
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

                                                                                         
ชื่อ  นายศุภฤกษ์ สรณคมน์ 

ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ปฏิบัติการ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 

1. การประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามิวิทยฐานะช านาญการ หลักเกณฑ์        
ว17/2552 วิทยฐานะ ครูช านาญการ/รองผู้อ านวยการช านาญการ/ผู้อ านวยการช านาญการ/
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

2. การประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ หลักเกณฑ์ 
ว17/2552 วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ/รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ/ผู้อ านวยการช านาญการ
พิเศษ/ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ/รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาช านาญการพิเศษ 

3. การขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ สายงานนิติกร “พ.ต.ก.” 
4. การขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ “ค.ค.ศ.” ของพนักงานราชการ 
5. การขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ “พ.ค.ศ.” ของข้าราชการครู 
6. ปฏิบัติหน้าท่ีแทน นางสมัย สุปันตา 
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เร่ือง  การประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ  
       หลักเกณฑ์ ว17/2552 วิทยฐานะครูช านาญการ/รองผู้อ านวยการช านาญการ/ผู้อ านวยการ  
  ช านาญการ/ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

 

ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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การประชาสัมพันธ์แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ประเมินฯ 
ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นค าขอได้ตลอดปี 
รอบปีละ 1 ครั้ง โดยส่งค าขอพร้อมท้ังผลการ 
ปฏิบัติงาน(ด้านท่ี 3) ต่อผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
เพื่อตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอถึงส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร 
หลักฐานของผู้ขอรับการประเมินฯ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
3.1 กรณีผู้ท่ีจะเกษียณอายุราชการให้ยื่นค าขอ 
พร้อมท้ังผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
ช้ันต้น ตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอถึง สพป.
ก่อนท่ีเกษียณอายุราชการ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
3.2 สพป.ตรวจคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
ขออนุมัติคุณสมบัติและแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ประเมินฯ ด้านท่ี 1 คือ ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านท่ี 2 คือ 
ด้านความรู้ความสามารถ และด้านท่ี 3 คือ 
ด้านผลการปฏิบัติงาน ต่อคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัดและแต่งต้ังโดยคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งประกาศแต่งต้ัง 
คณะกรรมการประเมิน ด้านท่ี 1 ด้านท่ี 2 และ 
ด้านท่ี 3 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแจ้งสถานศึกษาของ
ผู้ขอรับการประเมินกรรมการคนท่ี 2 และ
กรรมการคนท่ี 3 ทราบ 
6.1 สพป.แจ้งผู้บังคับบัญชาช้ันต้นของผู้ขอฯ 
เพื่อรับการประเมินฯ และประสานกรรมการ 

- ด าเนินการภายใน 3 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือ 
  
- ด าเนินการลงทะเบียนรับค าขอและผลการ    

ปฏิบัติงานภายในวันท่ีผู้ขอรับการประเมินส่งค าขอฯ
และผลการปฏิบัติงาน 

 
 
- ด าเนินการภายใน 2 วัน นับแต่ได้ลงทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ด าเนินการขออนุมัติมติจาก กศจ. 
  ในคราวแรกท่ีมีการจัดประชุมประจ าเดือน 
 
 
 
 
 
- ด าเนินการโดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 
 
 
 
 
- ด าเนินการภายใน 2 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง 
  จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 



ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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คนท่ี 2 และคนท่ี 3 เพื่อนัดวันประเมินฯ 
6.2 สพป.ส่งประกาศให้กรรมการคนท่ี 2 และ
คนท่ี 3 และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน 
และเอกสารเพื่อเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไป 
ราชการ 
คณะกรรมการประเมินด้านท่ี 1 ด้านท่ี 2 และ
ด้านท่ี 3 
7.1 กรณีผลการประเมินด้านใดไม่ผ่านเกณฑ์
และคณะกรรมการมีความเห็นว่าผลการประเมิน
อยู่ในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้ 
คณะกรรมการแจ้ง สพป. เพื่อแจ้งสถานศึกษา 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีคณะกรรมการ
ประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนา
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการภายในเวลา    
3 เดือน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง ให้พัฒนาได้ไม่เกนิ   
2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน 
7.2 ผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว ให ้
สถานศึกษาส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดท่ีพัฒนาถึง 
สพป. เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและ 
ประเมินต่อไป 
 7.3 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งรายละเอียด 
การพัฒนาตามข้อสังเกตภายในเวลาท่ีก าหนด 
หรือส่งเกินเวลาท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
7.4 กรณีผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว และ
มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
ถือว่าไม่ผ่านการประเมินให้เสนอคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาไม่อนุมัติ 
7.5 สพป.แจ้งผลการพิจารณา ไม่อนุมัติให ้
สถานศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 
7.6 กรณีผลการประเมินท้ัง 3 ด้าน ผ่านเกณฑ์ 
ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ให้ สพป.เสนอคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังให้มี 
วิทยฐานะช านาญการ 
กรณีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีมติอนุมัติ
ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ส่ังแต่งต้ังให้มีวิทย            
ฐานะครูช านาญการ 

 
 
