เอกสำรประกอบกำรประชุม VDO Conference
คำนำ
ตา ม ที่ ได้ มี ค าสั่ ง หั วห น้ า คณะ รั ก ษา ควา ม ส ง บ แ ห่ งชา ติ ค า สั่ งที่ ๑ ๐ / ๒ ๕ ๕ ๙
เรื่อง การขั บ เคลื่อ นการปฏิรูป การศึก ษาของกระทรวงศึก ษาธิ ก ารในภูมิ ภาค และคาสั่ง ที่ ๑๑/๒๕๕๙
เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ซึ่งกาหนดให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งให้โอนอานาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ไปเป็นอานาจหน้าที่ของ
กศจ. ของจังหวัดนั้นๆ
ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ในฐานะเป็น เจ้าหน้าที่ เ กี่ ยวกั บ การดาเนิ นงานในหน้า ที่ ข อง ก.ค.ศ.
มีหน้าที่ในการกาหนดกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จึงได้จัดทาคู่มือการบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ กศจ.
เพื่อใช้ประกอบในการประชุม VDO Conference ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่อง ความคืบหน้า
การขับเคลื่อนบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ซึ่งเป็นกรรมการใน กศจ. เพื่อเป็นแนวทาง
ให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยคู่มือฉบับนี้จะมีเนื้อหาประกอบด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมแผนผังขั้นตอนการดาเนินการ ซึ่งจะทาให้ได้เข้าใจขั้นตอน
การทางานอย่างละเอียด แต่อย่างไรก็ตาม คู่มือฉบั บนี้อาจจะต้องมีก ารปรับปรุง แก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นบ้าง
ตามโอกาสอันสมควร
สานักงาน ก.ค.ศ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการบริหารงานบุคคลสาหรับ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการประชุม ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของ กศจ. สามารถ
ดาเนิน การเกี่ ยวกั บ การบริห ารงานบุ คคลของข้า ราชการครู และบุ คลากรทางการศึก ษาได้ อย่างถูก ต้อ ง
เป็นมาตรฐานเดียวกัน
สำนักงำน ก.ค.ศ.
๓ เมษำยน ๒๕๕๙

สำรบัญ

เรื่อง

หน้ำ

บทนา

1

1. การดาเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่านจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา สู่ กศจ.

๔

2. การประชุมของ กศจ.

๗

๓. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ

๑๓

๔. เงินเดือน และค่าตอบแทน

๖๒

๕. การย้าย

๗๒

๖. การโอน

๙๐

๗. การประเมินวิทยฐานะ

๙๘

๘. การพัฒนา

๑๑๖

๙. การรายงานการดาเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ

๑๑๙

๑๐.การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์

๑๒๔

๑๑.การบริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค (๒)

๑๔๒

บทนำ
ตำมคำสั่ง หัวหน้ำ คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนำคม ๒๕๕๙
เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค โดยที่ได้ปรำกฏข้อเท็จจริงถึง
สภำพปัญหำในกำรจัดกำรศึกษำในส่วนภูมิภำคของประเทศว่ำเกิดจำกปัญหำกำรสั่งกำรและกำรบริหำร
จัดกำรไม่มีประสิทธิภำพและไม่เ ป็นเอกภำพเป็นปัญหำสำคัญ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิรูประบบ
กำรศึ ก ษำให้ ส ำมำรถขั บ เคลื่ อ นได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด จึ ง ก ำหนดให้ มี
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด เรียกโดยย่อว่ำ กศจ. โดยมีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
๑. อำนำจหน้ำที่ตำมข้อ ๔ ของคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่
๒๑ มีนำคม ๒๕๕๙ ที่ ก าหนดให้ยุบเลิก คณะกรรมการเขตพื้นที่ ก ารศึก ษาและให้โ อนอานาจหน้าที่ ของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นอานาจหน้าที่ของ กศจ.
ดังนั้น กศจ. จึงมีอานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา ๓๘
วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ แก้ ไขเพิ่มเติม และตามมาตรา ๓๖
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ในการกากับดูแล จัดตั้งยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริม และ
สนั บ สนุ นสถานศึ ก ษาเอกชนในเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา ประสานและส่ ง เสริม องค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุม ชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
กับอานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
๒. อำนำจหน้ำที่ตำมข้อ ๕ ของคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่
๒๑ มีนำคม ๒๕๕๙ ที่ก าหนดให้โ อนอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ การศึก ษาตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปเป็นอานาจหน้าที่ของ กศจ.
ดั ง นั้ น กศจ. จึ ง มี อ านาจหน้ า ที่ ต าม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาตามมาตรา ๒๓
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) พิ จ ารณาก าหนดนโยบายการบริห ารงานบุคคลส าหรั บ ข้าราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึก ษาในเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา รวมทั้ ง การก าหนดจ านวนและอัตราตาแหน่ง และเกลี่ยอัตราก าลัง
ให้สอดคล้องกับนโยบาย การบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด

(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา
(๓) ให้ความเห็น ชอบเกี่ ยวกั บ การพิ จ ารณาความดีความชอบของผู้ บ ริห ารสถานศึก ษา
ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา
(๔) พิ จ ารณาเกี่ ยวกั บ เรื่ องการด าเนิ นการทางวิ นัย การออกจากราชการ การอุท ธรณ์
และการร้องทุกข์ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๕) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริม สร้างขวัญก าลังใจ การปกป้องคุ้ม ครองระบบ
คุณธรรม การจัดสวัสดิการ และการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๗) จัด ท าและพั ฒ นาฐานข้อมู ล ข้าราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึก ษาในหน่วยงาน
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๘) จัดทารายงานประจาปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ.
(๙) พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่ อยู่ใน
อานาจและหน้าที่ของผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษา
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ.
มอบหมาย
๓. อำนำจและหน้ำที่ตำมข้ อ ๗ ของคำสั่งหัวหน้ำ คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๑๐/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๑ มีนำคม ๒๕๕๙ ที่กาหนดให้ กศจ. มีอานาจและหน้าที่นอกจากข้อ ๔ และข้อ ๕ ดังต่อไปนี้
(๑) ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ แนวทางการจั ด การศึก ษา และการส่ ง เสริ ม สนับ สนุน การจั ด
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคลครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
ในจังหวัด
(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
(๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ
ดาเนินงานในลั กษณะตัวชี้วั ดร่ วมของส่ วนราชการหรื อหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกั ดกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ในจังหวัด

(๔) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึก ษาในจัง หวัด ต่ อ คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รูป การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิก ารในภูมิ ภ าค
เพื่อใช้อานาจตามข้อ ๒ (๔)
(๕) กากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
(๖) วางแผนการจัดการศึก ษาในจัง หวัดและพิจ ารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่สถานศึกษา
(๗) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ.ได้ตามความจาเป็น
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคมอบหมาย
สานักงาน ก.ค.ศ. ในฐานะเจ้าหน้าที่ดาเนินงานของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึก ษา หรือ ก.ค.ศ. ซึ่ง เป็นคณะกรรมการบริห ารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา
จึงได้สรุป แนวทางการปฏิบัติงานในการบริห ารงานบุคคลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของ กศจ. ตามหัวข้อดังนี้
1. การดาเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่านจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา สู่ กศจ.
2. การประชุมของ กศจ.
3. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ
4. เงินเดือน และค่าตอบแทน
5. การย้าย
6. การโอน
7. การประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
8. การพัฒนา
9. การรายงานการดาเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ
10. การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
11. การบริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค (๒)
สามารถศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้ตามรายละเอียดภายในเล่ม และเอกสารประกอบที่ได้จัดทาไว้
ทั้งนี้ มีรายละเอียดตามหัวข้อดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

๑. กำรดำเนินกำรในช่วงเปลีย่ นผ่ำนจำก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ
สู่ กศจ.
๑. ในช่ ว งเปลี่ ย นผ่ ำ นให้ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำจั ด ท ำข้ อ มู ล กำรบริ ห ำรงำนบุ คคล
เสนอ กศจ. ดังนี้
๑.๑ ข้อมูลพื้นฐานการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๒ ข้อมูลปัญหาการบริหารงานบุคคลที่จาเป็นต้องเร่งรัดดาเนินการ เช่น
๑.๒.๑ การปฏิบัติตามคาสั่งหรือคาพิพากษา หรือการอุทธรณ์คาพิพากษา
๑.๒.๒ การปฏิ บั ติต ามมติ ก.ค.ศ. เช่ น ก.ค.ศ. มี ม ติ ให้ เ พิ ก ถอนคาสั่ ง หรื อ มติ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และให้ดาเนินการใหม่ให้ถูกต้อง
๑.๒.๓ การปฏิ บัติ ตามคาสั่ง ขององค์ ก รตรวจสอบอื่ น ๆ เช่น ป.ป.ช., ป.ป.ท.,
สตง. ฯลฯ
๑.๓ ข้อมูล การบริหารงานบุคคลที่ อยู่ร ะหว่างดาเนินการ ในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การย้าย
ผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาที่ คณะกรรมการกลั่น กรองดาเนิ นการจัด ล าดั บ ไว้เ รี ยบร้ อยแล้ว การบรรจุแต่ ง ตั้ ง
ผู้ส อบแข่ง ขันหรือสอบคัดเลือ กได้ซึ่ง อยู่ร ะหว่างเรียกมารายงานตัว เลือกสถานศึก ษา การประเมิ นเพื่อมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ฯลฯ
๑.๔ ข้อมูลการบริหารงานบุคคลที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ได้อนุมัติเป็นหลักการหรือ
กาหนดแนวปฏิบัติไว้ เช่น อนุมัติเป็นหลักการให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการสอบแข่งขันหรือสอบ
คัดเลือก อนุมัติเป็นหลักการเกี่ยวกับการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
๒. กำรบริหำรงำนบุคคลที่อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรให้ดำเนินกำร ดังนี้
๒.๑ เรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการเพื่อนาเสนอให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา หรือ
เรื่องที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาพิจ ารณาแล้วแต่ยัง ไม่มี ม ติ หรือเรื่องที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ก ารศึก ษา
พิจารณาแล้วมีมติให้ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน (เรื่องสืบเนื่อง) เมื่อดาเนินการตามมติดังกล่าวแล้ว
ให้นาเสนอ กศจ. พิจารณา ต่อไป
๒.๒ เรื่องที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณามีมติแล้ว แต่ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓
ยังไม่ได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติ ก็ให้ปฏิบัติไปตามมตินั้น
๒.๓ เรื่องที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณามีมติไปแล้ว แต่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ตามมติก็ให้ดาเนินการต่อไปจนเสร็จสิ้น หากมีกรณีต้องนาเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ก็ให้นาเสนอ
กศจ. พิจารณา เช่น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการไว้แล้ว เมื่อได้รับ
ผลการประเมินแล้วให้นาเสนอ กศจ. เพื่อขออนุมัติผลการประเมินต่อไป เป็นต้น

๒.๔ เรื่ อ งที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ตั้ ง คณะกรรมการหรื อ คณะท างาน
โดยตามหลัก เกณฑ์ กาหนดให้ก รรมการส่วนหนึ่งมาจากอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึ กษา เช่น
คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย หรือคณะกรรมการประเมินค่างานปรับระดับตาแหน่งประเภทวิชาการฯ
แต่ยังไม่ได้ดาเนินการหรือดาเนินการยังไม่แล้วเสร็จให้ยุติการดาเนินการไว้ เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าว
ขาดองค์ประกอบตามที่กฎหมายกาหนด และให้เสนอ กศจ.เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการให้ครบองค์ประกอบ
ต่อไป
กรณีที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการอื่น ๆ ซึ่งไม่มีองค์ประกอบที่ตั้งจาก
อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการดังกล่าวยังดาเนินการต่อไปได้ เนื่องจากเป็นกรณี
ถ่ายโอนอานาจหน้าที่ไปเป็นของ กศจ.
๓. ดำเนินกำรเพื่อให้มี “อกศจ.” เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก กศจ. เพื่อให้การ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓.๑ แต่งตั้งกรรมการใน กศจ. จานวนหนึ่งคน ให้เป็นประธานอนุกรรมการ
๓.๒ แต่งตั้งกรรมการใน กศจ. จานวนสองคน ให้เป็นอนุกรรมการ
๓.๓ แต่งตั้งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน
สองคน ให้เป็นอนุกรรมการ
๓.๔ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่เกินสามคน ให้เป็นอนุกรรมการ
๓.๕ ศึกษาธิการจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
๔. กรณี มี ค วำมจ ำเป็ น กศจ. มี อ ำนำจเสนอคณะกรรมกำรขั บ เคลื่ อ นกำรปฏิ รู ป ฯ
ตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะทำงำนเพื่อช่วยกำรปฏิบัติงำนของ กศจ. ตำมข้อ ๗ (๗)
๕ . ก ร ณี ส ำ นั ก ง ำ น เ ข ต พื้ น ที่ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ มั ธ ย ม ศึ ก ษ ำ ที่ มี เ ข ต พื้ น ที่ ค ร อ บ ค ลุ ม
หลำยจั ง หวั ด ให้ กศจ. ของแต่ ล ะจั ง หวั ด มี อ ำนำจและหน้ ำ ที่ บ ริ ห ำรงำนบุ คคลของข้ ำ รำชกำรครู
และบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำที่ ด ำรงต ำแหน่ ง ในหน่ ว ยงำนกำรศึ ก ษำซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ใ นเขตจั ง หวั ด นั้ น
เช่ น ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำเขต ๔ มี เ ขตพื้ นที่ ค รอบคลุ ม จั ง หวั ด ปทุ ม ธำนี แ ละ
จั งหวั ดสระบุ รี ในกำรบริ หำรงำนบุ คคลของข้ ำรำชกำรครู และบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำที่ ด ำรงต ำแหน่ ง
ในหน่ ว ยงำนกำรศึ ก ษำซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ใ นเขตจั ง หวั ด ปทุ ม ธำนี ก็ ใ ห้ นำเสนอ กศจ. ปทุ ม ธำนี พิ จ ำรณำ
ส่ ว นกำรบริ ห ำรงำนบุ ค คลของข้ ำ รำ ชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำที่ ด ำรงต ำแหน่ ง
ในหน่วยงำนกำรศึกษำซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสระบุรี ก็ให้นำเสนอ กศจ. สระบุรี พิจำรณำ เป็นต้น
๖. เมื่อ กศจ. มีมติเป็นประกำรใดแล้ว ฝ่ำยเลขำนุกำร กศจ. ต้องแจ้งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ต้นสั ง กัด เพื่ อทรำบและพิจ ำรณำด ำเนิ นกำรให้ เป็ นไปตำมมติ กศจ. ดั ง กล่ ำ วต่อ ไป เช่ น เมื่อ กศจ.
พิจำรณำรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดแล้วมีมติเพิ่มโทษ
เช่นนี้ ฝ่ำยเลขำนุกำร กศจ. ต้องแจ้งมติให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำต้นสังกัดของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำทรำบและด ำเนินกำรตำมมติ และเมื่อส ำนักงำนเขตพื้ นที่กำรศึกษำต้ นสังกั ด

ได้ รั บ แจ้ ง มติ ข อง กศจ. แล้ ว ส ำนั ก งำนเขตพื้ นที่ ก ำรศึ ก ษำต้ อ งแจ้ ง ให้ ผู้ มี อ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ของผู้ นั้น มี คำสั่ งเพิ่ม โทษให้ เ ป็ นไปตำมมติ กศจ. เมื่ อ กศจ. มี ม ติอ นุมั ติก ำรย้ ำ ยข้ ำ รำชกำรครูแ ละ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้นั้นแล้ว เช่นนี้ ฝ่ำยเลขำนุกำร กศจ. ต้องแจ้งมติให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ต้นสังกัดของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทรำบและดำเนินกำรตำมมติ และเมื่อสำนักงำน
เขตพื้ นที่ ก ำรศึ ก ษำต้ น สั ง กั ด ได้ รั บ แจ้ ง มติ ข อง กศจ. แล้ ว ต้ อ งแจ้ ง ให้ ผู้ มี อ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ของผู้นั้น มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้ ำ ย) ข้ ำ รำชกำรครูแ ละบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้นั้นให้เป็นไปตำมมติ กศจ.
เป็นต้น

