปร. ก าหนด หรือต าแหน่ง 
ที่สงวนไว้ และเป็นต าแหน่งที่ ไม่เกินกรอบอัตราก าลัง 
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 



   

 

5. ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ซึ่ง ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี
ด าเนินการ ดังนี้ 

    5.1 ให้ความเห็นชอบในการน าต าแหน่งว่างที่มี
อัตราเงินเดือนมาใช้ส าหรับการรับโอน  

เมื่ อ เห็นชอบแล้ว ให้ผู้ มี อ านาจตามมาตรา 53  
ของหน่วยงานการศึกษาที่ประสงค์จะรับโอนท าความตกลงกับผู้มี
อ านาจสั่งบรรจุของส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิมของ
ผู้ขอโอน พร้อมสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับเงินเดือน การลา
ศึกษาต่อ การถูกด าเนินคดีล้มละลายฯ ตามแบบที่ก าหนด 
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5.2 ก าหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้ วัด      
แบบประเมิน และคะแนนประเมิน 

5.3  ประกาศรับโอนฯ มาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒) ก่อนวันรับสมัครไม่น้อย
กว่า 7 วัน โดยระบุต าแหน่งว่างที่จะรับโอน คุณสมบัติของ 
ผูข้อโอน และองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน
และคะแนนประเมิน 

 
 



   

 

5.4 ตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
และความเหมาะสม ไม่น้อยกว่า 5 คน ท าหน้าที่ประเมิน
ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของผู้ขอโอน ที่ยื่น
ค าขอไว้ ตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดที่ก าหนด 

5.5 พิจารณารับโอน ตามแนวทาง ดังนี้ 
      1) พิจารณาจากผลการประเมินความรู้ความสามารถ 

ความเหมาะสม (ตามที่คณะกรรมการทั้ง 5 คน ได้ประเมินไว้) 
และข้อมูลเกี่ยวกับการรับเงินเดือน การลาศึกษาต่อฯ ที่ผู้ขอโอน
ได้รายงานตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

        



   

 

2) กรณีรับโอนไปด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการขึ้นไป ต้องผ่านการประเมินบุคคลและผลงาน  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (ว 10/2548 ของ 
ก.พ.) 

3) การรับโอนให้ด ารงต าแหน่งประเภทใด สายงานใด 
ระดับใด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการเปรียบเทียบต าแหน่งฯ 

 
 



   

 

ทั้งนี้  ให้พิจารณารับโอนภายหลังจากการเปลี่ยน
ต าแหน่ง การย้าย การโอนตามมาตรา 57 และการบรรจุและ
แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกได้ เสร็จสิ้นแล้ว 
โดยต้องค านึงถึงความจ าเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ของผู้ขอโอนด้วย 

6. การให้ได้รับเงินเดือน ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม กรณีที่
เงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของระดับต าแหน่งที่รับโอน ให้ได้รับเงินเดือน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
(ว 23/2559 ลว. 27 ธ.ค. 2559) 

 
 



   

 

7. ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งรับโอนต้องรายงานตัวเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ในหน่วยงานการศึกษาที่รับโอน ภายใน 45 วัน นับแต่
วันที่ออกค าสั่งรับโอน หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  
ผู้มีอ านาจสั่งรับโอนอาจด าเนินการเพื่อยกเลิกการรับโอนก็ได้ 

 



แนวปฏิบัติ 
การอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่มีคุณสมบัติ 
ต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่ง มาใช้บังคับกับข้าราชการครูฯ 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 

 
(ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/485 ลว. 8 ส.ค. 60) 

 



  ก.ค.ศ. อนุมัติใช้แนวปฏิบัติการอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการ 
พลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 
2557 มาใช้ส าหรับข้าราชการครู ฯ ต าแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 
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      สาระส าคัญ 
1. อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งในระดับ 4  

ขึ้นไปของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือ ระดับ 2 หรือ 
สายงานเจ้าหน้าที่บริหารงาน... และต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยใช้ 
ผลการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก แต่มีระยะเวลา 
ในการด ารงต าแหน่งต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
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2. ผู้นั้นต้องมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ ดังนี้ 
   1) ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งใน
ระดับ 4 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่า 
   2) ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ส าหรับผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งใน
ระดับ 5 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่า 
  



ทั้งนี้ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวข้างต้นจะต้อง
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนดไว้ 
ส าหรับต าแหน่งประเภทและระดับนั้นด้วย 
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วุฒิ 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  
ในระดับปฏิบัติการ 