 
 
 
 
 
- ด าเนินการภายใน 2 วันนับต้ังแต่ 
  คณะกรรมการแจ้งผลการประเมินฯ 
 
 
 
 
 
 
 
- ด าเนินการภายใน 2 วัน นับต้ังแต่ 
  สถานศึกษาแจ้งรายละเอียดการพัฒนาฯ 
 
 
 
 
 
- ด าเนินการน าผลการประเมินฯ เข้า กศจ. เพื่อขอ 
  อนุมัติผลประเมินฯ ในคราวแรกท่ีมีการจัดประชุม 
  ประจ าเดือน 
 
- ด าเนินการภายใน 2 วัน นับต้ังแต่ส านักงาน          

ศึกษาธิการจังหวัดแจ้งมติ กศจ. 
- ด าเนินการน าผลการประเมินฯ เข้า กศจ. เพื่อขอ 
  อนุมัติผลประเมินฯ ในคราวแรกท่ีมีการจัดประชุม 
  ประจ าเดือน 
 
- ด าเนินการโดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 
 

 



ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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8.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดออกค าส่ัง
แต่งต้ังให้มีวิทยฐานะช านาญการ และส่งค าส่ังให้ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมจังหวัดและ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
สพป.แจ้งผลการประเมินให้สถานศึกษาของผู้ 
ขอรับการประเมินและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ทราบ 
ให้ด าเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในรอบ 
ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันท่ี สพป.ได้รับค าขอและ 
เอกสารผลการปฏิบัติงาน หากด าเนินการไม่แล้ว 
เสร็จให้ สพป.แจ้งสถานศึกษาเพื่อแจ้งผู้ขอรับ
การประเมินทราบและเร่งรัดการด าเนินการให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 
 
 
 
- ด าเนินการภายใน 2 วัน นับแต่วันท่ีได้รับค าส่ัง 
 
 
- ด าเนินการแจ้งสถานศึกษาเพื่อแจ้งผู้ขอรับการ 
  ประเมินทราบหาก สพป.ด าเนินการไม่เสร็จภายใน 
  รอบระยะเวลา 1 ปี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เร่ือง  การประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
        หลักเกณฑ์ ว17/2552 วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ/รองผู้อ านวยการช านาญการพเิศษ/ 
        ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ/ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ/รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่      
 การศึกษาช านาญการพิเศษ 

ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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การประชาสัมพันธ์แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ประเมินฯ 
ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นค าขอได้ตลอดปี 
รอบปีละ 1 ครั้ง โดยส่งค าขอพร้อมท้ังผลการ 
ปฏิบัติงาน (คือ เอกสารผลการพัฒนาผู้เรียนและ 
ผลงานทางวิชาการ) ต่อผู้บังคับบัญชาช้ันต้นเพื่อ 
ตรวจสอบ และรับรองเสนอส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษา 
ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร 
หลักฐานของผู้ขอรับการประเมินฯ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
3.1 กรณีผู้ท่ีจะเกษียณอายุราชการให้ยื่นค าขอ 
พร้อมท้ังผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
ช้ันต้น ตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอ ถึง สพป.
ก่อนท่ีเกษียณอายุราชการ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
3.2 สพป.ตรวจคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
ขออนุมัติคุณสมบัติและแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ประเมินฯ ด้านท่ี 1 คือ ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านท่ี 2 
คือ ด้านความรู้ความสามารถ ต่อคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัด และแต่งต้ังโดยคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งประกาศแต่งต้ัง 
คณะกรรมการประเมิน ชุดท่ี 1 เพื่อประเมิน 
ด้านท่ี 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านท่ี 2 ด้านความรู้ 
ความสามารถ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแจ้งสถานศึกษาของ
ผู้ขอรับการประเมิน,กรรมการคนท่ี 2 และ 
กรรมการคนท่ี 3 (ชุดท่ี 1) ทราบ 

- ด าเนินการภายใน 3 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือ 
 
- ด าเนินการลงทะเบียนรับค าขอและผลการ

ปฏิบัติงานภายในวันท่ีผู้ขอรับการประเมินส่ง
ค าขอฯและผลการปฏิบัติงาน 

 
 
 
- ด าเนินการภายใน 2 วัน นับแต่ได้ลงทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ด าเนินการขออนุมัติมติจาก กศจ. 
  ในคราวแรกท่ีมีการจัดประชุมประจ าเดือน 
 
 
 