๒. กำรประชุมของ กศจ.
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๒ กาหนดให้
การประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้นาความในมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ดังนั้น การประชุมพิจารณาของ กศจ. ในส่วนที่เ ป็นอานาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
จึง ต้องดาเนินการตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญ ญัติร ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๖ การประชุม ก.ค.ศ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้ อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รอง
ประธานกรรมการทาหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
ในการประชุมถ้ามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะ หรือเมื่อมีกรณีเข้าข่าย
ที่กฎหมายกาหนดว่ากรรมการผู้นั้นมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุม
การวินิจ ฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ง ให้มี หนึ่ง เสียงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”
นอกจากการประชุมของ กศจ. จะต้องดาเนินการตามบทบัญญัติม าตรา ๑๖ ประกอบมาตรา ๒๒
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว ยังต้องเป็นไปตาม
มาตรา ๘๐ – ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ด้วย ดังต่อไปนี้
“มาตรา ๘๐ การประชุมให้เป็นไปตามระเบียบการที่คณะกรรมการกาหนด
การนัดประชุมต้อ งทาเป็นหนัง สือและแจ้ง ให้กรรมการทุ ก คนทราบล่วงหน้าไม่ น้อ ยกว่า
สามวันเว้นแต่ก รรมการนั้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ ประชุม แล้ว กรณีดัง กล่าวนี้จ ะท าหนัง สือแจ้ง นัด
เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้
บทบัญญัติในวรรคสองมิให้นามาใช้บังคับในกรณีมีเหตุจาเป็นเร่งด่วนซึ่งประธานกรรมการ
จะนัดประชุมเป็นอย่างอื่นก็ได้”
“มาตรา ๘๑ ประธานกรรมการมี อ านาจหน้ า ที่ ด าเนิ น การประชุ ม และเพื่ อ รั ก ษา
ความเรียบร้อยในการประชุม ให้ประธานมีอานาจออกคาสั่งใด ๆ ตามความจาเป็นได้
ถ้าประธานกรรมการไม่ อ ยู่ในที่ ป ระชุ ม หรือ ไม่ ส ามารถปฏิบัติห น้าที่ ไ ด้ ให้ ร องประธาน
กรรมการท าหน้าที่ แทน ถ้าไม่ มี ร องประธานกรรมการหรือมี แต่ไม่ ส ามารถปฏิบัติห น้าที่ ได้ ให้ก รรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทาหน้าที่แทน
ในกรณีที่ป ระธานกรรมการมีห น้าที่ต้องดาเนินการใด ๆ นอกจากการดาเนินการประชุม
ให้นาความในวรรคสองมาบังคับใช้โดยอนุโลม”

“มาตรา ๘๒ การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่ ง ให้ มี ห นึ่ ง เสี ย งในการลงคะแนน ถ้ า คะแนนเสี ย งเท่ า กั น ให้ ป ระธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
เรื่ อ งใดถ้ า ไม่ มี ผู้ คั ด ค้ า น ให้ ป ระธานถามที่ ป ระชุ ม ว่ า มี ผู้ เ ห็ น เป็ นอย่ า งอื่ น หรื อ ไม่
เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องนั้น”
“มาตรา ๘๓ ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ
ถ้ า มี ค วามเห็ น แย้ ง ให้ บั น ทึ ก ความเห็ น แย้ ง พร้ อ มทั้ ง เหตุ ผ ลไว้ ใ นรายงานการประชุ ม
และถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย”
อีกประกำรหนึ่ง การประชุม กศจ. เป็นการพิจารณาทางปกครองเพื่อนาไปสู่การออกคาสั่งทางปกครอง
จึ ง อยู่ ภ ายใต้ บ ทบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยค าสั่ ง ทางปกครอง ในหมวด ๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ด้ วย โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง กรณี ที่ เ กิ ดเป็ น ข้อ โต้ แย้ ง อยู่บ่ อ ยครั้ ง เช่ น ในเรื่ อ ง
“ความเป็นกลางในการพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าที่” ซึ่งหลักกฎหมายดังกล่าวปรากฏตามมาตรา ๑๓
และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังต่อไปนี้
“มาตรา ๑๓ เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะทาการพิจารณาทางปกครองไม่ได้
(๑) เป็นคู่กรณีเอง
(๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี
(๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้องหรือ
ลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น
(๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี
(๕) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี
(๖) กรณีอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง”
“มาตรา ๑๖ ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือ
กรรมการในคณะกรรมการที่มีอานาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทาให้การพิจารณาทาง
ปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะทาการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ถ้าผู้นั้นเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าว ให้ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี
(๒) ถ้ามีคู่กรณีคัดค้านว่าผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว หากผู้นั้นเห็นว่าตนไม่มีเหตุตามที่คัดค้านนั้น ผู้
นั้นจะทาการพิจารณาเรื่องต่อไปก็ได้แต่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการ
ทราบ แล้วแต่กรณี

(๓) ให้ผู้บังคับบัญชาของผูน้ ั้นหรือคณะกรรมการที่มีอานาจพิจารณาทางปกครองซึ่งผู้นั้นเป็น
กรรมการอยู่มีคาสั่งหรือมีมติโดยไม่ชักช้า แล้วแต่กรณีว่าผู้นั้นมีอานาจในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้น
หรือไม่
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม”

ควำมเป็นกลำงในกำรพิจำรณำทำงปกครองของเจ้ำหน้ำที่
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกฎหมายกลางที่วางหลักเกณฑ์ทั่วไป
เกี่ยวกับ การออกคาสั่งทางปกครองและการปฏิบัติภายหลังจากที่ได้มีการออกคาสั่ง ทางปกครอง เพื่อให้
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีมาตรฐานเดียวกัน ได้มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ “หลักความเป็นกลาง”
ของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาทางปกครองไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับคู่กรณีทจี่ ะปกป้องและรักษาสิทธิ
ของตนเอง เนื่องจากกฎหมายดัง กล่าวได้มีข้อกาหนดลักษณะของเจ้าหน้าที่ที่เ ข้าข่ายมีความไม่เป็นกลาง
ในการพิจารณาทางปกครองไว้ โดยคู่กรณีสามารถใช้สิทธิโต้แย้งหรือคัดค้านการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ดังกล่าวได้ หรือแม้แต่ตัวเจ้าหน้าที่เ องเมื่ อเห็นว่าตนอาจเข้าลักษณะที่ จะทาให้การพิจารณาทางปกครอง
เกิดความไม่เป็นกลาง ก็จ ะต้องดาเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกาหนดไว้ เพื่อป้องกั นไม่ให้เกิดปัญหา
ในภายหลัง ทั้งนี้ เพราะหากฝ่ายปกครองวินิจฉัยสั่งการในเรื่องใดอย่างมีอคติไม่ว่าจะในทางบวกหรือทางลบ
เพราะด้วยเหตุมคี วามไม่เป็นกลางแล้ว ย่อมส่งผลให้การวินิจฉัยสัง่ การในเรือ่ งนั้นเป็นการฝ่าฝืนหลักความเป็นกลาง
ไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจถูกเพิกถอนได้ในที่สุด
เหตุหรือพฤติการณ์ที่อาจทาให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองนั้น ประกอบด้วย ๒ ประการ กล่าวคือ
ประกำรแรก ความไม่เป็นกลางจากสภาพภายนอก อันเป็นเหตุตามมาตรา ๑๓ ซึ่งได้กาหนดลักษณะ
ของเจ้าหน้าที่ที่จะทาการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ไว้ ได้แก่ (๑) เป็นคู่กรณีเอง เช่น เจ้าหน้าที่เป็นผู้ยื่นคาขอ
ในเรื่องที่ตนเป็นผู้มีอานาจพิจารณา (๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี (๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ
เป็นบุพการีหรือผูส้ ืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติ
เกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น (๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือ
ตัวแทนของคู่กรณี (๕) เป็นเจ้าหนี้หรือ ลูก หนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่ก รณี หรือกรณีอื่นตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง ซึ่งกรณีตามมาตรา ๑๓ นี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับฐานะหรือความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ
พิจารณาทางปกครองกับคู่กรณีในลักษณะของความไม่เป็นกลางจากสภาพภายนอก ซึ่งเป็นความสัมพันธ์
ในรูปแบบที่สามารถเห็นได้ค่อนข้างชัดเจน
ประกำรที่สอง ความไม่เป็นกลางจากสภาพภายใน โดยมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง กาหนดว่า ในกรณีมีเหตุอื่นใด
นอกจากมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับ เจ้าหน้าที่ หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอานาจพิจารณาทางปกครอง
ซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทาให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะทาการพิจารณา
ทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้ โดยความไม่เป็นกลางจากสภาพภายในนี้ เป็นเรื่องที่ต้องตีความและพิจารณา
เป็นกรณี ๆ ไปว่ามีสภาพร้ายจนถึงขนาดทาให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางหรือไม่ ตัวอย่างความไม่เป็นกลาง
จากสภาพภายใน เช่น เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจพิจารณาทางปกครองเคยมีคดีความหรือก าลังมี ข้อพิพาทกั น
อยู่กับคู่กรณี หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจอนุมัติทาสัญญาจ้างมีหุ้นส่วนอยู่ในบริษัทซึ่งเป็นคู่กรณี หรือเจ้าหน้าที่
ได้เคยแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณชนในเรื่องที่ตนจะต้องทาการพิจารณา จึงถือว่ามีสภาพร้ายแรงภายใน

ที่ทาให้ไม่อาจพิจารณาในเรื่องนั้นๆ ได้ เนื่องจากมีเหตุที่ชวนให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยได้ว่า เจ้าหน้าที่
ผู้มีอานาจดังกล่าวอาจไม่เป็นกลางเพราะมีอคติหรือประโยชน์ได้เสียในเรื่องนั้นๆ เป็นต้น
กรณีตัวอย่ำงเกี่ยวกับหลักควำมเป็นกลำง
กรณี ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อได้ใช้อานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดแล้ว ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้นั้น
ไม่ อาจเข้าร่วมพิ จ ารณาในฐานะกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ก ารศึก ษาในชั้นพิจ ารณาข้อเท็ จ จริง ได้
แต่สามารถสั่งลงโทษตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาได้
ข้ อ เท็จ จริง ผู้ อ านวยการส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการสอบสวน
วินัยอย่ างร้า ยแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาในสัง กั ด ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึก ษา
ผลการสอบสวนคณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงจึ งต้องส่งเรื่องให้
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ การศึก ษาพิจารณา ในขั้นตอนการพิจารณาผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการโดยตาแหน่งใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ด้วย จึงมีปัญหาว่า ในขั้นตอนการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาและในชั้นการออกคาสั่งลงโทษทางวินัย ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา เป็นเจ้าหน้าที่
ที่มีเหตุอันมีสภาพร้ายแรงอันอาจทาให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งอาจทาให้การออกคาสั่งลงโทษทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ อย่างไร
คณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พิจารณาแล้วมีความเห็นสรุปได้ดังนี้
(๑) ผู้ อ านวยการส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาซึ่งเป็ น อนุ กรรมการและเลขานุ การโดยต าแหน่ ง
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาจะทาการพิจารณาทางปกครองในเรื่องการดาเนินการทางวินัยที่ตนมีคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างร้ายแรงและมีความเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้นั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มีเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงได้หรือไม่ อย่างไร เห็นว่า การดาเนินการทางวินัยซึ่งเริ่มตั้งแต่การดาเนินการของคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินั ยจนถึง การออกคาสั่ง ลงโทษทางวินัยต้อ งดาเนิ นการด้ว ยความเป็นกลาง มาตรา ๑๖
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงได้บัญญัติเหตุที่ มีสภาพร้ายแรงอันอาจทาให้
การพิจ ารณาทางปกครองของเจ้าหน้าที่ ไม่ เ ป็นกลางได้ เมื่ อผู้อานวยการสานัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษา
เป็ น อนุ ก รรมการและเลขานุ ก ารโดยต าแหน่ ง ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ตามมาตรา ๒๑ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมีฐานะ
เป็นกรรมการในคณะกรรมการทีม่ ีอานาจพิจารณาทางปกครองในชั้นการพิจารณาข้อเท็จจริงและการพิจารณา
โทษทางวินัยด้วย และเป็นผู้มี เหตุที่จ ะท าให้ก ารพิจ ารณาทางปกครองไม่ เป็นกลางได้ ตามมาตรา ๑๖
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ในกรณีนี้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จึงไม่สามารถร่วมพิจารณาสานวนการสอบสวนทางวินัยนั้นได้

(๒) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งจะต้องเป็นผู้ออกคาสั่งลงโทษทางวินัย จะถือว่า
เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทาให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางได้หรือไม่ เห็นว่า
การพิจารณาสั่งการในกรณีผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ข้อ ๔๐ (๓) แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
การสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนดให้กรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกสอบสวนกระทาผิดวินัย
อย่างร้ายแรงสมควรลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจะต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
กรณีเช่นนี้จะเห็นว่าผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในฐานะผู้มีอานาจจะต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีมติเป็นอย่างใด ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาต้องออกคาสั่งตามมติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ไม่อาจมีคาสั่งให้แตกต่างไปได้
จึง ไม่มี ป ระเด็นว่าเป็นผู้มี เหตุที่ ทาให้การพิจ ารณาไม่ เป็นกลางหรือไม่ อย่างไรก็ ตาม หากเป็นกรณีอื่น
ที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสามารถพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรได้ แสดงว่าเป็นกรณีที่สามารถ
ใช้ดุลพินิจ ในการพิจ ารณาสั่งส านวนได้ จึง อาจจะมีเ หตุที่จ ะท าให้ทาให้การพิจ ารณาสานวนไม่ เป็นกลาง
ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
(ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ ๔๘๓/๒๕๕๑)

๓. กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง และกำรบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำร
กศจ. มีอำนำจในกำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง และกำรบรรจุกลับ เข้ำรับรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ดังนี้
3.1 การสรรหา
กำรสรรหำบุคคลเพื่ อบรรจุและแต่งตั้งเข้ ำรั บรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สำมำรถดำเนินกำรได้ ๒ วิธี คือ กำรสอบแข่งขัน และกำรคัดเลือก
1. การสอบแข่งขัน (ตาแหน่งครูผู้ช่วย)
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
1. มำตรำ ๔๕ กำรบรรจุบุคคลเข้ำรับ รำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึก ษำ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ใด ให้บรรจุและแต่ง ตั้งจำกผู้สอบแข่งขันได้สำหรับตำแหน่งนั้น โดยบรรจุและ
แต่งตั้งตำมลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
2. มำตรำ ๔๗ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นผู้ดำเนินกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุค คลเข้ำ รั บ รำชกำรเป็ นข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ คลำกรทำงกำรศึก ษำ ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงำนกำรศึ ก ษำใด
มีควำมพร้อมตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำมอบให้หน่วยงำน
กำรศึกษำนั้น เป็นผู้ดำเนินกำรสอบแข่งขัน หลักสูตร วิธีกำรสอบแข่งขัน และวิธีดำเนินกำรที่เกี่ยวกับกำร
สอบแข่งขัน ตลอดจนเกณฑ์ตัดสิน กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กำรนำรำยชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีหนึ่ง
ไปขึ้นบัญ ชีเป็น ผู้ส อบแข่ง ขันได้ในบัญ ชีอื่ น และกำรยกเลิกบัญ ชีผู้ส อบแข่ง ขันได้ ให้เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ.
กำหนด
3. หลักเกณฑ์และวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมหนังสือ
สำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๕๘
สรุปสำระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ
๑. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร
ผู้ส มั ค รต้ อ งมี คุ ณสมบัติ ทั่ ว ไปตามมาตรา ๓๐ และต้อ งมี คุ ณสมบั ติเ ฉพาะส าหรับ ตาแหน่ ง
ตามมาตรฐานตาแหน่ง
ผู้ส มัครสอบแข่ง ขันซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้ องถิ่นต้องมีห นังสืออนุญ าตจากผู้มี
อานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้ายหรือโอน โดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อสอบแข่งขันได้
๒. อานาจหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๑ กาหนดสัดส่วนตาแหน่งว่างเพื่อใช้ในการสอบแข่งขันและการคัดเลือก
๒.๒ กาหนดวันเวลาในการสอบแข่งขัน
๒.๓ กากับติดตามการดาเนินการสอบแข่งขัน