ระยะเวลาขั้นต่ า 
ในสายงาน 
ที่จะแต่งตั้ง  

ตาม ว 10/48 
มาตรฐานต าแหน่ง 

ตาม ว 8/56 
การลดระเวลา ตาม ว 

10/57  

ป.ตร ี 6 
ระดับ 4 เดิม = 4 
ระดับ 5 เดิม = 2 

6 

ป.โท 4 4 

ป.เอก 2 2 

ระยะเวลา 
  การด ารง 
     ต าแหน่ง 

ผู้ที่จะเลื่อนเป็นระดบัช านาญการ ต้องมีระยะเวลาในการด ารงต าแหนง่ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง (ว 8/2556) หรือตามแนวปฏิบตักิรณทีีม่ีคณุสมบตัิ 
ต่างไปจากมาตรฐานต าแหนง่ (ที่ ศธ 0206.5/485 ลว. 8 ส.ค. 60) และต้องมี
ระยะเวลาขั้นต่ าในสายงานทีจ่ะแตง่ตั้งตามที ่ก.พ. ก าหนดตาม ว 10/2548 ด้วย 
ดังนี้ 



  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือก 
บรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ  
มาใชบ้ังคับกับต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

ตามมาตรา 38 ค. (๒) 
 

(ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 25 ลว. 11 ส.ค. 2560) 



ก.ค.ศ. มีมติให้น าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือก
บรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เข้ ารับราชการเป็นกรณีพิ เศษ ตามหนั งสื อส านั กงาน ก.พ.  
ที่  นร  1004/ว 18 ลงวั นที่  13 สิ งหาคม 2558 และ  
ที่  นร 1004/ว 2 ลงวันที่  21 มกราคม 2559 มาใช้บังคับ 
กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒) โดยอนุโลม 
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         เงื่อนไขในการคัดเลือก 
     1. ทายาทจะต้องอยู่ในวัยท างาน หรือทายาทที่อยู่ระหา่ง
การศึกษาในสายอาชีพตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ขึ้นไป หรือในระดับอุดมศึกษา 
     2. เป็นทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. 2550 ที่เสียชีวิต
หรือได้รับบาดเจ็บทพุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
และถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือออกจากงาน อันเนื่องมาจากการ 
สู้รบ ต่อสู้ ปราบปราม หรือถูกประทุษร้ายจากสถานการณ์ความไม่
สงบ และมิได้เกิดจากสาเหตุส่วนตัวหรือความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นเอง 

 



         

3. ทายาทตอ้งมีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกฯ 

4. ให้บรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติงานได้ ครอบครัวละ 
1 คน ในกรณีที่มีทายาทในวัยท างานประสงค์จะบรรจุเข้ารับ
ราชการ จ านวนมากกว่า 1 คน ให้พิจารณาตามล าดับทายาท 
ดังต่อไปนี้ 

4.1 บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย (ไม่ร่วมถึงบุตรบุญธรรม) 
และหากมีบุตรหลายคน ผู้ที่จะได้รับการพิจารณา ได้แก่ บุตรที่มีอายุ
สูงสุดและถัดลงมาตามล าดับ 
 



         

4.2 คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย กรณีที่ไม่มีบุตรหรือมี แต่
บุตรขอสละสิทธิ หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะเข้ารับราชการได้ 

4.3 บุตรบุญธรรมซึ่งมีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมไว้
ก่อนการเสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพฯ 

ทั้งนี้ การสละสิทธิของทายาทตามข้อ 4.1 – 4.3 ต้องมี
หลักฐานการสละสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมลงลายมือชื่อผู้สละ
สิทธิด้วย 

 



หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งข้าราชการ 
พลเรือนสามัญ ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้ง
ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ส าหรับพื้นที่ 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และใน 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา 
 

(ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 2 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ ์2559)  

 



     ก.ค.ศ. อนุมัติให้น าหลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการ 
พลเรือนสามัญ ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการส าหรับพื้นที่ 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และใน 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา  
ตามที่ ก.พ.ก าหนด (ว 16/2558) มาใช้บังคับกับบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) โดยอนุโลม  
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      1. ผู้ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน  
ที่มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
สามารถแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการได้ โดยไม่ต้องด าเนินการ ตาม ว 12/2533 
(ซึ่งก าหนดว่าต้องเป็นผู้สอบแข่งขันได้) แต่ให้จัดท า
ข้อเสนอแนวคดิ วิธีการพัฒนา/การแก้ปัญหางาน ให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบการพิจารณา
เท่านั้น ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

www.otepc.go.th 

สาระส าคัญ 



         
        2. ผูด้ ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 
สามารถแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการได้ โดยต้องมีผลการสอบแข่งขันได้ในสายงาน
ที่จะแต่งตั้ง หรือมีผลการคัดเลือกในสายงานทีจ่ะแต่งตั้ง
ตาม ว 5/2556 โดยไม่ต้องรอให้ถึงล าดับที่เรียกบรรจุ 
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                 1. เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที ่๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
หรือปฏิบัติงานในพื้นที่ ๔ อ าเภอของจังหวัดสงขลา (ตามที่
หลักเกณฑ์ก าหนด) ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ป ี
        2. ส่วนราชการต้องมตี าแหน่งที่จะแตง่ตัง้ และให้
สามารถด าเนินการไปจนกว่า กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน 
หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ จะใชบ้ังคับ 
 