 
- ด าเนินการโดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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6.1 สพป.แจ้งผู้บังคับบัญชาช้ันต้นของผู้ขอฯ 
เพื่อรับการประเมินฯ และประสานกรรมการ    
คนท่ี 2 และคนท่ี 3 เพื่อนัดวันประเมินฯ 
6.2 สพป.ส่งประกาศให้กรรมการคนท่ี 2 และ
คนท่ี 3 และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน 
และเอกสารเพื่อเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไป
ราชการ 
คณะกรรมการประเมินด้านท่ี 1 และด้านท่ี 2 
7.1 กรณีผลการประเมินด้านใดไม่ผ่านเกณฑ์
และคณะกรรมการมีความเห็นว่าผลการประเมิน
อยู่ในวิสัยท่ีสามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้
คณะกรรมการแจ้ง สพป. เพื่อแจ้งสถานศึกษา
ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีคณะกรรมการ
ประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนา
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการภายในเวลา 3 
เดือน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง ให้พัฒนาได้ไม่เกิน   
2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน 
7.2 ผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว ให ้
สถานศึกษาส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดท่ีพัฒนาถึง 
สพป.เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและ 
ประเมินต่อไป 
7.3 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งรายละเอียด 
การพัฒนาตามข้อสังเกตภายในเวลาท่ีก าหนด 
หรือส่งเกินเวลาท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
7.4 กรณีผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว และ
มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
ถือว่าไม่ผ่านการประเมินให้เสนอคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาไม่อนุมัติ 
7.5 สพป.แจ้งผลการพิจารณา ไม่อนุมัติให ้
สถานศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 
7.6 กรณีผลการประเมินท้ัง 2 ด้าน ผ่านเกณฑ์ 
ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนดให้ สพป.เสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาอนุมัติ 
สพป.เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอ
อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการชุดท่ี 2 เพื่อประเมิน
ด้านท่ี 3 (บัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิมาจากบัญชี 
ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด)และแต่งต้ังโดยคณะกรรมการ 

- ด าเนินการภายใน 2 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง 
  จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
- ด าเนินการภายใน 2 วันนับต้ังแต่ 
  คณะกรรมการแจ้งผลการประเมินฯ 
 
 
 
 
 
 
 
- ด าเนินการภายใน 2 วันนับต้ังแต่ 
  สถานศึกษาแจ้งรายละเอียดการพัฒนาฯ 
 
  
 
  
 
- ด าเนินการน าผลการประเมินฯ เข้า กศจ. 
  เพื่อขออนุมัติผลประเมินฯ ในคราวแรกท่ีมี 
  การจัดประชุมประจ าเดือน 
 
- ด าเนินการภายใน 2 วัน นับต้ังแต่ 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งมติ กศจ. 
- ด าเนินการน าผลการประเมินฯ เข้า กศจ. 
  เพื่อขออนุมัติผลประเมินฯ ในคราวแรกท่ีมี 
  การจัดประชุมประจ าเดือน 
- ด าเนินการขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ 
  ชุดท่ี 2 ในคราวแรกท่ีมีการจัดประชุม 
  ประจ าเดือน 
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ศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งประกาศแต่งต้ัง 
คณะกรรมการประเมินชุดท่ี 2 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแจ้งประกาศให้ 
คณะกรรมการชุดท่ี 2 และผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
ของคณะกรรมการดังกล่าว ทราบ 
10.1 ด าเนินการประสานคณะกรรมการชุดท่ี 2 
นัดประชุมครั้งท่ี 1 เพื่อมอบหมายเอกสารผลการ
ปฏิบัติงาน โดยให้เป็นไปตามสัดส่วนท่ี ก.ค.ศ.
ก าหนด 
       10.1.1 เตรียมเอกสารผลงานทางวิชาการ 
ของผู้ขอฯ จ านวน 3 ชุด พร้อมผลการประเมิน 
ด้านท่ี 1 และด้านท่ี 2 และข้อสังเกตของ 
คณะกรรมการชุดท่ี 1 
       10.1.2 เตรียมเอกสารระเบียบวาระการ 
ประชุม 
       10.1.3 เตรียมเอกสารรายงานการ
เดินทางและเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเบิก  
ค่าพาหนะ,ค่าเบ้ียเล้ียง,เบ้ียประชุม,ค่าท่ีพัก, 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม,ค่าอ่านผลงานทาง 
วิชาการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
10.2 ด าเนินการประสานคณะกรรมการชุดท่ี 2 
นัดประชุม ครั้งท่ี 2 เพื่อสรุปผลการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน (การประเมนิด้านท่ี 3) 
      10.2.1 เตรียมเอกสารประเมิน ก.ค.ศ.11 
และ ก.ค.ศ.12 
      10.2.2 เตรียมเอกสารระเบียบวาระการ
ประชุม 
      10.2.3 เตรียมเอกสารรายงานการประชุม 
      10.2.4 เตรียมเอกสารรายงานการเดินทาง 
และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเบิกค่าพาหนะ
ค่าเบ้ียเล้ียง,เบ้ียประชุม,ค่าท่ีพัก,ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม,ค่าอ่านผลงานทางวิชาการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 
- ด าเนินการโดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 
- ด าเนินการภายใน 2 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง 
  จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ด าเนินการเมื่อ สพป.มีงบประมาณท่ีจะ    