๓. อานาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
๓.๑ ก าหนดกลุ่ม วิชา หรือ ทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ใช้ในการสอบแข่งขันตามความจ าเป็น และ
ความต้องการของสถานศึกษา
๓.๒ รวมกลุ่ ม กั น ในพื้ น ที่ เ ขตตรวจราชการข องกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ด าเนิ น การ
ให้สถาบันอุดมศึกษาที่เห็นสมควร เป็นผู้ดาเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย ภาค ก และ
ภาค ข ตามหลักสูตรท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการ
๓.๓ กาหนดองค์ประกอบและคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ ในภาค ค
๓.๔ ประกาศการสอบแข่งขันก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
๓.๕ รับสมัครสอบแข่งขันไม่น้อยกว่าเจ็ดวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ด้วยการยื่นสมัครด้วยตนเองหรือ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบหรือวิธีการที่ผู้ดาเนินการสอบแข่งขันกาหนด พร้อมด้วยค่าธรรมเนียมการสมัคร
สอบ จานวน ๒๐๐ บาท
ให้มีสิทธิ์สมัครได้เพียงเขตเดียว หากปรากฏว่าผู้สมัครสอบแข่งขันสมัครเกินกว่าหนึ่งแห่ง
จะตัดสิทธิ์การสอบแข่งขันทั้งหมด
๓.๖ ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ และคุณวุฒิของผู้สมัครสอบแข่งขั นให้ถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้
ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
๓.๗ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบ
๓.๘ ดาเนินการจัดสอบแข่งขัน
๓.๙ ประกาศรายชื่อ ผู้สอบแข่ง ขันได้ เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ
โดยเรียงลาดับผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
๓.๑๐ เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
๑) การเรีย กตั ว ครั้ ง แรก ให้ ใ ช้ป ระกาศขึ้ น บัญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขัน ได้ เ ป็น การเรี ย กตั ว
ตามลาดับที่ที่ประกาศผลการสอบแข่งขันไว้
๒) การเรี ย กตั ว ในครั้ ง ต่ อ ๆ ไป ให้ ท าหนั ง สื อ เรี ย กตั ว ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ โ ดยตรง
เป็นรายบุคคล ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบวันนับตั้งแต่วันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง
ตามที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร
๓.๑๑ พิจารณาแก้ไขหรือยกเลิก การสอบแข่งขัน หากปรากฏว่ามี การทุจริตหรือส่อไปในทาง
ไม่สุจริต หรือดาเนินการผิดพลาดอันอาจเกิดความไม่เป็นธรรม
ทั้งนี้ การดาเนินการในบางขั้นตอน อาจมอบหมายให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการ
และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการสอบแข่งขัน ตามความจาเป็นและความเหมาะสม

๔. หลักสูตรการสอบแข่งขัน
ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ
อุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน “ให้สอบ
ข้อเขียนแบบปรนัย” (๑๕๐ คะแนน)
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง “ให้สอบข้อเขียนแบบปรนัย” (๑๕๐ คะแนน)
ภาค ค ความเหมาะสมกั บตาแหน่งและวิชาชีพ “ให้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร
หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม” (๕๐ คะแนน)
๕. การบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ ผู้ มี อ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่ ง บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ที่ มี คุ ณสมบั ติ ค รบถ้ ว น
ตามมาตรฐานต าแหน่ ง และให้ อ อกค าสั่ ง ผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามรู ป แบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด
พร้อมส่งสาเนาคาสั่งให้สานักงาน ก.ค.ศ. จานวน ๑ ชุด ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันออกคาสั่ง
๖. อายุบัญชี
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกินสองปีนับ ตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เว้นแต่
มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้ว
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
๗. การถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๗.๑ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
๗.๒ ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง
๗.๓ ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกาหนด
๗.๔ ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กาหนดได้
๘. การขอใช้บัญชี
การนารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ให้เป็นไป
ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
อำนำจหน้ำที่ของ กศจ./อกศจ.
๑. ก าหนดกลุ่ ม วิ ช า หรื อ ทาง หรื อ สาขาวิ ช าเอก ที่ ใช้ ในการสอบแข่ งขั นตามความจ าเป็ น และ
ความต้องการของสถานศึกษา
๒. รวมกลุ่มกันในพื้นที่เขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการให้สถาบันอุดมศึกษา
ที่เห็นสมควร เป็นผู้ดาเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย ภาค ก และ ภาค ข ตามหลักสูตร
ท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการ
๓. กาหนดองค์ประกอบและคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ ในภาค ค
๔. ประกาศการสอบแข่งขันก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน

๕. รับสมั ครสอบแข่งขันไม่ น้อยกว่าเจ็ดวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ด้วยการยื่นสมั ครด้วยตนเองหรือ
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตามแบบหรื อ วิ ธี ก ารที่ ผู้ ด าเนิ น การสอบแข่ ง ขั น ก าหนด พร้ อมด้ ว ยค่ า ธรรมเนี ย ม
การสมัครสอบ จานวน ๒๐๐ บาท
ในกรณีเ ปิดรับ สมั ครสอบแข่ง ขันพร้อมกั นหลายจัง หวัด ให้ มี สิท ธิ์ส มั ครได้เ พียงจัง หวัดเดีย ว
หากปรากฏว่าผู้สมัครสอบแข่งขันสมัครเกินกว่าหนึ่งจังหวัด จะตัดสิทธิ์การสอบแข่งขันทั้งหมด
๖. ตรวจสอบเอกสำร คุณสมบัติ และคุณวุ ฒิของผู้ สมั ครสอบแข่ง ขันให้ถู กต้องตรงตำมที่ ระบุไ ว้
ในประกำศรับสมัครสอบแข่งขัน
๗. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน วัน เวลำ และสถำนที่สอบ
๘. ดำเนินกำรจัดสอบแข่งขัน
๙. ประกำศรำยชื่ อ ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ เฉพำะผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนแต่ ล ะภำคไม่ ต่ ำกว่ ำ ร้ อ ยละหกสิ บ
โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนรวมจำกมำกไปหำน้อย แยกตำมกลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก
๑๐. เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มำรำยงำนตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
๑) กำรเรียกตัวครั้งแรก ให้ใช้ประกำศขึ้นบัญ ชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นกำรเรียกตัว ตำมลำดับที่ ที่
ประกำศผลกำรสอบแข่งขันไว้
๒) กำรเรียกตัวในครั้งต่อ ๆ ไป ให้ท ำหนัง สือเรียกตัวผู้ส อบแข่ง ขันได้โดยตรงเป็นรำยบุคคล
ก่อนวันรำยงำนตัวไม่น้อยกว่ำสิบวันนับตั้งแต่วันประทับตรำลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทำง ตำมที่อยู่ที่ปรำกฏ
ในเอกสำรกำรสมัคร
๑๑. พิจำรณำแก้ไขหรือยกเลิกกำรสอบแข่งขัน หำกปรำกฏว่ำ มีกำรทุจริตหรือส่อไปในทำงไม่สุจริต
หรือดำเนินกำรผิดพลำดอันอำจเกิดควำมไม่เป็นธรรม
ทั้งนี้ กำรดำเนินกำรในบำงขั้นตอนอำจมอบหมำยให้สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตั้งกรรมกำรและ
เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบกำรสอบแข่งขัน ตำมควำมจำเป็นและควำมเหมำะสม

แผนผังกำรดำเนินกำรสอบแข่งขันของ กศจ.

สนง.กศจ.

สพฐ.
๑. แจ้งวันเวลาในการสอบแข่งขัน
๒. สัดส่วนตาแหน่งว่างที่จะใช้สอบแข่งขัน

กศจ.
๑. กาหนดกลุม่ วิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
๒. ออกข้อสอบ ภาค ก ภาค ข และกาหนดองค์ประกอบในการประเมิน ภาค ค
๓. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันไม่น้อยกว่า ๗ วัน
๔. รับสมัครสอบแข่งขันไม่น้อยกว่าเจ็ดวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

๕. ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ และคุณวุฒขิ องผู้สมัครสอบแข่งขัน

๖. ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิส์ อบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบ

ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติ
ทั่วไป ตามมาตรา ๓๐ และ
มีคุณสมบัติเฉพาะตามมาตรฐาน
ตาแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ดาเนินการ
ดังนี้
๑. ยื่นสมัครด้วยตนเอง
พร้อมค่าธรรมเนียม
๒๐๐ บาท
๒. สมัครได้จังหวัดเดียว

๗. ดาเนินการจัดสอบแข่งขัน
พิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขัน หากปรากฏว่า
มีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สจุ ริต หรือดาเนินการ
ผิดพลาดอันอาจเกิดความไม่เป็นธรรม

๘. ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ และเรียกตัว
ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง

ข้อคำถำม/ประเด็นปัญหำที่พบ (ถ้ำมี)
ถาม
คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครูผู้ช่วย หมายถึงคุณวุฒิอะไรบ้าง
ตอบ

หมายถึง คุณวุฒิใด ๆ ก็ตาม ที่ ก.ค.ศ. รับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์สานักงาน ก.ค.ศ.
www.otepc.go.th ทั้งนี้ คุณวุฒิที่ปรากฏเว็บไซต์ เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองแล้วทั้งหมด

ถาม

ผู้สมัครสอบแข่งขันนาคุณวุฒิ/สาขาวิชาที่ไม่ตรงตามคุณวุฒิ/สาขาวิชาที่ประกาศรับสมัครมาสมัคร

ตอบ

จะถือว่าผู้สมัครดังกล่าวเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหรือไม่
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณวุฒิของผู้สมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือก ตามหนังสือสานักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กาหนดให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่ง
เป็นผู้ดาเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก เป็นผู้ดาเนินการตรวจสอบและพิจารณาวินิจฉัยคุณวุฒิของ
ผู้สมัคร ให้ถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัคร กรณีหลักฐานการศึกษาที่ผู้สมัครนามาใช้สมัครมิได้ระบุ
สาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร ให้พิจารณาตามแนวปฏิบัติการนับ
หน่วยกิ ตที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนัง สือส านัก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๘
เมษายน ๒๕๕๖ กล่าวคือ ให้นับจานวนหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ดังนี้
๑. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี และ ๕ ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๒. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒ ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ
ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
ทั้งนี้ แต่ละเนื้อหาวิชาที่ศึกษาตามข้อ ๑ และข้อ ๒ จะต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ากว่าเกรด C

บทเฉพำะกำล
การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาหรื อ
มัธยมศึกษา ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ตามผลการสอบแข่งขันในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ดาเนินการดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๑. ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาส่งประกาศการขึ้นบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้ ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย ที่ยังไม่ครบอายุการขึ้นบัญชี ไปยังสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อนาเสนอ กศจ.
๒. เมื่ อ สถานศึ ก ษาในส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษามี ต าแหน่ ง ว่ า ง
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแจ้งจานวนตาแหน่งว่างตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
และรายชื่อสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ไปยังสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อนาเสนอ กศจ. พิจารณา

๓. หาก กศจ. พิจารณาอนุมัติ ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานั้น ๆ ดาเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวตามลาดับที่ ตามประกาศการขึ้นบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งต่อไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
๑. ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาส่งประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย ที่ยังไม่ครบอายุการขึ้นบัญชี ไปยังสานักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานั้น ๆ
๒. ให้ส านัก งานศึก ษาธิก ารจัง หวัดนั้น ๆ นาประกาศการขึ้นบัญชีผู้ส อบแข่ง ขันได้ ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย ที่ยังไม่ครบอายุการขึ้นบัญชี เสนอ กศจ.
๓. เมื่อ สถานศึกษาในจัง หวัดที่สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึก ษามั ธยมศึก ษา มีตาแหน่ง ว่าง
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแจ้งจานวนตาแหน่งว่างตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
และรายชื่อสถานศึก ษาที่ จะบรรจุและแต่งตั้ง ไปยัง สานักงานศึกษาธิการจัง หวัดนั้น ๆ เพื่อนาเสนอ กศจ.
พิจารณา
๔. หาก กศจ. พิจ ารณาอนุมัติ ให้สานัก งานศึกษาธิการจังหวัดนั้ น ๆ แจ้งส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ดาเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวตามลาดับที่ ตามประกาศการขึ้นบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งต่อไป
ในช่ ว งเปลี่ ย นผ่ ำ นนี้ หากส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาหรื อมั ธยมศึ กษาใด
มีความจาเป็นและความต้องการที่จะบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามจานวนตาแหน่งว่างในกลุ่มวิชา
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งจะครบอายุการขึ้นบัญชี
ภายในเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม ๒๕๕๙ ให้ดาเนินการดังนี้
๑.ให้ ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึกษาหรื อมัธยมศึกษา รายงานรายชื่อและล าดับที่
ผู้สอบแข่งขันได้เท่ ากั บจ านวนตาแหน่งว่างที่ จะบรรจุและแต่งตั้ง ต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ก่อนครบอำยุ
กำรขึ้นบัญชี
๒. ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด นารายชื่อและลาดับที่ ผู้สอบแข่งขั นได้ดัง กล่าว เสนอ กศจ.
พิจ ารณา หาก กศจ. พิ จ ารณาอนุมั ติ ให้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้ง ส านัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา ดาเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวตามลาดับที่ ตามประกาศการขึ้น
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งโดยเร็ว

กำรนำรำยชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กฎหมำย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรา ๔๗ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุค คลเข้า รั บ ราชการเป็ นข้ า ราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึก ษา ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานการศึ ก ษาใด
มีความพร้อมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามอบให้หน่วยงาน
การศึ ก ษานั้ น เป็นผู้ด าเนิ นการสอบแข่ง ขั น หลัก สูต ร วิธี ก ารสอบแข่ง ขั น และวิธี ดาเ นิ นการที่ เ กี่ ยวกั บ
การสอบแข่งขัน ตลอดจนเกณฑ์ตัดสิน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การนารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง
ไปขึ้นบัญ ชีเป็นผู้ส อบแข่ง ขันได้ในบัญ ชีอื่ น และการยกเลิกบัญ ชีผู้ส อบแข่ง ขันได้ ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
๒. หลักเกณฑ์ และวิธีก ารสอบแข่ง ขันเพื่อบรรจุและแต่ง ตั้ง เข้ารับ ราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม หนังสือ
สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๓. หลัก เกณฑ์ และวิธีก ารนารายชื่อผู้ส อบแข่ ง ขันได้ในบัญ ชีห นึ่ง ไปขึ้นบัญชี เ ป็นผู้ส อบแข่ง ขันได้
ในบัญ ชีอื่น ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย สัง กัดสานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือส านักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สรุปสำระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ
๑. การขอใช้บัญชี ให้ดาเนินการได้เฉพาะสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
ในครั้งนั้นแล้ว ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน หรือไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ หรือมีผู้สอบแข่งขันได้ไม่เพียงพอกับตาแหน่งว่าง
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาใดไม่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน ไม่สามารถขอใช้บัญชีจาก อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาอื่น
๒. การขอใช้บัญชี ให้ทาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และโดยการตกลงยินยอมของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชี และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่ขอ
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
๓. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา อาจมอบให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้พิจารณาการขอฯ หรือ
การให้ฯ แล้วรายงานให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาทราบ
๔. การขอรายชื่อฯ ต้องระบุคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือ ทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ตรงตามความต้องการ
และความจาเป็นของสถานศึกษา