โดยมีเงื่อนไข ดังนี ้



         3. เมื่อข้าราชการผู้ใด ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแล้ว 
ผู้นั้นจะต้องอยู่ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ต่อไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
2 ปี เว้นแต่มีเหตุผลความจ าเป็นเป็นพิเศษ 
 



หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด  

สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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    ก.ค.ศ. อนุมัติให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ตาม ว 3/2560 ลงวันที่ 8 มีนาคม 
2560 มาใช้เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแตง่ตั้งใหด้ ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด 
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สรุปสาระส าคัญหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังนี้  
1. ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด าเนินการ ดังนี้ 

1) ก าหนดจ านวนต าแหน่งว่างที่จะใช้ในการบรรจุแต่งตัง้ 
2) ก าหนดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน และวิธีการ

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ที่ได้รับการบรรจ ุ
และแต่งตั้ง 

๓) ก าหนดข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ที่ได้รับการบรรจ ุ
และแต่งตั้ง 
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2. ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการ ดังนี้ 
1) ก าหนดวันและเวลาในการด าเนินการคัดเลือก 
2) ด าเนินการและบริหารจัดการเกี่ยวกบัการออกขอ้สอบ 
3) ก าหนดตัวชีว้ัด องค์ประกอบการประเมิน และคะแนนการประเมิน  
4) ก าหนดรูปแบบและวิธีการประเมินศักยภาพ โดยต้องใหม้ีการประเมิน

แบบ ๓๖๐ องศา 
5) ตั้งคณะกรรมการเพือ่ประเมินประวัต ิประสบการณท์างการบรหิาร และ

ผลงาน ในภาค ก  จ านวน ๕ คน 
6) ตั้งคณะกรรมการเพือ่ประเมินวิสัยทศัน์และแนวทางการพฒันาเขตพืน้ที่

การศึกษา และสัมภาษณ ์ในภาค ค จ านวน ๕ คน  
7) ด าเนินการคัดเลือก (ตามที่ก าหนดในหลกัเกณฑ์) 
 

 
 
 
 
 

  
 



         

3. ให้มีการคัดเลือกตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
โดยแบ่งเป็น 3 ภาค ดังนี้ 

ภาค ก ความรู้ ความสามารถ ประวัติ ประสบการณท์างการบริหาร 
และผลงาน 

ภาค ข ความเหมาะสมกบัการปฏิบตัหิน้าที ่ 
ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
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4. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนน ดังนี้ 
1) ภาค ก และภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าสิบ และรวมทั้ง

สองภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ และให้ประกาศรายช่ือจ านวน 
สองเท่าของต าแหน่งว่าง โดยเรียงล าดับตามตัวอักษรเพื่อเข้ารับ
การประเมิน ภาค ค  

๒) ภาค ค ไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าสิบ  
๓) ต้องได้คะแนนรวม ภาค ก ภาค ข และภาค ค ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

หกสิบ  
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5. ต้องผ่านการพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

6. ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตัง้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ต้องได้รับ 
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็น
ระยะเวลา ๑ ปี และให้มีการประเมิน ๒ ครั้ง ทุก ๖ เดือน  
ในกรณีผลการประเมินรวมทั้ง ๒ ครั้ง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จะ

ด าเนินการตามมาตรา ๗๑ และ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนในอัตราก าลังทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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ส าหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานต าแหนง่
ศึกษาธิการจังหวัด ดังนี้ 

1. ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 
1.1 ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
1.2 ผอ. สพท., ผอ. กศน. จังหวัด/กทม., ผอ. สช. จังหวัด 
1.3 ประเภทอ านวยการ ระดับต้น มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
1.4 ต าแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
และ 

2. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องส าหรับต าแหน่งประเภท
อ านวยการ หรือต าแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 



   

 

  
ต าแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. ก าหนดเพื่อใช้เป็น

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งศึกษาธิการจังหวดั ตามข้อ 1.4 
1) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น และต าแหน่งที่มี

วิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 

2) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น และต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ  
รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 

3) ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่งที่ ก.พ. เทียบเท่ากับ
ประเภทอ านวย ระดับต้น และประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการพิเศษ รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 

 