ด าเนินการประชุมคณะกรรมการชุดท่ี 2    
หรืองบประมาณมาจาก สพฐ. 
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10.3 กรณีคณะกรรมการชุดท่ี 2 สรุปผลการ 
ประเมินด้านท่ี 3 พิจารณาเห็นสมควรให้
ปรับปรุง ซึ่งผลการประเมินด้านท่ี 3 ผ่านเกณฑ์ 
ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ผลงานทางวิชาการให้ปรับปรุง
ตามข้อสังเกตของกรรมการและผลงานทาง
วิชาการอยู่ในวิสัยท่ีสามารถปรับปรุงได้และ กศจ. 
มีมติให้ปรับปรุงได้ ภายในเวลา 6 เดือน นับแต่
วันท่ี สพป.แจ้งมติให้สถานศึกษาทราบ 
       10.3.1 สพป.น าผลการประเมินด้านท่ี 3 
เสนอ กศจ. เพื่อขอมติให้ปรับปรุงได้ และแจ้งผู้ 
ขอรับการประเมินทราบ 
       10.3.2 เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุง 
ด้านท่ี 3 แล้วน าเอกสารที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 
ส่ง สพป. 
       10.3.3 สพป.ด าเนินการส่งเอกสารที่
ปรับปรุงแล้ว เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิม
ตรวจและประเมิน 
10.4 ด าเนินการประสานคณะกรรมการ ชุดท่ี 2 
นัดประชุม ครั้งท่ี 3 เพื่อสรุปผลการประเมินผล 
การปฏิบัติงานท่ีปรับปรุงครั้งท่ี 1 (ด้านท่ี 3) 
       10.4.1 เตรียมเอกสารประเมิน ก.ค.ศ.11 
และก.ค.ศ.12 
       10.4.2 เตรียมเอกสารระเบียบวาระการ
ประชุม 
       10.4.3 เตรียมเอกสารรายงานการประชุม 
       10.4.4 เตรียมเอกสารรายงานการ
เดินทางและเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเบิก  
ค่าพาหนะ,ค่าเบ้ียเล้ียง,เบ้ียประชุม,ค่าท่ีพัก, 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม,ค่าอ่านผลงานทาง 
วิชาการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
10.5 กรณีคณะกรรมการชุดท่ี 2 สรุปผลการ 
ประเมินด้านท่ี 3 พิจารณาเห็นยังปรับปรุงไม ่
ครบถ้วนตามข้อสังเกตและเห็นควรให้ปรับปรุง
อีกครั้งหนึ่ง และ กศจ.มีมติให้ปรับปรุงได้ภายใน
เวลา 3 เดือน นับแต่วันท่ี สพป.แจ้งมติให้
สถานศึกษาทราบ 

- ด าเนินการน าผลการประเมินฯ เข้า กศจ. 
  ในคราวแรกท่ีมีการประชุมประจ าเดือน 
 
 
 
 
 
 
- ภายใน 1 วัน นับจากวันท่ี กศจ.มีมติ 
  ให้ปรับปรุงได้ 
 
- ด าเนินการลงทะเบียนรับเอกสารท่ีปรับปรุง 
  แล้วภายในวันท่ีผู้ขอฯส่ง 
 
- ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวัน 
  ท่ีลงทะเบียนรับเอกสาร 
 
- ด าเนินการเมื่อ สพป.มีงบประมาณ 
  ท่ีจะด าเนินการประชุมคณะกรรมการชุด 
  ท่ี 2 หรืองบประมาณมาจาก สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ด าเนินการน าผลการประเมินฯ เข้า กศจ. 
  ในคราวแรกท่ีมีการประชุมประจ าเดือน 
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      10.5.1 สพป.น าผลการประเมินด้านท่ี 3 
เสนอ กศจ. เพื่อขอมติ ให้ปรับปรุงได้ และแจ้ง   
ผู้ขอรับการประเมินทราบ 
      10.5.2 เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุง 
ด้านท่ี 3 แล้วน าเอกสารที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 
ส่ง สพป. 
      10.5.3 สพป.ด าเนินการส่งเอกสารที่
ปรับปรุงแล้ว เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิม
ตรวจและประเมิน 
10.6 ด าเนินการประสานคณะกรรมการ ชุดท่ี 2 
นัดประชุม ครั้งท่ี 4 เพื่อสรุปผลการประเมินผล 
การปฏิบัติงานท่ีปรับปรุงครั้งท่ี 2 (ด้านท่ี 3) 
       10.6.1 เตรียมเอกสารประเมิน ก.ค.ศ.11 
และก.ค.ศ.12 
       10.6.2 เตรียมเอกสารระเบียบวาระการ
ประชุม 
       10.6.3 เตรียมเอกสารรายงานการประชุม 
       10.6.4 เตรียมเอกสารรายงานการ
เดินทางและเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเบิกค่า
พาหนะ,ค่าเบี้ยเล้ียง,เบ้ียประชุม,ค่าท่ีพัก,
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม,ค่าอ่านผลงานทาง
วิชาการ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ 
10.7 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนหรือผลงานทางวิชาการท่ี
ปรับปรุงตามข้อสังเกตภายในเวลาท่ีก าหนดหรือ
ส่งเกินเวลาท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
10.8 กรณีผลการประเมินด้านท่ี 3 ไม่ผ่าน
เกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ให้เสนอ กศจ. พิจารณา
ไม่อนุมัติ 
      10.8.1 สพป.แจ้งผลการพิจารณาและ 
ข้อสังเกตของคณะกรรมการ ให้สถานศึกษา เพื่อ 
แจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 
10.9 กรณีผลการประเมินด้านท่ี 3 ผ่านเกณฑ์ท่ี 
ก.ค.ศ.ก าหนด ให้ เสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติ 
      10.9.1 กรณีคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดมีมติ อนุมัติ ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
ส่ังแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