๕. ให้พิจารณาขอรายชื่อฯ จาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียงในจังหวัดเดียวกันก่อน
หากไม่มี ให้ขอจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดใกล้เคียงที่มีพื้นที่ติดต่อกันตามลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด
หากไม่มี ให้ขอจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน โดยพิจารณาระยะทาง
จากที่ตั้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด
หากไม่มี ให้ขอจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาในภูมิภาคอื่น โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด
กรณี จั ง หวั ด เดี ย วกั น มี ห ลายเขต ให้ ข อจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ ใ กล้ เ คี ย งที่ สุ ด
โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรณีเขตพื้นที่การศึกษาที่มีหลายจังหวัด ให้ขอจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด
โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๖. การดาเนินการของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
๖.๑ พิจารณาและมี มติกาหนดคุณวุ ฒิ กลุ่ม วิชา หรือทาง หรือสาขาวิชา ที่ว่างตรงตามความ
ต้องการและความจาเป็นของสถานศึกษา เท่ากับจานวนตาแหน่งว่าง
๖.๒ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เหตุผลความจาเป็น
พร้อมทั้งระบุรายชื่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ที่ได้พิจารณาตามลาดับและขั้นตอน
ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๖.๓ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ให้แจ้งมติ
พร้ อ มทั้ ง รายชื่ อ สถานศึ ก ษาและที่ ตั้ ง ไปยั ง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ มี บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้
เพื่อขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ต้องการเท่ากับจานวนตาแหน่งว่าง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน ๗ วันทาการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๖.๔ เมื่อได้รับรายชื่อฯ ซึ่งจัดลาดับที่ เอกสารหลักฐานการสมัคร หนังสือสอบถามความสมัครใจ
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อประกาศขึ้นบัญชี ทั้งนี้ บัญชีที่ประกาศใหม่
ให้มีอายุเท่ากับบัญชีเดิม
๖.๕ ให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นการเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ โดยให้ผู้มีอานาจ
ตามมาตรา ๕๓ ดาเนินการบรรจุและแต่ง ตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานตาแหน่ง
ให้แล้วเสร็จก่อนที่บัญ ชีเดิมจะครบอายุการขึ้นบัญชี และให้ดาเนินการออกคาสั่งผ่านระบบอิเ ล็กทรอนิก ส์
ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด พร้อมส่งสาเนาคาสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสานักงาน ก.ค.ศ. หน่วยงานละ ๑ ชุด

๖.๖ ให้ แจ้ ง ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาที่ ส่ง รายชื่ อฯ ทางไปรษณีย์ ล งทะเบี ยนตอบรั บ
เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ การศึกษาเจ้าของบัญชียกเลิก การขึ้นบัญชีเดิม ของผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งแล้ว พร้อมทั้งรายงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ก.ค.ศ. ทราบ
ทั้ ง นี้ การด าเนิ น การตั้ ง แต่ ข้ อ ๖.๑ – ๖.๖ ให้ ด าเนิ น การให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายใน ๔๕ วั น
นับตั้งแต่วันที่ได้รับรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชี
๗. การดาเนินการของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชี
7.1 พิจารณาเพื่อมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
7.2 กรณีอนุมัติ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหนังสือสอบถามความสมัครใจของผู้สอบแข่งขัน
ได้เ ป็นรายบุคคล ตามรายชื่อและจ านวนที่ ได้รับอนุมัติ โดยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ ลาดับที่ ที่มีสิทธิ์ได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้ง รายชื่อและที่ตั้งสถานที่ศึกษา และให้เลือกสถานศึกษาที่ต้องการจะบรรจุและแต่งตั้ง
ทั้ง นี้ อาจให้มี ก ารสอบถามความสมั ครใจมากกว่าจ านวนที่ขอ เพื่อเป็นผู้สมั ครสารอง
ตามจานวนที่ เห็นว่าเหมาะสม โดยต้อ งระบุให้ชัดเจนว่า ผู้ถูกสอบถามความสมัครใจถูกสอบถามในฐานะ
ผู้สมัครสารอง และจะได้รับการพิจารณาเมื่อมีตาแหน่งว่าง
ให้ผู้สอบแข่งขันได้แสดงความจานงตามแบบที่กาหนด แล้วส่งคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ หากพ้ นก าหนดถือ ว่าสละสิท ธิ์ในการแสดงความจานง และยัง คงการขึ้นบัญ ชีผู้สอบแข่งขันได้ ไว้
ตามลาดับที่เดิม ในบัญชีเดิม
7.3 เมื่อได้รับหนังสือตอบรับจากผู้สอบแข่งขันได้แล้ว ให้ดาเนินการเฉพาะผู้ที่สมัครใจ ดังนี้
๑) จัดลาดับที่ โดยผู้ที่ได้ลาดับที่ดีกว่าจะได้รับการพิจารณาก่อน
๒) แจ้งรายชื่อ ลาดับที่ เอกสารหลักฐานการสมัคร หนังสือสอบถามความสมัครใจและที่อยู่
ที่สามารถสมัครได้ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขอรายชื่อฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และรายงาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบด้วย
7.4 เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการประกาศขึ้นบัญชี และคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งจากสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่ขอรายชื่อฯ แล้ว ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษายกเลิกการขึ้นบัญชีเดิม แล้วรายงาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ก.ค.ศ.
ทั้ ง นี้ การดาเนินการตั้ ง แต่ ข้อ ๗.๑ – ๗.๔ ให้ด าเนิ นการให้เ สร็จ สิ้นภายใน ๔๕ วั น
นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
7.5 ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ร ายใด ไม่ ไ ด้ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ด้ ว ยเหตุ ใด ๆ ซึ่ ง มิ ใ ช่ เ กิ ด จาก
ผู้สอบแข่งขันได้ รายนั้น ให้คงการขึ้นบัญ ชีผู้ส อบแข่ง ขันได้ร ายนั้นไว้ในล าดับ ที่ เ ดิ มในบัญ ชีของ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาเดิม
กรณีผู้สอบแข่งขันได้รายใด ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ที่ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้แล้ว ไม่ประสงค์หรือขอระงับการบรรจุและแต่งตั้ง ถือว่าผู้นั้นขอสละสิทธิ์การบรรจุ
และแต่ง ตั้งทั้งของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชี และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่ขอรายชื่อ
ผู้สอบแข่งขันได้

อำนำจหน้ำที่ของ กศจ./อกศจ.
๑. กศจ. อาจมอบให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้พิจารณาการขอใช้บัญชีฯ หรือการให้บัญชีฯ
แล้วรายงานให้ กศจ. ทราบ
๒. การดาเนินการของ กศจ. ที่ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
๒.๑ พิจารณาและมี มติกาหนดคุณวุฒิ กลุ่ม วิชา หรือทาง หรือสาขาวิชา ที่ว่างตรงตามความ
จาเป็นและความต้องการของสถานศึกษา เท่ากับจานวนตาแหน่งว่าง และพิจารณาขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
จาก กศจ.ใกล้เคียงตามลาดับและขั้นตอน
๒.๒ ให้ส านัก งานศึ ก ษาธิก ารจั ง หวั ด แจ้ง มติ กศจ. พร้ อมทั้ ง รายชื่ อสถานศึ ก ษาและที่ ตั้ ง
ไปยังสานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อขอรายชื่อ ผู้สอบแข่งขันได้ตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชา
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ต้องการเท่ากับจานวนตาแหน่งว่าง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน ๗ วันทาการ
นับตั้งแต่วันที่ กศจ. มีมติอนุมัติให้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๒.๓ เมื่อได้รับรายชื่อฯ ซึ่งจัดลาดับที่ เอกสารหลักฐานการสมัคร หนังสือสอบถามความสมัครใจ
ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวั ด รายงาน กศจ. เพื่อประกาศขึ้นบัญชี ทั้งนี้ บัญชีที่ประกาศใหม่ ให้มีอายุ
เท่ากับบัญชีเดิม
๒.๔ ให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นการเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ โดยให้ผู้มีอานาจ
ตามมาตรา ๕๓ ดาเนินการบรรจุและแต่ง ตั้ง ผู้สอบแข่งขันได้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานตาแหน่ง
ให้แล้วเสร็จก่อนที่บัญ ชีเดิมจะครบอายุการขึ้นบัญชี และให้ดาเนินการออกคาสั่งผ่านระบบอิเ ล็กทรอนิก ส์
ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด พร้อมส่งสาเนาคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สานักงาน ก.ค.ศ. จานวน ๑ ชุด
๒.๕ ให้แจ้งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ส่งรายชื่อฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เพื่อเสนอ
กศจ. เจ้าของบัญชียกเลิกการขึ้นบัญชีเดิมของผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว
ทั้งนี้ การดาเนินการตั้งแต่ข้อ ๒.๓ – ๒.๕ ให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จาก กศจ. เจ้าของบัญชี
๓. การดาเนินการของ กศจ. เจ้าของบัญชี
๓.๑ พิจารณาเพื่อมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๓.๒ กรณีอนุมัติ ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหนังสือสอบถามความสมัครใจของผู้สอบแข่งขันได้
เป็นรายบุคคล ตามรายชื่อ ตามลาดับที่และจานวนที่ได้รับอนุมัติ โดยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับลาดับที่ที่มีสิทธิ์
ได้รับ การบรรจุและแต่งตั้ง รายชื่อ และที่ตั้งสถานที่ศึกษา และให้เลือกสถานศึก ษาที่ต้องการจะบรรจุและ
แต่งตั้ง
ทั้ ง นี้ อาจให้มี ก ารสอบถามความสมั ครใจมากกว่าจ านวนที่ ขอ เพื่อเป็นผู้ส มั ครส ารอง
ตามจานวนที่ เห็นว่าเหมาะสม โดยต้อ งระบุให้ชัดเจนว่า ผู้ถูกสอบถามความสมัครใจถูกสอบถามในฐานะ
ผู้สมัครสารอง และจะได้รับการพิจารณาเมื่อมีตาแหน่งว่าง

ให้ผู้สอบแข่งขันได้แสดงความจานงตามแบบที่กาหนด แล้วส่งคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ หากพ้ นก าหนดถือ ว่าสละสิท ธิ์ในการแสดงความจานง และยัง คงการขึ้นบัญ ชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้
ตามลาดับที่เดิม ในบัญชีเดิม
๓.๓ เมื่อได้รับหนังสือตอบรับจากผู้สอบแข่งขันได้แล้ว ให้ดาเนินการเฉพาะผู้ที่สมัครใจ ดังนี้
๑) จัดลาดับที่ โดยผู้ที่ได้ลาดับที่ดีกว่าจะได้รับการพิจารณาก่อน
๒) แจ้งรายชื่อ ลาดับที่ เอกสารหลักฐานการสมัคร หนังสือสอบถามความสมัครใจและที่อยู่
ที่สามารถสมัครได้ ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ขอรายชื่อฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
๓.๔ เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการประกาศขึ้นบัญชี และคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งจากสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดที่ขอรายชื่อฯ แล้ว ให้เสนอ กศจ. ยกเลิกการขึ้นบัญชีเดิมของผู้สอบแข่งขันได้
ทั้ ง นี้ การด าเนิน การตั้ ง แต่ ข้อ ๓.๑ – ๓.๔ ให้ ด าเนิ นการให้เ สร็จ สิ้ นภายใน ๔๕ วั น
นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
๓.๕ ผู้ ส อบแข่ ง ขั นได้ ร ายใด ไม่ ไ ด้ รั บ การบรรจุ และแต่ ง ตั้ ง ด้ ว ยเหตุ ใ ด ๆ ซึ่ ง มิ ใช่ เ กิ ด จาก
ผู้สอบแข่งขันได้รายนั้น ให้คงการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้รายนั้นไว้ในลาดับที่เดิมในบัญชีเดิม
กรณีผู้สอบแข่งขันได้รายใด ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีของ กศจ. ที่ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขัน
ได้ แล้ ว ไม่ ประสงค์ หรื อขอระงั บการบรรจุ และแต่ งตั้ง ถื อว่ าผู้ นั้ นขอสละสิ ทธิ์ การบรรจุ และแต่ งตั้ งทั้ งของ
กศจ. เจ้าของบัญชี และ กศจ. ที่ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้

แผนผังกำรดำเนินกำรขอใช้บัญชีหรือกำรให้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.
กำรพิจำรณำขอรำยชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ให้ดำเนินกำรตำมลำดับและขั้นตอน ดังนี้

กศจ. ผู้ขอใช้บญ
ั ชี

กศจ. เจ้ำของบัญชี

๑. ให้พิจารณาใช้รายชื่อฯ จากบัญชีใน กศจ. นั้น

๒. หากไม่มี ให้ขอจาก กศจ. ใกล้เคียงที่มีพื้นที่ติดต่อกันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์
โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ใกล้เคียงที่สุด

๑. พิจารณาอนุมัติ

๑. ประชุม และมีมติกาหนดคุณวุฒิ
เท่าจานวนตาแหน่งว่าง และ
พิจารณาขอใช้บัญชีตามลาดับ

๒. แจ้งมติไปยัง กศจ.เจ้าของบัญชี
๓. หากไม่ มี ให้ขอจาก กศจ. ที่อยู่ในภูมิภ าคเดียวกัน โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้ ง
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ใกล้เคียงที่สุด
๒. สอบถามความสมัครใจผู้สอบได้ที่ขึ้นบัญชีไว้

๔. หากไม่มี ให้ขอจาก กศจ. ในภูมิภาคอื่น โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดที่ใกล้เคียงที่สุด

๓. ประกาศขึ้นบัญชีและบรรจุและแต่งตั้ง
ไม่สมัครใจ

๔. รายงาน กศจ.
(กรณีมอบ สนง.กศจ. ดาเนินการ)

คงบัญชีเดิม

ตอบรับสมัครใจ

จัดลาดับที่

๓.ส่งรายชื่อพร้อมเอกสารไปให้ผู้ขอใช้บัญชี
๕. แจ้ง กศจ.เจ้าของบัญชี

๔. ยกเลิกบัญชีเดิม

บทเฉพำะกำล
การขอใช้บั ญชี ผู้สอบแข่งขั นได้ จาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษาหรือมั ธยมศึ กษา
ที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ตามผลการสอบแข่งขันในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี แจ้งจานวนตาแหน่งว่างตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก และรายชื่อสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ไปยังสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนั้นๆ เพื่อนาเสนอ
กศจ. พิจารณาขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามอานาจหน้าที่ต่อไป

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรตรวจสอบคุณวุฒิ
ก.ค.ศ. ก าหนดแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ยวกั บ การตรวจสอบคุ ณวุ ฒิ ของผู้ ส มั ครสอบแข่ ง ขั นหรื อคั ด เลื อ ก
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๔ วันที่ ๑๐ กุม ภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึก ษา ซึ่งเป็นผู้ดาเนินการสอบแข่ง ขัน ตามมาตรา ๔๗ และเป็นผู้ดาเนินการคัดเลือก ตามมาตรา ๕๐
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นผู้ดาเนินการตรวจสอบ
และพิ จ ารณาวินิ จ ฉั ยคุ ณ วุฒิ ของผู้ ส มั ค รสอบแข่ง ขัน หรื อคั ด เลื อกให้ ถู ก ต้ องตรงตามประกาศรับ สมั ค ร
ผลการพิ จ ารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาเป็ นประการใดแล้วให้เ ป็ นที่ สุด ทั้ ง นี้ การตรวจสอบ
ว่าเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองแล้วหรือไม่ ให้ตรวจสอบจากเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th
หรือแผ่น DVD รายชื่อ คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ส่วนการนับ หน่วยกิต ให้พิ จ ารณาตามแนวปฏิบัติก ารนับ
หน่วยกิตที่ ก.ค.ศ. กาหนด ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖
กล่าวคือ กรณีหลักฐานการศึกษาของผู้สมัครมิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศ
รับสมัคร ให้นับจานวนหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ทั้งหมด ดังนี้
๑. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี และหลักสูตร ๕ ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๒. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒ ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า
๒๐ หน่ ว ยกิ ต และในระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ เที ย บเท่ า ได้ ไ ม่ เ กิ น ๑๐ หน่ ว ยกิ ต รวมแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า
๓๐ หน่วยกิต
ทั้งนี้ แต่ละเนือ้ หาวิชาที่ศึกษาตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ากว่าเกรด C

2. การคัดเลือก
2.1 การคัดเลือก (ตาแหน่งครูผู้ช่วย)
กฎหมำย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรา ๕๐ ในกรณีที่มี ความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถ
ดาเนินการสอบแข่งขันได้ หรือการสอบแข่งขันอาจทาให้ไม่ได้บุคคลต้องตามประสงค์ของทางราชการ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่ก ารศึก ษาอาจคัดเลือกบุคคลเพื่ อบรรจุและแต่ง ตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยวิธีอื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๒. หลั กเกณฑ์ และวิ ธี ก ารคั ดเลื อกบุ คคลเพื่ อบรรจุ และแต่ ง ตั้ ง เข้ ารั บ ราชการเป็ นข้ าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่ มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามหนังสือสานักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
สรุปสำระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ
๑. ผู้ดาเนินการคัดเลือก : อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี
๒. กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ มี ๗ กรณี ได้แก่
๒.๑ มีมติคณะรัฐมนตรี หรือทางราชการมีเงื่อนไขให้รับโอนโรงเรียนเอกชน หรือโรงเรียนอื่นใด
มาเป็นโรงเรียนรัฐบาล หรือเงื่อนไขผูกพันอื่นที่ทางราชการให้ไว้เป็นการเฉพาะให้บรรจุและแต่งตั้ง
๒.๒ มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล
๒.๓ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันไม่น้อยกว่าสองครั้งแล้ว ไม่มีผู้สมัคร
๒.๔ ดาเนิ นการสอบแข่งขันไม่ น้ อยกว่ าสองครั้ งแล้ว ได้จ านวนคนไม่ เ พียงพอกั บต าแหน่ งว่ าง
ที่จะบรรจุและแต่งตั้งตามที่ประกาศ
๒.๕ การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ไปดารงตาแหน่งในพื้นที่ที่เป็นเกาะหรือบนภูเขาสูงที่ไม่สามารถ
เดินทางด้วยพาหนะใดๆ ได้สะดวกตลอดปี หรือพื้ นที่ที่ มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศตามประกาศ
ของกระทรวงการคลัง หรือกระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงอื่น หรือพื้นที่พิเศษ (พื้นที่ซึ่งมีสภาพหรือเหตุการณ์
ใด ๆ ที่กระทรวงการคลังกาหนดให้เป็นพื้นที่พิเศษ)
๒.๖ การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ครูสอนศาสนาอิสลามหรือวิทยากร
อิสลามศึกษาตามประกาศแนวการดาเนินงานและการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในสถานศึกษาตามที่
ส่วนราชการกาหนด พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือ*เงินรายได้
ของสถานศึ กษา ซึ่งทุ กตาแหน่งต้องได้ รับมอบหมายให้ ปฏิ บัติหน้าที่ สอน ตามค าสั่ งหรื อสัญญาจ้างอย่า งใด
อย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยมี ภาระงานการสอนตามที่
ส่วนราชการกาหนด
ทั้งนี้ การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอน ให้นับได้ตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี โดยผู้มีอานาจ
อนุมัติให้สาเร็จการศึกษาแล้ว

* เงิ น รายได้ ข องสถานศึ ก ษา หมายความว่ า เงิ น บริ จ าค ค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ า บริ ก าร
ค่าตอบแทนจากการให้บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยมีการนาเข้าระบบบัญชีของ
สถานศึกษาและนาไปใช้จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการกาหนด หรือเงินรายได้อื่นตามกฎหมายหรือ
ระเบียบว่าด้วยการนั้น
๒.๗ ความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษอื่น ตามที่ผู้ดาเนินการคัดเลือกกาหนด โดยได้รับอนุมัติจาก ก.ค.ศ.
๓. การก าหนดสัดส่วนจานวนตาแหน่งว่าง : ส่วนราชการเป็นผู้พิจารณากาหนด โดยให้กาหนดปีละ
หนึ่งครั้ง
๔. การกาหนดวัน เวลาที่จะดาเนินการคัดเลือก
กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษข้อ ๒.๑ – ๒.๕ และข้อ ๒.๗ ให้อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เป็นผู้กาหนด
กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษข้อ ๒.๖ ให้ส่วนราชการเป็นผู้กาหนด
๕. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร
๕.๑ กรณีที่มี ความจ าเป็นหรือมี เหตุพิเศษข้อ ๒.๑ – ๒.๕ และ ข้อ ๒.๗ ผู้มีสิทธิเข้ารับ การคัดเลือก
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐานตาแหน่ง
๕.๒ กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเ หตุพิเศษข้อ ๒.๖ ผู้มีสิทธิเ ข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ
๓ ข้อ
๑) ต้ อ งมี คุ ณสมบั ติ ทั่ วไปตามมาตรา ๓๐ และต้ องมี คุ ณสมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง
ตามมาตรฐานตาแหน่ง
๒) เป็น ผู้ ที่ ได้ รั บ การคั ดเลื อ กเป็ น พนั ก งานราชการ ลูกจ้ างประจ า ครูสอนศาสนาอิ สลาม
วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว ตามระบบคุณธรรมที่ยึดความรู้
ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และประโยชน์ของทางราชการ ตามที่
มีกฎหมายกาหนดไว้โดยเฉพาะหรือตามที่ส่วนราชการกาหนด
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับแก่บุคคลที่จ ะเข้าสู่ตาแหน่ง พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ครูสอน
ศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่
๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
๓) ปัจจุบันดารงตาแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลาม
ศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริก าร ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของ
สถานศึกษา และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติห น้าที่ส อนในสัง กัดที่ สมั ครเข้ารับ การคัดเลือก ตามคาสั่งหรือ
สัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่ น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยมีภาระ
งานการสอนตามที่ส่วนราชการกาหนด

๖. วิธีการคัดเลือก
๖.๑ กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ เป็นการคัดเลือก “โดยไม่มีหลักสูตร”
แต่ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ ง ประเมิ นความเหมาะสมกับต าแหน่ งและวิชาชี พ
ด้วยการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัวการศึกษา บุคลิกภาพ ท่ วงที วาจา ปฏิภาณ เจตคติ และ
อุดมการณ์
๖.๒ กรณีที่ มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษข้อ ๒.๓ - ข้อ ๒.๖ เป็นการคัดเลือก “โดยมีหลักสูตร
ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด” โดยให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ประเมิน ๓ ภาค
ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษา “ให้คัดเลือกด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย” (๑๐๐ คะแนน)
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ ใช้เฉพาะตาแหน่ง “ให้คัดเลือกด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบ
ปรนัย” (๑๐๐ คะแนน)
ภาค ค ความเหมาะสมกั บ ตาแหน่ ง และวิ ชาชีพ “ให้คั ดเลือกด้วยวิธี ก ารสัม ภาษณ์ สัง เกต
ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม” (๑๐๐ คะแนน)
๗. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ
๘. การคัดเลือกตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. กาหนด
บทบำทของส่วนรำชกำร
๑. กาหนดวัน เวลาที่จะดาเนินการคัดเลือก
๒. ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การก าหนดองค์ ป ระกอบการประเมิ น ตั ว ชี้ วั ด และคะแนน
การประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค)
บทบำทของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำ
(อาจมอบหมายให้ หน่ วยงานการศึ ก ษาแต่ งตั้ ง คณะกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบ
การคัดเลือกได้ ตามความจาเป็นและเหมาะสม)
๑. กาหนดวิชาเอกเพื่อใช้ในการคัดเลือก ตามความจาเป็นและความต้องการของสถานศึกษา
๒. ดาเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย ภาค ก และ ภาค ข ตามหลักสูตร
ท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการ
๓. ประกาศรับ สมัครคัดเลือกก่ อนวันรับ สมั ครไม่ น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยระบุห ลัก สูตรการ
คัด เลื อก จ านวนต าแหน่ ง ว่า ง อั ตราเงิน เดื อ น คุ ณ สมบั ติ ทั่ วไป และคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ตาแหน่ ง
องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ
๔. รับสมั ครไม่ น้อยกว่าเจ็ดวันไม่ เว้นวันหยุดราชการ ด้วยการยื่นสมั ครด้วยตนเองตามแบบ
หรือวิธีการสมัครที่ผู้ดาเนินการคัดเลือกกาหนด
๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
๖. ประกาศผลการคัดเลือก โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย

๗. เรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ที่ คัดเลือกได้
โดยใช้ประกาศผลการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
๘. ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้ง และออกคาสั่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด พร้อมส่งสาเนาคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ส่วนราชการ และสานักงาน ก.ค.ศ.
จานวน ๑ ชุด ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันออกคาสั่ง
๙. บรรจุ และแต่ งตั้งผู้ ได้ รั บการคั ดเลื อก ให้ครบตามจ านวนตาแหน่ งที่ ประกาศรั บสมั คร
“โดยไม่ขึ้นบัญชี”
๑๐. พิจารณาแก้ ไขหรือยกเลิกการคัดเลือก หากปรากฏว่าในการดาเนินการคัดเลือกมีการทุจริต
หรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือดาเนินการผิดพลาดอันอาจทาให้เกิดความไม่เป็นธรรม
 กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษอื่น ตามที่ผู้ดาเนินการคัดเลือกกาหนด โดยได้รับอนุมัติจาก
ก.ค.ศ. ตามข้อ ๒.๗ เป็นการคัดเลือกซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ก ารศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ต้องชี้แจง
เหตุผลความจาเป็น เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาก่อนดาเนินการคัดเลือก

 เมื่อผู้ได้รับการคัดเลือกได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว หากจะขอย้าย
ไปดารงตาแหน่งนอกหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมี ระยะเวลาปฏิบัติห น้าที่ อยู่ใน
หน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า ๔ ปี
นอกจากนี้ ก.ค.ศ. ยังได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ ๔ อาเภอในจัง หวัดสงขลา (อาเภอจะนะ อาเภอเทพา
อาเภอนาทวี และอาเภอสะบ้าย้อย) ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๕๗ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร
๑.๑ ปัจจุบันดารงตาแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ครูสอนศาสนาอิสลามหรือวิทยากร
อิสลามศึกษาตามประกาศแนวการดาเนินงานและการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในสถานศึกษาตามที่
ส่วนราชการกาหนด พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือ *เงิน
รายได้ของสถานศึกษาซึ่งทุกตาแหน่งต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอน ในสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ ๔ อาเภอในจังหวัดสงขลา (อาเภอ
จะนะ อาเภอเทพา อาเภอนาทวี และอาเภอสะบ้าย้อย) ตามคาสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน
ไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยมีภาระงานการสอนตามที่ส่วนราชการกาหนด
ทั้งนี้ การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอน ให้นับได้ตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี โดยผู้มีอานาจ
อนุมัติให้สาเร็จการศึกษาแล้ว

* เงินรายได้ของสถานศึกษา หมายความว่า เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทนจากการให้
บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยมีการนาเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษาและนาไปใช้จ่าย
ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการกาหนด หรือเงินรายได้อื่นตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
๑.๒ มี คุณสมบัติทั่ วไปตามมาตรา ๓๐ และมี คุณสมบัติเฉพาะส าหรับ ตาแหน่ง ตามมาตรฐาน
ตาแหน่ง
๑.๓ เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากร
อิสลามศึก ษา พนัก งานจ้ างเหมาบริก ารครู อัตราจ้างหรื อลู กจ้ างชั่วคราว ตามระบบคุ ณธรรมที่ ยึดความรู้
ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม ไม่ เลือกปฏิ บัติ และประโยชน์ของทางราชการ
ตามที่มีกฎหมายกาหนดไว้โดยเฉพาะหรือตามที่ส่วนราชการกาหนด
๒. เงื่อนไขเฉพาะ
๒.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกมีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกภายในส่วนราชการที่สังกัดอยู่ใน
ปัจจุบันและอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี
และ ๔ อาเภอในจังหวัดสงขลา (อาเภอจะนะ อาเภอเทพา อาเภอนาทวี และอาเภอสะบ้าย้อย)
๒.๒ ให้ บรรจุ และแต่ งตั้ งผู้ ได้ รั บการคั ดเลื อก ให้ ครบตามจ านวนต าแหน่ งที่ ประกาศรั บสมั คร
“โดยไม่ขึ้นบัญชี”และเมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว หากจะขอย้ายไปดารงตาแหน่ง
นอกหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานการศึกษา
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า ๓ ปี
สาหรับการกาหนดวันและเวลาในการดาเนินการคัดเลือก ผู้ดาเนินการคัดเลือก วิธีดาเนินการ
คัดเลือก หลักสูตรการคัดเลือก การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว การบรรจุและแต่งตั้ง กาหนด
เช่นเดียวกับการคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่การศึกษาทั่วไป
อำนำจหน้ำที่ของ กศจ./อกศจ.
๑. การคัดเลือก
 กรณีที่มีความจาเป็นหรือมี เหตุพิเศษข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ เป็นการคัดเลือก “โดยไม่มี หลักสูตร”
แต่ให้ กศจ. ประเมิ นความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพด้วยการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว
การศึกษา บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณ เจตคติ และอุดมการณ์
 กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษข้อ ๒.๓ - ข้อ ๒.๖ เป็นการคัดเลือก “โดยมีหลักสูตรตามที่
ก.ค.ศ. กาหนด” โดยให้ กศจ. ประเมิน ๓ ภาค
ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษา “ให้คัดเลือกด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย” (๑๐๐ คะแนน)
ภาค ข ความรู้ ความสามารถที่ ใช้ เ ฉพาะต าแหน่ ง “ให้ คั ดเลื อกด้ วยวิ ธี การสอบข้ อเขี ยน
แบบปรนัย” (๑๐๐ คะแนน)

ภาค ค ความเหมาะสมกั บตาแหน่ง และวิชาชีพ “ให้คัดเลือกด้วยวิธีการสัม ภาษณ์ สังเกต
ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม” (๑๐๐ คะแนน)
๒. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ
๓. การคัดเลือกตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้ กศจ. ดาเนินการดังนี้
๓.๑ ด าเนิ นการเกี่ ย วกั บ การออกข้ อ สอบข้ อ เขี ย นแบบปรนั ย ภาค ก และ ภาค ข
ตามหลักสูตรท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการ
๓.๒ กาหนดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ใช้ในการคัดเลือกตาม ความจาเป็นและ
ความต้องการของสถานศึกษา
๓.๓ ประกาศรับ สมั ค รคั ด เลื อ กก่ อนวั นรั บ สมั ครไม่ น้ อยกว่า เจ็ด วัน โดยระบุห ลั ก สู ต ร
การคัดเลือก จานวนตาแหน่งว่าง อั ตราเงินเดือน คุณสมบัติทั่ วไป และคุณสมบัติเ ฉพาะส าหรับ ตาแหน่ง
องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ
๓.๔ รับสมั ครไม่ น้อยกว่าเจ็ดวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ด้วยการยื่นสมั ครด้วยตนเองตามแบบ
หรือวิธีการสมัครที่ผู้ดาเนินการคัดเลือกกาหนด
๓.๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
๓.๖ ดาเนินการคัดเลือก
๓.๗ ประกาศผลการคัดเลือก โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย
๓.๘ เรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ที่คัดเลือกได้
โดยใช้ประกาศผลการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
๓.๙ ให้ ผู้ มี อ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่ ง บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง และออกค าสั่ ง ผ่ า นระบบ
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด พร้อมส่ง ส าเนาคาสั่ งบรรจุ และแต่ งตั้ง ให้ส านั กงาน ก.ค.ศ.
จานวน ๑ ชุด ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันออกคาสั่ง
๓.๑๐ บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ครบตามจานวนตาแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร
“โดยไม่ขึ้นบัญชี”
๓.๑๑ พิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือก หากปรากฏว่าในการดาเนินการคัดเลือกมีการทุจริต
หรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือดาเนินการผิดพลาดอันอาจทาให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ทั้งนี้ การดาเนินการในบางขั้นตอน อาจมอบหมายให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดตั้งกรรมการ
และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการคัดเลือก ตามความจาเป็นและความเหมาะสม
 กรณีที่มี ความจ าเป็นหรือ มีเ หตุพิเ ศษอื่น ตามที่ผู้ดาเนินการคัดเลือกกาหนด โดยได้รับ อนุมั ติ
จาก ก.ค.ศ. ตามข้อ ๒.๗ เป็นการคัดเลือกซึ่ง กศจ. ต้องชี้แจงเหตุผ ลความจาเป็น เสนอ ก.ค.ศ. พิจ ารณา
ก่อนดาเนินการคัดเลือก

แผนผังกำรดำเนินกำรคัดเลือกของ กศจ.
๑. กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒
สนง.กศจ.
เสนอรายชื่อผูท้ ี่จะคัดเลือกกรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษตาม ข้อ ๒.๑ และ ๒.๒

กศจ.