- ภายใน 1 วัน นับจากวันท่ี กศจ.มีมติ 
  ให้ปรับปรุงได้ 
 
- ด าเนินการลงทะเบียนรับเอกสารท่ีปรับปรุง 
  แล้วภายในวันท่ีผู้ขอฯส่ง 
 
- ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวัน 
  ท่ีลงทะเบียนรับเอกสาร 
 
- ด าเนินการเมื่อ สพป.มีงบประมาณท่ีจะ

ด าเนินการประชุมคณะกรรมการชุดท่ี 2 หรือ
งบประมาณมาจาก สพฐ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ด าเนินการน าผลการประเมินฯ เข้า กศจ. 
  ในคราวแรกท่ีมีการประชุมประจ าเดือน 
 
- ภายใน 3 วัน นับจากวันท่ี กศจ.มีมติ 
 
 
- ด าเนินการน าผลการประเมินฯ เข้า กศจ. 
  ในคราวแรกท่ีมีการประชุมประจ าเดือน 
- จัดส่งส าเนาค าส่ังมายัง สพป. เพื่อทราบ 
  และด าเนินการ 
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      10.9.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดออก
ค าส่ังแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และ
ส่งค าส่ังให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
สพป.แจ้งผลการประเมินให้ สถานศึกษาของ     
ผู้ขอรับการประเมินและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ทราบ  
ให้ด าเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในรอบ 
ระยะเวลา 1 ปี นับแต่ วันท่ี สพป.ได้รับค าขอ
และเอกสารผลการปฏิบัติงาน หากด าเนินการไม่
แล้วเสร็จให้ สพป.แจ้งสถานศึกษาเพื่อแจ้งผู้
ขอรับการประเมินทราบและเร่งรัดการด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

- ด าเนินการโดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 
 
 
- ภายใน 2 วัน นับแต่วันท่ีได้รับค าส่ัง 
 
 
- ด าเนินการแจ้งสถานศึกษาเพื่อแจ้งผู้ขอรับการ 

ประเมินทราบ หาก สพป.ด าเนินการไม่เสร็จ
ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี 

 
 

  



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เร่ือง  การขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ สายงานนิติกร “พ.ต.ก” 
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การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) 
ในสายงานนิติการ ให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับ
ต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  
การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค (2) ในสายงานนิติการ ให้ได้รับเงิน
เพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร 
(พ.ต.ก.) จ าแนกเปน 2 กรณีดังนี้ 
      กรณีท่ี 1 กรณีใหได้รับ พ.ต.ก.ครั้งแรก 
คัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นิติกร
ช านาญการ นิติกรช านาญการพิเศษ  
      กรณีท่ี 2 กรณีใหไดรับ พ.ต.ก. ในอัตราท่ี
สูงขึ้น คัดเลือกผูด ารงต าแหนงนิติกรซึง่ไดรับ 
พ.ต.ก.อยเูดิมและไดรับการแตงต้ังใหด ารง      
ต าแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น และจะขอรับ พ.ต.ก. 
ในอัตราท่ีสูงขึ้นตามระดับต าแหนง 
กรณีท่ี 1 กรณีใหได้รับ พ.ต.ก.ครั้งแรก ให้
พิจารณาคัดเลือก ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร
ปฏิบัติการ นิติกรช านาญการ นิติกรช านาญการ
พิเศษ ดังนี้ 
    3.๑ สพป. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ด ารง
ต าแหน่งนิติกรท่ีขอรับการคัดเลือกใหเปนไปตาม
ระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยเงินเพิ่มส าหรับต าแหนงท่ี
มีเหตุพิเศษของบุคลากรทางการศึกษาในสายงาน
นิติการ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยพิจารณาใน 3 ส่วน คือ  
          3.1.1 การไดรับประกาศนียบัตรการ
อบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ   
ซึ่งจัดโดยส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือ
หลักสูตรอื่นท่ีเทียบเทา ซึ่งไดมีการก าหนดหรือ
รับรองในการไดรับ พ.ต.ก.ของข้าราชการพล
เรือน ต าแหน่งประเภทวิชาการ ต าแหน่งนิติกร           
          3.1.2 ระยะเวลาปฏิบัติงานดาน 
กฎหมาย พิจารณาจากระยะเวลาการด ารง     
ต าแหนงนิติกรและไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
งานดานกฎหมายตามท่ีก าหนดไวในมาตรฐาน  
ต าแหนง ใหน้ับรวมระยะเวลาการด ารงต าแหนง 