๑. ตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนตามมาตรฐานตาแหน่งครูผู้ช่วย

๒. กาหนดวันเวลาในการคัดเลือก

๓. ดาเนินการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพด้วยการสัมภาษณ์
โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัวการศึกษา บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณ
เจตคติ
และอุดมการณ์
๔. สนง. กศจ. แจ้งผลการคัดเลือกไปยังผูเ้ ข้ารับ
การคัดเลือก

๕. ผู้มีอานาจ สั่งบรรจุและแต่งตั้ง

๒. กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษข้อ ๒.๓ - ข้อ ๒.๖
สพฐ.
๑. แจ้งวันเวลาในการคัดเลือก
๒. สัดส่วนตาแหน่งว่างที่จะใช้คัดเลือก

สนง.กศจ.

กศจ.
๑. กาหนดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
๒. ออกข้อสอบ ภาค ก และ ภาค ข

สพฐ.
กาหนดองค์ประกอบและตัวชี้วัด ภาค ค

๓. ประกาศรับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๗ วัน

๔. รับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๗ วันไม่เว้นวันหยุดราชการ

๕. ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ และคุณวุฒิของผู้สมัครคัดเลือก

๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่
สอบ
๗. ดาเนินการจัดสอบคัดเลือก

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
- ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ และ
มีคุณสมบัติเฉพาะตามมาตรฐานตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย
- เป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจาฯ
สังกัด สพฐ. โดยจ้างจากเงินงบประมาณ
- มีชั่วโมงสอนตามที่ สพฐ. กาหนด
- ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาสังกัด
สพฐ. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี

พิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขัน หากปรากฏว่ามีการ
ทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือดาเนินการผิดพลาดอันอาจ
เกิดความไม่เป็นธรรม
๘. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือก
มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเท่าตาแหน่งว่างที่ประกาศ ไม่มีกำรขึ้นบัญชี

ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง

๓. กรณีที่มีควำมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษข้อ ๒.๗

๑. สนง.กศจ.
เสนอขออนุมัติดาเนินการคัดเลือก กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพเิ ศษตาม ข้อ ๒.๗
โดยเสนอขออนุมัติเป็นกรณีเฉพาะราย

๒. กศจ. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอรายชื่อ โดยต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
มาตรา ๓๐ และคุณสมบัติเฉพาะตามาตรฐานตาแหน่งครูผู้ช่วย และเหตุผลความจาเป็น

๓. กศจ. เห็นชอบ

๔. สนง.กศจ. แจ้งมติ กศจ. พร้อมชี้แจงเหตุผลความจาเป็น ไปยัง ก.ค.ศ.

๕. ก.ค.ศ. อนุมัติให้ดาเนินการคัดเลือก โดยกาหนดวิธีการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย

ข้อคำถำม/ประเด็นปัญหำที่พบ (ถ้ำมี)
ถาม ปัจจุบันเป็นครูอัตราจ้างสังกัด สอศ. มา ๑ ปี แต่เคยเป็นครูอัตราจ้างสังกัด สพฐ. ๓ ปี สามารถ
สมัครคัดเลือกเป็นครูช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ได้หรือไม่
ตอบ

ไม่ได้ ในขณะสมัคร ผู้สมัครต้องเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างประจาที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามคาสั่งหรือสัญญาจ้าง รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีนับถึง
วันสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย ในสังกัดที่สมัคร

บทเฉพำะกำล
สาหรับการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือ
มัธยมศึกษา ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ตามผลการสอบคัดเลือก ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ดาเนินการดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๑. ให้ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึกษาส่งประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
ตาแหน่งครูผู้ช่วย ไปยังสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อนาเสนอ กศจ.
๒. ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เสนอรายชื่อผู้ได้รับ การคัดเลือกตามลาดับ ที่
เท่ากับจานวนตาแหน่งว่างที่ได้ประกาศไว้ ไปยังสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเสนอ กศจ. อนุมัติบรรจุและ
แต่งตั้ง
๓. เมื่อ กศจ. อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้งผลการอนุมัติไปยัง
สานัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษานั้น เพื่อดาเนินการเรียกตัวผู้ได้รับ การคัดเลือกมารายงานตัว
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ให้ครบตามจานวนตาแหน่งว่าง โดยไม่มีการขึ้นบัญชี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
๑. ให้ส านัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษามั ธยมศึก ษา ส่งประกาศการขึ้นบัญ ชีผู้ได้รับ การคัดเลือก
ตาแหน่งครูผู้ช่วย ไปยังสานักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นั้น ๆ
๒. ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนั้น ๆ นาประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย นาเสนอ กศจ.
๓. ให้สานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษามัธยมศึก ษา เสนอรายชื่อผู้ได้รับ การคัดเลือกตามลาดับ ที่
เท่ากับจานวนตาแหน่งว่างที่ได้ประกาศไว้ ไปยังสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเสนอ กศจ. อนุมัติบรรจุและ
แต่งตั้ง
๔. เมื่อ กศจ. อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้งผลการอนุมัติไปยัง
ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษามั ธยมศึก ษานั้น เพื่อดาเนินการเรีย กตัวผู้ ได้รับ การคัด เลือกมารายงานตั ว
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ให้ครบตามจานวนตาแหน่งว่าง โดยไม่มีการขึ้นบัญชี

2.2 การคัดเลือก (ตาแหน่งศึกษานิเทศก์)
กฎหมำย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือ กบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศึก ษานิเทศก์ สังกั ด
สานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน ตามหนัง สือส านัก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๖ ลงวันที่
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
สรุปสำระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีกำร
๑. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร
ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐานตาแหน่งศึกษานิเทศก์
๒. บทบาทของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๑ กาหนดวันและเวลาในการคัดเลือก
๒.๒ ดาเนินการและบริหารจัดการเกี่ ยวกั บการออกข้อสอบ ภาค ก ความรู้ทั่ วไปและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และกาหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน ภาค ค
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๒.๓ ช่วยกากับ และติดตามการดาเนินการคัดเลือกให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และ
ถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๒.๔ ดาเนินการให้มีการพัฒนาก่อนบรรจุและแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๓. บทบาทของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
(อาจมอบหมายให้ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา ตั้ง คณะกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ รั บผิ ดชอบ
การคัดเลือก ตามความจาเป็นและความเหมาะสม)
๓.๑ ประกาศรับสมัครก่อนวันรับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้ระบุจานวนตาแหน่งว่าง
แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก รวมทั้ง องค์ประกอบการประเมิน
ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน
๓.๒ รับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่าเจ็ดวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ด้วยการยื่นสมัครด้วยตนเอง หรือ
ตามแบบ หรือวิธีการสมัครที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากาหนด
๓.๓ จัดสอบ ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค ตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ภาค ก ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิ าน “ให้สอบข้อเขียนแบบ
ปรนัย” (๑๐๐ คะแนน)
ภาค ข ความรู้ ค วามสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะต าแหน่ ง “ให้ ส อบข้ อ เขี ย นแบบปรนั ย ”
(๒๐๐ คะแนน)

ภาค ค ความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง “ให้ ป ระเมิ นผลการปฏิ บั ติ งาน และสั มภาษณ์ ”
(๑๐๐ คะแนน)
๓.๔ ดาเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
๓.๕ ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับ การคัดเลือก เฉพาะผู้ที่ ได้คะแนน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค
แต่ละภาค ไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนทั้ง ๓ ภาค จากมากไปหาน้อย
๓.๖ เรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
๑) การเรียกตัวครั้ง แรก ให้ใช้ป ระกาศขึ้นบัญ ชีผู้ได้รับ การคัดเลื อกเป็นการเรียกตั ว
ตามลาดับที่ที่ประกาศผลการคัดเลือกไว้
๒) การเรี ย กตั วในครั้ ง ต่ อ ๆ ไป ให้เ รี ยกตัว ผู้ ส อบแข่ ง ขั นได้ โ ดยตรงเป็น รายบุค คล
ตามล าดั บ ที่ ที่ ป ระกาศผลการคัด เลื อ กไว้ ก่ อนวันรายงานตัวไม่ น้อ ยกว่าสิ บวัน นับ ตั้ง แต่วัน ประทั บ ตรา
ลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง
๓.๗ พิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือก หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต
หรือดาเนินการผิดพลาดอันอาจเกิดความไม่เป็นธรรม
๔. การบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ผู้มี อ านาจตามมาตรา ๕๓ ด าเนิ นการบรรจุและแต่ ง ตั้ง ผู้ได้ รับ การคั ดเลื อกตามล าดับ ที่
ที่ขึ้นบัญชี จากผู้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตาแหน่ง และผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
๕. อายุบัญชี
บัญ ชีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ใช้ได้เกิ นสองปีนับแต่วันประกาศขึ้นบัญ ชี เว้นแต่มี การประกาศ
ขึ้นบัญชีครั้งใหม่ บัญชีเดิมเป็นอันยกเลิก
๖. การขอใช้บัญชี
การนารายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีอื่น ให้เป็นไป
ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
อำนำจหน้ำที่ของ กศจ./อกศจ.
1. ก าหนดกลุ่ม วิ ชา หรื อ ทาง หรือสาขาวิช าเอก ที่ ใช้ในการคั ดเลื อกตามความจ าเป็น และ
ความต้องการของสถานศึกษา
2. ดาเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
3. ประกาศรับสมัครก่อนวันรับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้ระบุจานวนตาแหน่งว่าง
แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก รวมทั้ง องค์ประกอบการประเมิน
ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน

4. รับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่าเจ็ดวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ด้วยการยื่นสมัครด้วยตนเอง หรือ
ตามแบบ หรือวิธีการสมัครที่ กศจ. กาหนด
5. ดาเนินการจัดสอบคัดเลือก
6. ประกาศรายชื่อ ผู้ได้ รับ การคัด เลือก เฉพาะผู้ที่ ไ ด้คะแนน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค
แต่ละภาค ไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนทั้ง ๓ ภาค จากมากไปหาน้อย
7. เรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
๑) การเรียกตัวครั้งแรก ให้ใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวตามลาดับที่
ที่ประกาศผลการคัดเลือกไว้
๒) การเรียกตัวในครั้งต่อ ๆ ไป ให้เรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกโดยตรงเป็นรายบุคคลตามลาดับ
ที่ที่ ประกาศผลการคัดเลือกไว้ ก่ อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบวันนับตั้ง แต่ วันประทั บ ตราลงทะเบียนของ
ไปรษณีย์ต้นทาง
8. พิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือก หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต
หรือดาเนินการผิดพลาดอันอาจเกิดความไม่เป็นธรรม
ทั้งนี้ การดาเนินการในบางขั้นตอน อาจมอบหมายให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดตั้งกรรมการ
และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการคัดเลือก ตามความจาเป็นและความเหมาะสม

แผนผังกำรดำเนินกำรคัดเลือกของ กศจ.
สพฐ.
แจ้งวันเวลาในการคัดเลือก

สนง.กศจ.

กศจ.
๑. กาหนดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
๒. ออกข้อสอบ ภาค ข

สพฐ.
ออกข้อสอบ ภาค ก และองค์ประกอบ
และตัวชี้วัด ภาค ค

๓. ประกาศรับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๗ วัน
๔. รับสมัครไม่น้อยกว่าเจ็ดวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

๕. ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ และคุณวุฒิของผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป
ตามมาตรา ๓๐ และมีคุณสมบัติเฉพาะ
ตามมาตรฐานตาแหน่งศึกษานิเทศก์

๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ

๗. ดาเนินการจัดสอบคัดเลือก
พิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือก หากปรากฏว่ามีการทุจริต
หรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือดาเนินการผิดพลาดอันอาจ
เกิดความไม่เป็นธรรม
๘. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
และเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง

บทเฉพำะกำล
สาหรับการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือ
มัธยมศึกษา ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ตามผลการคัดเลือกในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ดาเนินการดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๑. ให้ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึกษาส่งประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่ยังไม่ครบอายุการขึ้นบัญชี ไปยังสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อนาเสนอ กศจ.
๒. เมื่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีตาแหน่งว่าง ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแจ้งจานวนตาแหน่งว่างตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ไปยังสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เพื่อนาเสนอ กศจ. พิจารณา
๓. หาก กศจ. พิจารณาอนุมัติ ให้สานักงานศึกษาธิก ารจังหวัดแจ้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานั้น ๆ ดาเนินการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวตามลาดับที่ เท่ากับจานวนตาแหน่ง
ว่างตามประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งต่อไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
๑. ให้ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษามั ธยมศึก ษาส่ง ประกาศการขึ้นบัญ ชีผู้ได้รับ การคัดเลือก
ตาแหน่ง ศึกษานิเ ทศก์ ที่ ยัง ไม่ ครบอายุก ารขึ้นบัญ ชี ไปยังส านัก งานศึก ษาธิก ารจังหวัดทุก จังหวัดที่สัง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานั้น ๆ
๒. ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนั้ น ๆ นาประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตาแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ ที่ยังไม่ครบอายุการขึ้นบัญชี เสนอ กศจ.
๓. เมื่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีตาแหน่งว่าง ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาแจ้งจานวนตาแหน่งว่างตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิช าเอก ไปยัง สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนั้น เพื่อนาเสนอ กศจ. พิจารณา
๔. หาก กศจ. พิจารณาอนุมัติ ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนั้น ๆ แจ้งสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา ดาเนินการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวตามลาดับที่ ตามประกาศการขึ้นบัญชี
ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งต่อไป

กำรนำรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกในบัญชีอื่น
ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์
กฎหมำย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๑. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือ กบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศึก ษานิเทศก์ สังกั ด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๖ ลงวันที่ ๒๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๒. หลักเกณฑ์และวิธีการนารายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
ในบัญชีอื่น ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๒ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน
๒๕๕๘
สรุปสำระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีกำร
๑. การขอใช้บัญชี ให้ทาได้โดยการตกลงยินยอมของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชี และ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่ขอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
๒. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา อาจมอบให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้พิจารณาการขอฯ หรือ
การให้ฯ แล้วรายงานให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาทราบ
๓. การขอรายชื่ อ ฯ ต้ อ งระบุก ลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ หรื อกลุ่ม วิชา หรือ ทาง หรื อสาขาวิ ชาเอก
ที่ตรงตามความต้องการและความจาเป็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. ให้พิจารณาขอรายชื่อฯ จาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียงในจังหวัดเดียวกันก่อน
หากไม่มี ให้ขอจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดใกล้เคียงที่มีพื้นที่ติดต่อกันตามลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด
หากไม่มี ให้ขอจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน โดยพิจารณาระยะทาง
จากที่ตั้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด
หากไม่มี ให้ขอจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาในภูมิภาคอื่น โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด
กรณี จั ง หวั ด เดี ย วกั น มี ห ลายเขต ให้ ข อจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ ใ กล้ เ คี ย งที่ สุ ด
โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรณีเขตพื้นที่การศึกษาที่มีหลายจังหวัด ให้ขอจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด
โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๕. การดาเนินการของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่ขอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
๕.๑ พิจารณาและมี มติกาหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่ม วิชา หรือทาง หรือสาขาวิชา ที่ว่าง
ตรงตามความต้องการและความจาเป็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เท่ากับจานวนตาแหน่งว่าง