- ด าเนินการภายใน 3 วัน นับแต่วันได้รับ 
หนังสือ โดยแจ้งให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีก าหนด 
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 ซึ่งไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานกฎหมายท่ีมี
ลักษณะงานตามท่ีก าหนดในมาตรฐานต าแหนง 
และต้องได้ตองไดรับค าส่ังใหปฏิบัติงานดาน 
กฎหมายตามระยะเวลา ดังนี้ 
   นิติกรปฏิบัติการ สาขานิติศาสตร์  
      - ปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 4 ปีย้อนหลัง 
      - ปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 2 ปีย้อนหลัง 
      - ปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 1 ปีย้อนหลัง 
   นิติกรช านาญการ ไม่น้อยกว่า 2 ปีย้อนหลัง 
   นิติกรช านาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ย้อนหลัง 
ท้ังนี้ หากผูขอรับการคัดเลือกไดรับค าส่ังใหไป
ปฏิบัติราชการหรือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
งานอยางอื่น ซึ่งไมมีงานดานกฎหมายตามท่ี
ก าหนดในมาตรฐานต าแหนงไมใหนับรวม
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในชวงนั้น 
        3.1.3 สัดสวนการปฏิบัติงานดาน 
กฎหมาย พิจารณาจากระยะเวลาท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานดานกฎหมายระหวางท่ีผูขอรับการ
คัดเลือกด ารงต าแหนงนิติกรปฏิบัติการ นิติกร
ช านาญการ หรือนิติกรช านาญการพิเศษ โดย
ระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีจะน ามาใชเปนฐาน
การค านวณนั้นตองเปนระยะเวลาท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานดานกฎหมายของทางราชการซึ่งมี
ลักษณะงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  
ใน 14 ลักษณะงาน ดังนี้ 
ลักษณะงานท่ี 1 : การตรวจและปรับยกราง  
กฎหมาย 
ลักษณะงานท่ี 2 : การพัฒนาและวิจัยกฎหมาย 
ลักษณะงานท่ี 3 : การใหค าปรึกษาและ
ความเห็นทางกฎหมาย 
ลักษณะงานท่ี 4 : การรางสัญญาและการบริหาร
สัญญา 
ลักษณะงานท่ี 5 : การด าเนินการทางวินัย 
ลักษณะงานท่ี 6 : การท าส านวนการไตสวน 
ส านวนการสอบสวน หรือส านวนการสืบสวนจาก
การรองเรียน รองทุกข การตรวจสอบหรือ
สืบสวน และการสอบสวน 
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 ลักษณะงานท่ี 7 : การดําเนินคดีอาญา คดีแพง 