๕.๒ สานัก งานเขตพื้นที่ การศึกษาแจ้งมติ ไปยัง สานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาที่ มีบัญชีผู้ได้รับ
การคัดเลือก เพื่ อขอรายชื่อ ผู้ฯ เท่ากั บจ านวนตาแหน่งว่าง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน ๗ วันท าการ
นับตั้งแต่วันที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติ
๕.๓ รายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมแสดงเหตุผลความจาเป็น
จานวนตาแหน่ง และกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษามีมติอนุมัติ เพื่อกากับการดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
๕.๔ เมื่อได้รับรายชื่อฯ เอกสารหลักฐานการสมัคร หนังสือสอบถามความสมัครใจให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษารายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ การศึกษาเพื่อประกาศขึ้นบัญชี ทั้ งนี้ บัญชีที่ประกาศใหม่ ให้มีอายุเท่ากับ
บัญชีเดิม
๕.๕ ให้ใช้บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ โดยให้ผู้มี
อานาจตามมาตรา ๕๓ ดาเนินการบรรจุและแต่งตั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐาน
ตาแหน่ ง ให้ แ ล้ว เสร็ จ ก่ อ นที่ บั ญ ชีเ ดิ ม จะครบอายุ ก ารขึ้ นบั ญ ชี และให้ด าเนิ น การออกคาสั่ ง ผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด พร้อมส่งสาเนาคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงาน ก.ค.ศ. หน่วยงานละ ๑ ชุด
๕.๖ ให้ แจ้ ง ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาที่ ส่ง รายชื่ อฯ ทางไปรษณีย์ ล งทะเบี ยนตอบรั บ
เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชียกเลิกการขึ้นบัญชีเดิมของผู้ได้รับการคัดเลือก ที่ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งแล้ว พร้อมทั้งรายงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงาน ก.ค.ศ.
ทราบ
ทั้งนี้ การดาเนินการตั้งแต่ข้อ ๕.๑ – ๕.๖ ให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับรายชื่อฯ จาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชี
๖. การดาเนินการของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชี
๖.๑ พิจารณาเพื่อมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ใช้บัญชี
๖.๒ กรณีอนุมั ติให้ใช้บัญชี ให้สานัก งานเขตพื้นที่การศึกษามีห นังสือสอบถามความสมัครใจ
ผู้ได้ รับ การคั ดเลือ ก ตามรายชื่ อ และจ านวนที่ ได้ รั บอนุ มั ติ โดยแจ้ ง รายละเอี ยดเกี่ ยวกั บ ล าดั บ ที่ ที่ มี สิ ท ธิ์
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง พร้อมชื่อและที่ตั้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ทั้ง นี้ อาจให้มี ก ารสอบถามความสมั ครใจมากกว่าจ านวนที่ขอ เพื่อเป็นผู้สมั ครสารอง
ตามจานวนที่ เห็นว่าเหมาะสม โดยต้อ งระบุให้ชัดเจนว่า ผู้ถูกสอบถามความสมัครใจถูกสอบถามในฐานะ
ผู้สมัครสารอง และจะได้รับการพิจารณาเมื่อมีตาแหน่งว่าง
ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กแสดงความจ านงตามแบบที่ ก าหนดแล้ ว ส่ ง คื น ทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตอบรับ หากพ้นกาหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการแสดงความจานง และยังคงการขึ้นบัญชีผู้ไว้ตามลาดับที่เดิม
ในบัญชีเดิม

๖.๓ เมื่อได้รับหนังสือตอบรับแล้ว ให้ดาเนินการเฉพาะผู้ที่สมัครใจ ดังนี้
๑) จัดลาดับที่ โดยผู้ที่ได้ลาดับที่ดีกว่าจะได้รับการพิจารณาก่อน
๒) แจ้งรายชื่อ ลาดับที่ เอกสารหลักฐานการสมัคร หนังสือสอบถามความสมัครใจและที่อยู่
ที่สามารถสมัครได้ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขอรายชื่อฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และรายงาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบด้วย
๖.๔ เมื่ อ ได้รับ หนัง สือ แจ้ง การประกาศขึ้นบัญ ชี และคาสั่ง บรรจุและแต่ง ตั้ง จากส านัก งาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ ข อรายชื่ อ ฯ แล้ ว ให้ เ สนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษายกเลิ ก การขึ้ น บั ญ ชี เ ดิ ม
แล้วรายงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงาน ก.ค.ศ.
ทั้งนี้ การดาเนินการตั้งแต่ข้อ ๖.๑ – ๖.๔ ให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับหนังสือขอรายชื่อฯ
๖.๕ ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ไม่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งด้วยเหตุซึ่งมิใช่เกิดจากผู้ไ ด้รับการ
คัดเลือก ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาคงการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในลาดับที่เดิม
อำนำจหน้ำที่ของ กศจ./อกศจ.
๑. กศจ. อาจมอบให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้พิจารณาการขอใช้บัญชีฯ หรือการให้บัญชีฯ
แล้วรายงานให้ กศจ. ทราบ
๒. การดาเนินการของ กศจ. ที่ขอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
๒.๑ พิจารณาและมีม ติกาหนดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชา ที่ว่างตรงตาม ความ
จาเป็นและความต้องการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เท่ากับจานวนตาแหน่งว่าง และพิจารณาขอรายชื่อ
ผู้ได้รับการคัดเลือกตามลาดับและขั้นตอน
๒.๒ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้งมติ กศจ. พร้อมทั้ งรายชื่อและที่ตั้งสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ไปยังสานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่มีบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อขอรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกตาม
คุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ ต้องการเท่ากับจานวนตาแหน่งว่าง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ภายใน ๗ วันทาการ นับตั้งแต่วันที่ กศจ. มีมติ
๒.๓ เมื่อได้รับรายชื่อฯ ซึ่งจัดลาดับที่ เอกสารหลักฐานการสมัคร หนังสือสอบถามความสมัครใจ
ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด รายงาน กศจ. เพื่อประกาศขึ้นบัญชี ทั้งนี้ บัญชีที่ประกาศใหม่ ให้มีอายุเท่ากั บ
บัญชีเดิม
๒.๔ ให้ใช้บัญชีผู้ได้ รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตามลาดับที่ โดยให้
ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ดาเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐาน
ตาแหน่ ง ให้แ ล้ว เสร็จ ก่ อ นที่ บั ญ ชี เ ดิม จะครบอายุก ารขึ้นบั ญ ชี และให้ด าเนิน การออกค าสั่ง ผ่า นระบบ
อิเ ล็กทรอนิก ส์ตามรูป แบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด พร้อมส่ง สาเนาคาสั่ง บรรจุและแต่ง ตั้ง ให้ส านักงาน ก.ค.ศ.
จานวน ๑ ชุด

๒.๕ ให้แจ้งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ส่งรายชื่อฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เพื่อเสนอ
กศจ. เจ้าของบัญชียกเลิกการขึ้นบัญชีเดิมของผู้ได้รับการคัดเลือกที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว
ทั้งนี้ การดาเนินการตั้งแต่ข้อ ๒.๓ – ๒.๕ ให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจาก กศจ. เจ้าของบัญชี
๓. การดาเนินการของ กศจ. เจ้าของบัญชี
๓.๑ พิจารณาเพื่อมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ใช้บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
๓.๒ กรณีอนุมัติ ให้ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด มี หนังสือสอบถามความสมั ครใจของผู้ได้รับการ
คัดเลือกเป็นรายบุคคล ตามรายชื่อและจานวนที่ได้รับอนุมัติ โดยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับลาดับที่ที่มีสิทธิ์ได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้ง รายชื่อและที่ตั้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และให้เลือกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
ต้องการจะบรรจุและแต่งตั้ง
ทั้ ง นี้ อาจให้ มี ก ารสอบถามความสมั ครใจมากกว่า จ านวนที่ ขอ เพื่ อเป็ นผู้ ส มั ค รส ารอง
ตามจานวนที่ เห็นว่าเหมาะสม โดยต้อ งระบุให้ชัดเจนว่า ผู้ถูกสอบถามความสมัครใจถูกสอบถามในฐานะ
ผู้สมัครสารอง และจะได้รับการพิจารณาเมื่อมีตาแหน่งว่าง
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกแสดงความจานงตามแบบทีก่ าหนด แล้วส่งคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ หากพ้นกาหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการแสดงความจานง และยังคงการขึ้นบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือกไว้
ตามลาดับที่เดิม ในบัญชีเดิม
๓.๓ เมื่อได้รับหนังสือตอบรับจากผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว ให้ดาเนินการเฉพาะผู้ที่สมัครใจ ดังนี้
๑) จัดลาดับที่ โดยผู้ที่ได้ลาดับที่ดีกว่าจะได้รับการพิจารณาก่อน
๒) แจ้งรายชื่อ ลาดับที่ เอกสารหลักฐานการสมัคร หนังสือสอบถามความสมัครใจและที่อยู่
ที่สามารถสมัครได้ ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ขอรายชื่อฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
๓.๔ เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการประกาศขึ้นบัญชี และคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งจากสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดที่ขอรายชื่อฯ แล้ว ให้เสนอ กศจ. ยกเลิกการขึ้นบัญชีเดิม
ทั้งนี้ การดาเนินการตั้งแต่ข้อ ๓.๑ – ๓.๔ ให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับหนังสือขอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
๓.๕ ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ไม่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งด้วยเหตุใด ๆ ซึ่งมิใช่เกิดจากผู้ได้ รับ
การคัดเลือกรายนั้น ให้คงการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกรายนั้นไว้ในลาดับที่เดิมในบัญชีของ กศจ. เดิม
กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีของ กศจ. ที่ขอรายชื่อผู้ได้รับ
การคัดเลือกแล้ว ไม่ประสงค์หรือขอระงับการบรรจุและแต่งตั้ง ถือว่าผู้นั้นขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งทั้งของ
กศจ.เจ้าของบัญชี และ กศจ. ที่ขอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

แผนผังกำรดำเนินกำรขอใช้บัญชีหรือกำรให้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.
กำรพิจำรณำขอรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือก ให้ดำเนินกำรตำมลำดับและขั้นตอน ดังนี้

กศจ. ผู้ขอใช้บญ
ั ชี

กศจ. เจ้ำของบัญชี

๑. ให้พิจารณาใช้รายชื่อฯ จากบัญชีใน กศจ. นั้น

๒. หากไม่มี ให้ขอจาก กศจ. ใกล้เคียงที่มีพื้นที่ติดต่อกันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์
โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ใกล้เคียงที่สุด

๑. พิจารณาอนุมัติ

๑. ประชุม และมีมติกาหนดคุณวุฒิ
เท่าจานวนตาแหน่งว่าง และ
พิจารณาขอใช้บัญชีตามลาดับ
๒. แจ้งมติไปยัง กศจ.เจ้าของบัญชี

๓. หากไม่ มี ให้ขอจาก กศจ. ที่อยู่ในภูมิภ าคเดียวกัน โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้ ง
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ใกล้เคียงที่สุด
๒. สอบถามความสมัครใจผู้สอบได้ที่ขึ้นบัญชีไว้

๔. หากไม่มี ให้ขอจาก กศจ. ในภูมิภาคอื่น โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดที่ใกล้เคียงที่สุด

๓. ประกาศขึ้นบัญชีและบรรจุและแต่งตั้ง
ไม่สมัครใจ

๔. รายงาน กศจ.
(กรณีมอบ สนง.กศจ. ดาเนินการ)

คงบัญชีเดิม

ตอบรับสมัครใจ

จัดลาดับที่

๓.ส่งรายชื่อพร้อมเอกสารไปให้ผู้ขอใช้บัญชี
๕. แจ้ง กศจ.เจ้าของบัญชี

๔. ยกเลิกบัญชีเดิม

ข้อคำถำม/ประเด็นปัญหำที่พบ (ถ้ำมี)
ถาม การประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ โดยประกาศ
ตาแหน่งว่าง “กลุ่มวิชาทางการศึกษา” และการประกาศตาแหน่งว่างจานวน ๓ อัตรา แต่ระบุกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ หรือกลุ่มวิชา จานวน ๖ กลุ่ม จะถือว่าการประกาศดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กาหนด หรือไม่
ตอบ

ว ๖/๒๕๕๘ วิธีการข้อ ๕.๑ กาหนดให้ “อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษารับสมัครคัดเลือกก่อนวันรับสมัคร
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันไม่เว้นวันหยุดราชการ และในประกาศรับสมัครคัดเลือก ให้ระบุจานวนตาแหน่งว่าง
แยกตามกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ หรื อกลุ่ มวิ ชา หรื อทาง หรื อสาขาวิ ชาเอก...” ดั งนั้ น การประกาศ
รับสมัครทั้ง ๒ กรณีดังกล่าว จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด

บทเฉพำะกำล
การขอใช้บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาหรือมั ธยมศึกษา
ที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ตามผลการคัดเลือกในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือ
มั ธยมศึกษา แล้วแต่กรณี แจ้งจ านวนตาแหน่งว่างตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิ ชาเอก ไปยัง ส านัก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดนั้นๆ เพื่อนาเสนอ กศจ. พิจารณาขอใช้บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตามอานาจหน้าที่ต่อไป

๒.๓ กำรคัดเลือก (ตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรและผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ)
กฎหมำย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กาหนดว่า การเปลีย่ นตาแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ก.ค.ศ.
๒. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการและ
ผู้อานวยการสถานศึกษา สังกั ดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๙ ลงวั น ที่ ๑๖ ธั น วาคม ๒๕๕๗ (พื้ น ที่ ทั่ ว ไป) และหนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๐ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ (เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้)
สรุปสำระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีกำร
๑. การคัดเลือกแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบการณ์
๒. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร
ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐานตาแหน่ง
๓. บทบาทของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๑ กาหนดวันและเวลาในการดาเนินการคัดเลือก
๓.๒ ดาเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และกาหนดตัวชี้วัด
องค์ประกอบการประเมิน และคะแนนการประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๓.๓ กากับ ติดตามการดาเนินการคัดเลือกให้เ ป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๓.๔ ดาเนินการให้มีการพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๔. บทบาทของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
๔.๑ ประกาศจานวนตาแหน่งว่างในปัจจุบันที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มทั่วไป
และกลุ่ม ประสบการณ์ หากไม่ สามารถระบุจานวนตาแหน่ง ว่างเท่ากั นได้ ให้กาหนดจ านวนตาแหน่งว่าง
กลุ่มประสบการณ์มากกว่ากลุ่มทั่วไป ๑ ตาแหน่ง
๔.๒ การสมัคร
๑) ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสมัครได้ทั้ง ๒ กลุ่ม ให้เลือกสมัครได้เพียงกลุ่มเดียว
๒) สามารถสมั ครได้ทั้ งส านัก งานเขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึก ษา สานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา หรือสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๔.๓ ดาเนินการประเมิน
กลุ่มทั่วไป จานวน ๒ ภาค
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป “ให้สอบข้อเขียนแบบปรนัย” (๒๐๐ คะแนน)
ภาค ข ความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง “ให้ ป ระเมิ นผลการปฏิ บั ติ ง าน และสั มภาษณ์ ”
(๑๐๐ คะแนน)