คดีในศาลปกครอง คดีในศาลรัฐธรรมนูญ หรือ
คดีอื่น 
ลักษณะงานท่ี 8 : การพิจารณาและตรวจสอบ  
คําอุทธรณ หรือคําโตแยง 
ลักษณะงานท่ี 9 : การเผยแพรใหความรูทาง 
ดานกฎหมาย 
ลักษณะงานท่ี 10 : การบังคับคดีตามคํา
พิพากษาหรือคําส่ัง 
ลักษณะงานท่ี 11 : การดําเนินมาตรการทาง
ปกครอง (ยกเวนการดําเนินการเกี่ยวกับการ  
อุทธรณ  
ลักษณะงานท่ี 12 : การดําเนินการเกี่ยวกับการ
เปรียบเทียบคดี 
ลักษณะงานท่ี 13 : การเตรียมการระงับขอ  
พิพาท 
ลักษณะงานท่ี 14 : งานดานกฎหมายอื่นท่ี    
ก.ค.ศ. รับรอง 
   3.2 สพป.ประเมินความรูความสามารถ 
คุณลักษณะ และพฤติกรรม ของผูขอรับการ
คัดเลือกวาเปนนิติกรคุณภาพ มีความรู
ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรมท่ี 
เหมาะสมท่ีจะปฏิบัติงานดานกฎหมายท่ีมี
ความส าคัญ มีความยุงยากซับซอน และสงผล 
กระทบอยางกวางขวาง ท้ังดานการศึกษา 
เศรษฐกิจ และสังคม โดยแยกการพิจารณาออก
เปน 2 สวน ดังนี ้ 
       1. ประเมินความรูความสามารถของบุคคล 
โดยคณะอนุกรรมการไมนอยกวา 15 คนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท า
หนาท่ีเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถ
ของผูด ารงต าแหน่งนิติกร ผูขอรับการคัดเลือกให
ไดรับ พ.ต.ก. ประกอบดวย 
         1.1 ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย ซึ่งด ารง
ต าแหนงหรือเคยด ารงต าแหนงไมต่ ากวาระดับ   
เช่ียวชาญ ดานกฎหมาย เปนหรือเคยเปน 
ข้าราชการ ซึ่งด ารงต าแหนงไมต่ ากวาระดับ 9 
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หรือเทียบเทาดานกฎหมาย หรือเปนหรือเคยเปน 
ผูด ารงต าแหนงไมต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขากฎหมายซึ่งรับเงินเดือนในอัตราไมต่ ากว่า
ระดับ 9 หรือเทียบเทา หรือเปนผูทรงคุณวุฒิ
ด้านกฎหมายในภาคเอกชน และไมมีสวนไดเสีย
กับผูด ารงต าแหนงนิติกร ท่ีขอรับการคัดเลือก 
        1.2 ผูด ารงต าแหนงนิติกรไมต่ ากวาระดับ
ช านาญการพิเศษ ซึ่งเปนผูไดรับ พ.ต.ก.และไม
มีสวนไดเสียกับผูด ารงต าแหนงนิติกรท่ีขอรับการ
คัดเลือก 
        1.3 ผูแทนส านักงาน ก.ค.ศ. 
ท้ังนี้ ใหเลือกผูทรงคุณวุฒิคนใดคนหนึ่งเปน 
ประธาน และใหเจาหนาท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานตามท่ี
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มอบหมายเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ 
    2. ประเมินความรูความสามารถของผูขอรับ
การคัดเลือกใหไดรับ พ.ต.ก.แตละราย ให
อนุกรรมการตามขอ 1 จ านวนสามคน เปนผู
ประเมิน  
    3. ใหผูขอรับการคัดเลือกจัดท าผลงาน/
ผลส าเร็จของงาน ดานกฎหมายดีเดนหรือขอ 
เสนอการปรับปรุง/พัฒนางานดานกฎหมาย    
พรอมท้ังเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง/
พัฒนางานดังกลาวใหดีขึ้น  
   4. ใหผูขอรับการคัดเลือกน าเสนอผลงาน/
ผลส าเร็จของงานหรือขอเสนอการปรับปรุงหรือ
พัฒนาระบบงานหรืองานดานกฎหมาย ลงเผย
แพรใน website เปนเวลา 15 วัน 
    5. ใหพิจารณาจากระดับความรูความเขาใจ 
รวมไปถึงทักษะ ความช านาญและประสบการณ
ในการรางกฎหมายการปรับใชกฎหมายและ
ตีความกฎหมาย 
เกณฑการคัดเลือกใหไดรับ พ.ต.ก. 
ตัดสินวาผูขอรับการคัดเลือกผูใดผานการคัดเลือก
และเปนผูมีสิทธิไดรับ พ.ต.ก.ตองผานเกณฑ ดังนี้ 
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      4.1 เปนผูผานการพิจารณาคุณสมบัติของ 
ผูด ารงต าแหนงนิติกร 
      4.2 เปนผูผานการประเมินความรู
ความสามารถของบุคคล 
      4.3 เปนผูผานการประเมินคุณลักษณะและ
พฤติกรรมของบุคคลในระดับดีขึ้นไปหรือได
คะแนนไมนอยกวารอยละ 70 
ใหผูมีอ านาจตามมาตรา 53 มีค าส่ังใหผูด ารง  
ต าแหนงนิติกรท่ีผานการคัดเลือกใหไดรับ พ.ต.ก.
ในแตละระดับต าแหนง โดยใหมีผลยอนหลังไป 
ถึงวันท่ี สพป.ไดรับค าขอรับการคัดเลือก ซึ่งมี
รายละเอียดและเอกสารแนบครบถวนสมบูรณ
ตามท่ีก าหนดโดยไมตองมีการแกไขเพิ่มเติมใน   
สวนท่ีเปนสาระส าคัญและไมกอนวันท่ีผูขอรับ
การคัดเลือกมีคุณสมบัติครบถวน 
แบบการพิจารณาคัดเลือกผูด ารงต าแหนง      
นิติกรใหไดรับ พ.ต.ก.ประกอบดวย 2 แบบ 
     6.1 แบบ พ.ต.ก.1 แบบสรุปคุณสมบัติและ
ผลงานของผูด ารงต าแหนงนิติกร ส าหรับการ
พิจารณาก าหนดเงินเพิ่มส าหรับต าแหนงท่ีมีเหตุ
พิเศษ ต าแหนงนิติกร กรณีขอรับ พ.ต.ก.ครั้งแรก 
เปนแบบฟอรมส าหรับผูด ารงต าแหนงนิติกร ใช
แสดงขอมูลท่ีเกี่ยวของเพื่อใชประกอบการ
พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพื่อจะขอรับพ.ต.ก. 
ครั้งแรกตามระดับต าแหนง 
     6.2 แบบ พ.ต.ก. 1/1 แบบการพิจารณา
คัดเลือกผูด ารงต าแหนงนิติกร ใหไดรับเงินเพิ่ม
ส าหรับต าแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหนงนิติกร 
กรณีขอรับ พ.ต.ก.ครั้งแรก เปนแบบท่ีใชเปน 
แนวทางในการพิจารณาคุณสมบัติและประเมิน
ความรูความสามารถ คุณลักษณะ และพฤติกรรม
ของผูด ารงต าแหนงนิติกร ท่ีขอรับ พ.ต.ก 
ด าเนินการคัดเลือกตามข้ันตอนการคัดเลือก     
ผูด ารงต าแหนงนิติกร ใหไดรับเงินเพิ่มส าหรับ    
ต าแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) 
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กรณีท่ี 2 กรณีใหไดรับ พ.ต.ก.ในอัตราท่ีสูงขึ้น 
ให้พิจารณาคัดเลือก ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรซึ่ง
ได้รับ พ.ต.ก.อยู่เดิม และได้รับการแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น และขอรับ พ.ต.ก.ใน
อัตราท่ีสูงขึ้นตามระดับต าแหน่ง ดังนี้ 
         8.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอรับการ
คัดเลือกใหเปนไปตามคุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับ 
พ.ต.ก.ในอัตราท่ีสูงขึ้น โดยพิจารณาใน 3 สวน 
คือ 
             8.1.1 การไดรับประกาศนียบัตรการ
อบรมหลักสูตรนักกฎหมายภาครัฐ ซึ่งจัดโดย
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือหลักสูตร
อื่นท่ีเทียบเท่าซึ่งได้มีการก าหนดหรือรับรองใน
การได้รับ พ.ต.ก.ของขา้ราชการพลเรือน 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ต าแหน่งนิติกร 
            8.1.2 พิจารณาจากระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่งนิติกรและได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ย้อนหลัง 
            8.1.3 พิจารณาจากระยะเวลาท่ีใช้ใน
การปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ระหว่างท่ีผู้ขอรับ
การคัดเลือกด ารงต าแหน่งนิติกร และได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ในระหว่างท่ีได้รับ พ.ต.ก. ใน
อัตราเดิมก่อนเล่ือนระดับต าแหน่ง 
การตัดสินว่าผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรผู้ใดผ่านการ
คัดเลือกและมีสิทธิได้รับ พ.ต.ก.ในอัตราท่ีสูงขึ้น
ตามระดับต าแหน่งให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ผ่าน
การพิจารณาคุณสมบัติ 
สพป. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่ง 
นิติกร ผู้ขอรับการคัดเลือกให้เป็นไปตามระเบียบ 
ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุ
พิเศษของบุคลากรทางการศึกษาในสายงาน    
นิติการ พ.ศ.2553 
ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 มีค าส่ังให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งนิติกรที่ผ่านการคัดเลือกได้รับ พ.ต.ก. 
ในแต่ละระดับต าแหน่ง โดยให้มีผลย้อนหลังไป 
ถึงวันท่ี สพป.ได้รับค าขอคัดเลือก 
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แบบการพิจารณาคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร
ให้ได้รับ พ.ต.ก.ในอัตราท่ีสูงขึ้นตามระดับ
ต าแหน่ง ประกอบด้วย 2 แบบ ดังนี้ 
     12.1 แบบ พ.ต.ก.2 แบบสรุปคุณสมบัติ
และผลงานของผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรส าหรับการ
พิจารณาก าหนดเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุ
พิเศษ ต าแหน่งนิติกร กรณีขอรับ พ.ต.ก. ใน
อัตราท่ีสูงขึ้น 
     12.2 แบบ พ.ต.ก.2/1 แบบการพิจารณา
คัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรให้ได้รับเงินเพิ่ม
ส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร 
กรณีขอรับ พ.ต.ก.ในอัตราท่ีสูงขึ้น 
ด าเนินการคัดเลือกตามข้ันตอนการคัดเลือก     
ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับ
ต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก) 
 

 

 

 

 

  



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เร่ือง  การขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ“ค.ค.ศ.”ของพนักงานราชการ 
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การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการ      
การขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุ
พิเศษ“ค.ค.ศ.”ของพนักงานราชการ โดยให้
พนักงานราชการในทุกส่วนราชการ ซึ่งได้รับการ
แต่งต้ังให้ปฏิบัติงานเป็นครูการศึกษาพิเศษ สอน
คนตาบอด สอนคนหูหนวก สอนคนร่างกาย
พิการทางแขน ขา และล าตัว และสอนคนปัญญา
อ่อน ท่ีปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานราชการหรือในควบคุมของทางราชการ
ให้ได้รับค่าตอบแทนส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุ
พิเศษ“ค.ค.ศ”  
สพป.ให้โรงเรียนในสังกัดแจ้งพนักงานราชการท่ีมี
คุณสมบัติได้รับเงิน ค.ค.ศ. ส่งแบบขอรับเงิน
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องถึงสพป.เพื่อรายงาน
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ต่อไป 

- ด าเนินการแจ้งให้ผู้ประสงค์ขอรับเงินปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เร่ือง  การขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ “พ.ค.ศ.”ของข้าราชการครู 
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การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการ   
การขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับต าแหน่งท่ีมี
เหตุพิเศษ “พ.ค.ศ.” ของข้าราชการ โดยให ้ 
ผู้ประสงค์จะยื่นค าขอรับเงินและเอกสาร
หลักฐาน โดยด าเนินการจัดท าค าขอรับเงิน
ตามแบบท่ีก าหนด ส่งถึงส่วนราชการต้นสังกัด  
สพป.ลงทะเบียนรับเรื่องไว้เป็นหลักฐาน 
ตรวจสอบค าขอและเอกสารหลักฐาน  
ส่งค าขอและเอกสารหลักฐานของผู้ท่ีขอรับ
เงิน “พ.ค.ศ.” ถึงส านักงาน ก.ค.ศ. 
ด าเนินการต่อไป 

- ด าเนินการแจ้งให้ผู้ประสงค์ขอรับเงินปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด 