กลุ่มประสบการณ์ จานวน ๒ ภาค
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป “ให้สอบข้อเขียนแบบปรนัย” (๑๐๐ คะแนน)
ภาค ข ความเหมาะสมกั บ ตาแหน่ง “ให้ป ระเมิ นประวัติและผลงาน และสัมภาษณ์ ”
(๑๕๐ คะแนน)
๔.๔ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกที่ ได้คะแนน ภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาคไม่ ต่ากว่า
ร้อยละหกสิบ โดยเรียงลาดับผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามลาดับลงมา แยกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มทั่วไปและ
กลุ่มประสบการณ์ เพื่อเข้ารับการพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตั้งตั้ง
๔.๕ บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก
๑) ให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตาแหน่งและ
ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๒) ให้เริ่มบรรจุและแต่งตั้ง จากบัญชีกลุ่มประสบการณ์ก่อน แล้วจึงเป็นบัญชีกลุ่มทั่วไป
สลับกลุ่มกันไปในสัดส่วน ๑ ต่อ ๑ หากบัญชีกลุ่มใดหมดบัญชีก่อน ให้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีกลุ่มที่เหลือ
๓) ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดเมื่อถึงลาดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว แต่ยังไม่
ผ่านการพัฒนา ให้เรียกข้ามลาดับที่ของผู้ที่ยังไม่ผ่านการพัฒนานั้น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
มาตรฐานต าแหน่ ง ในล าดับ ถั ดไป โดยให้ คงการขึ้ นบั ญ ชี ของผู้ ที่ ยั ง ไม่ ผ่ า นการพั ฒ นานั้ นไว้ในล าดั บ เดิ ม
เพื่ อรอการบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ในครั้ ง ที่ มี ต าแหน่ ง ว่ า งครั้ ง ต่ อ ไป ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่ ก่ อ นวั น ที่ ผู้ นั้ น มี คุ ณ สมบั ติ
ตรงตามมาตรฐานตาแหน่ง และบัญชียังไม่ถูกยกเลิก
๔.๖ พิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือก หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต
หรือดาเนินการผิดพลาดอันอาจเกิดความไม่เป็นธรรม
๕. ยกเลิกการขึ้นบัญชี
ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นทุกบัญชี
๖. อายุบัญชี
บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นไว้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก แต่ถ้ามีการ
คัดเลือกใหม่ และได้มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งใหม่แล้ว บัญชีเดิมเป็นอันยกเลิก
สาหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี
และ ๔ อ าเภอในจั ง หวั ด สงขลา (อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบ้ า ย้ อ ย)
เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง แล้ว จะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพัฒ นาพิเศษฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ปี
จึงจะย้ายออกนอกเขตพัฒนาพิเศษฯ ได้

อำนำจหน้ำที่ของ กศจ./อกศจ.
๑. ประกาศจานวนตาแหน่งว่างในปัจจุบันที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มทั่วไป
และกลุ่ม ประสบการณ์ หากไม่ สามารถระบุจานวนตาแหน่ง ว่างเท่ากั นได้ ให้กาหนดจ านวนตาแหน่งว่าง
กลุ่มประสบการณ์มากกว่ากลุ่มทั่วไป ๑ ตาแหน่ง
๒. รับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่าเจ็ดวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ด้วยการยื่นสมัครด้วยตนเอง หรือ
ตามแบบ หรือวิธีการสมัครที่ กศจ. กาหนด
๓. ดาเนินการจัดสอบคัดเลือก
๔. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกที่ได้คะแนน ภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ
หกสิ บ โดยเรี ย งลำดั บ ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนรวมสู ง สุ ด ตำมลำดั บ ลงมำ แยกเป็ น ๒ กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ทั่ ว ไป
และกลุ่มประสบกำรณ์ เพื่อเข้ำรับกำรพัฒนำก่อนกำรบรรจุและแต่งตั้งตั้ง
๕. เรียกตัวผู้ได้รับกำรคัดเลือกมำรำยงำนตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
5.1 ให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับกำรคัดเลือกที่ มีคุณสมบัติตรงตำมมำตรฐำนตำแหน่งและ
ผ่ำนกำรพัฒนำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด
5.2 ให้เริ่มบรรจุและแต่งตั้ง จำกบัญชีกลุ่มประสบกำรณ์ก่อน แล้วจึงเป็นบัญชีก ลุ่มทั่วไป
สลับกลุ่มต่อเนื่องกั นไปในสัดส่วน ๑ ต่อ ๑ หำกบัญชีก ลุ่มใดหมดบัญ ชีก่อน ให้บรรจุและแต่งตั้งจำกบัญ ชี
กลุ่มที่เหลือ
5.3 ผู้ ไ ด้ รั บ กำรคั ด เลื อ กรำยใดเมื่ อ ถึ ง ล ำดั บ ที่ ที่ จ ะได้ รั บ กำรบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง แล้ ว
แต่ยังไม่ผ่ำนกำรพัฒนำ ให้เรียกข้ำมลำดับที่ของผู้ที่ยังไม่ผ่ำนกำรพัฒนำนั้น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตำมมำตรฐำนตำแหน่งในลำดับถัดไป โดยให้คงกำรขึ้นบัญชีของผู้ที่ยังไม่ผ่ำนกำรพัฒนำนั้นไว้ในลำดับเดิม
เพื่อรอกำรบรรจุและแต่งตั้งในครั้งที่มีตำแหน่งว่ำงครั้งต่อไป ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตำม
มำตรฐำนตำแหน่ง และบัญชียังไม่ถูกยกเลิก
๖. พิจำรณำแก้ไขหรือยกเลิกกำรคัดเลือก หำกปรำกฏว่ำมีกำรทุจริตหรือส่อไปในทำงไม่สจุ ริต
หรือดำเนินกำรผิดพลำดอันอำจเกิดควำมไม่เป็นธรรม

แผนผังกำรดำเนินกำรคัดเลือกของ กศจ.

สพฐ.
แจ้งวันเวลาในการคัดเลือก

สนง.กศจ.

สพฐ.
ออกข้อสอบ ภาค ก และภาค ข

กศจ.

๑. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๗ วัน
๒. รับสมัครไม่น้อยกว่า ๗ วันไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓. ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ และคุณวุฒิของผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป
ตามมาตรา ๓๐ และมีคุณสมบัติเฉพาะ
ตามมาตรฐานตาแหน่งรองผู้อานวยการ
สถานศึกษาและผู้อานวยการสถานศึกษา

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ

๕. ดาเนินการจัดสอบคัดเลือก
พิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือก หากปรากฏว่ามีการทุจริต
หรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือดาเนินการผิดพลาดอันอาจเกิด
ความไม่เป็นธรรม

๖. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
และเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง

ข้อคำถำม/ประเด็นปัญหำที่พบ (ถ้ำมี)
ถาม หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา และผู้อานวยการสถานศึกษา
ตาม ว ๑๙/๒๕๕๗ ข้อ ๑.๑ กลุ่มทั่วไป ข้อ ๑.๑.๑ (๓) “ดารงตาแหน่งครู มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี
สาหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี และ ๒ ปี สาหรับผู้มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป” หมายถึง ต้องมีคุณวุฒิ
ทั้งคุณวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโท ใช่หรือไม่
ตอบ หลักเกณฑ์ฯ ข้อนี้ หมายความว่า ผู้ส มัครที่ดารงตาแหน่งครูและมีวุฒิปริญญาตรี ต้องดารง
ตาแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี ส่วนผู้มีวุฒิปริญญาโท ต้องดารงตาแหน่งครูมาแล้วไม่น้อย ๒ ปี
ถาม

ตอบ

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา ซึ่งปัจจุบันดารงตาแหน่ง รองผู้อานวยการ
สถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ โดยดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา
มาเป็นระยะเวลา ๒ ปี ๖ เดือน จะสามารถนาประสบการณ์ขณะดารงตาแหน่งครู มานับเป็นคุณสมบัติ
ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกกลุ่มประสบการณ์ ได้หรือไม่
ก.ค.ศ. กาหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร โดยให้พิจารณาการดารงตาแหน่งในปัจจุบันประกอบกับ
ปัจจุบันผู้สมัครดังกล่าวได้เปลี่ยนตาแหน่งจากตาแหน่งครู มาเป็นตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา
แล้ว จึงไม่สามารถนาประสบการณ์ขณะดารงตาแหน่งครู มานับเป็นประสบการณ์เพื่อสมัครคัดเลือก
ในกลุ่มประสบการณ์

บทเฉพำะกำล
สาหรับการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือ
มัธยมศึกษา (เดิม) ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ตามผลการคัดเลือกในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ดาเนินการดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๑. ให้ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึกษาส่งประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
ตาแหน่ ง รองผู้ อ านวยการสถานศึก ษาและผู้อานวยการสถานศึก ษา ที่ ยัง ไม่ ครบอายุก ารขึ้นบัญ ชี ไปยั ง
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อนาเสนอ กศจ.
๒. เมื่อสถานศึกษาในสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามีตาแหน่งว่าง ให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแจ้งจานวนตาแหน่งว่าง และรายชื่อสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ไปยังสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อนาเสนอ กศจ. พิจารณา
๓. หาก กศจ. พิจารณาอนุมัติ ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษานั้น ๆ ดาเนินการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวตามลาดับที่ เท่ากับจานวนตาแหน่ง
ว่า งตามประกาศการขึ้น บั ญ ชี ผู้ไ ด้รั บ การคั ดเลือ ก เพื่อ รับ การบรรจุ และแต่ง ตั้ ง โดยให้เ รี ยก สลับ กลุ ่ม
ต่อเนื่องกันไปในสัดส่วน ๑ ต่อ ๑
ทั้ ง นี้ ให้ เ รี ย กต่ อ เนื่ อ งจากกลุ่ ม ที่ เ รี ย กไว้ ก่ อ นค าสั่ ง คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
จะมีผลบังคับใช้

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
๑. ให้ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษามั ธยมศึก ษาส่ง ประกาศการขึ้นบัญ ชีผู้ได้รับ การคัดเลือก
ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่ยังไม่ครบอายุการขึ้นบัญชี ไปยังสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ทุกจังหวัดที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานั้น ๆ
๒. ให้ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นั้ น ๆ น าประกาศการขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก
ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษาและผู้อานวยการสถานศึกษา ที่ยังไม่ครบอายุการขึ้นบัญชี เสนอ กศจ.
๓. เมื่อ สถานศึกษาในจัง หวัดที่สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึก ษามั ธยมศึก ษา มีตาแหน่ง ว่าง
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแจ้งจานวนตาแหน่งว่าง และรายชื่อสถานศึกษาที่จะบรรจุและ
แต่งตั้ง ไปยังสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนั้น ๆ เพื่อนาเสนอ กศจ. พิจารณา
๔. หาก กศจ. พิจ ารณาอนุมัติ ให้สานัก งานศึกษาธิการจังหวัดนั้น ๆ แจ้งส านักงานเขตพื้นที่
การศึก ษามั ธยมศึก ษา ดาเนินการเรียกตัวผู้ได้รับ การคัดเลือกมารายงานตัวตามล าดับ ที่ เท่ ากั บ จ านวน
ตาแหน่ง ว่า ง ตามประกาศการขึ้น บั ญ ชี ผู้ไ ด้รั บ การคั ดเลือ ก เพื่อ รับ การบรรจุ และแต่ ง ตั้ ง โดยให้ เ รี ย ก
สลับกลุ่มต่อเนื่องกันไปในสัดส่วน ๑ ต่อ ๑
ทั้ ง นี้ ให้ เ รี ย กต่ อ เนื่ อ งจากกลุ่ ม ที่ เ รี ย กไว้ ก่ อ นค าสั่ ง คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
จะมีผลบังคับใช้

๓.๒ กำรบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำร
กศจ. มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาการขอบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใน ๓ กรณี ดังนี้
๑. การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัคร
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖)
๒. การบรรจุและแต่งตั้งผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ (หลักเกณฑ์และ
วิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปปฏิบัติง านตามมติ
คณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖)
๓. การบรรจุและแต่งตั้งผูอ้ อกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ หลักเกณฑ์
และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปรับราชการทหาร
กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ๐๒๐๖.๒/ว ๑๑
ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖)

๓.๒.๑ การบรรจุและแต่งตั้งข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัคร
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สรุปสาระสาคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ
หลักเกณฑ์
๑. ต้องเป็นกรณีทมี่ ีเหตุผลควำมจำเป็นและเป็นประโยชน์ตอ่ ทำงรำชกำร
๒. ผู้สมัครเข้ำรับรำชกำรต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่ วไปตำมมำตรำ ๓๐ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม และมี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพำะ
ตำมมำตรฐำนตำแหน่งหรือมำตรฐำนวิทยฐำนะที่บรรจุและแต่งตั้ง
๓. ไม่เป็นผู้ที่อ อกจำกรำชกำรในระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่ร ำชกำรหรือเตรียมควำมพร้อมและ
พัฒ นำอย่ำงเข้ม และจะต้องออกจำกรำชกำรไปแล้วไม่ เกิ น ๓ ปี เว้นแต่ กรณีผู้ ออกจำกรำชกำรไปดำรง
ตำแหน่งทำงกำรเมือง หรือลำออกจำกรำชกำรเพื่อติดตำมคู่สมรสที่ไปปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือปฏิบัติงำน
ในต่ำงประเทศ ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำร
๔. ต้องมีอำยุไม่เกิน ๕๐ ปี ในวันที่ยื่นคำขอสมัครเข้ำรับรำชกำร
๕. ต้อ งไม่มี บัญชีผู้ส อบแข่ง ขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับ คัดเลือก ในตำแหน่ง นั้นขึ้นบัญ ชี
รอกำรบรรจุและแต่งตั้ง เว้นแต่ที่กรณีที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์นี้
๖. ตำแหน่งที่ จะบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องเป็นตำแหน่งว่ำงและมีอัตรำเงินเดือน และมีอัตรำกำลัง
ไม่เกินเกณฑ์และหรือกรอบอัตรำกำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๗. ในกำรบรรจุและแต่งตั้ง ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นหรืออัตรำที่ไม่สูงกว่ำที่ได้รับ อยู่เดิม
ก่อนออกจำกรำชกำร หำกมีกำรปรับบัญชีเงินเดือนก็ปรับให้ผู้นั้นด้วย
วิธีการ
๑. ผู้สมั ครยื่นคำขอต่อ หน่วยงำนกำรศึก ษำและส่วนรำชกำร พร้อมเอกสำรหลัก ฐำนตำมแบบที่
ก.ค.ศ. กำหนด
๒. ผู้ มี อ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ พิ จ ำรณำจำกคุ ณ วุ ฒิ ควำมประพฤติ ควำมรู้ ค วำมสำมำรถ
ประสบกำรณ์ ผลกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ เหตุผลควำมจำเป็นและประโยชน์ที่ทำงรำชกำรจะได้รับ
๓. หน่ ว ยงำนกำรศึ ก ษำหรื อ ส่ ว นรำชกำรน ำเสนอ กศจ. พิ จ ำรณำ เพื่ อ เสนอควำมเห็ น
ต่อคณะกรรมกำรขับเคลื่อนฯ พิจำรณำอนุมัติ
๔. ผู้มีอำนำจตำมมำตรำ ๕๓ ดำเนินกำรสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจัดส่งสำเนำคำสั่ง จำนวน ๑ ชุด
ไปยังสำนักงำน ก.ค.ศ. ภำยใน ๗ วัน นับแต่วันที่ออกคำสั่ง

แผนผังขั้นตอนการดาเนินการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ
ผู้สมัครยื่นคำขอต่อหน่วยงำนกำรศึกษำหรือส่วนรำชกำร พร้อมเอกสำร
หลักฐำนตำมแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ผู้มีอำนำจตำมมำตรำ ๕๓ พิจำรณำประวัติพร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง

ไม่ประสงค์จะรับ
หน่วยงำนกำรศึกษำหรือส่วนรำชกำร
พิจำรณำเหตุผลควำมจำเป็น

ประสงค์จะรับ
ไม่เห็นชอบ
กศจ. พิจำรณำให้ควำมเห็น

เห็นชอบ
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนฯ
พิจำรณำ
อนุมัติ

แจ้งหน่วยงำนกำรศึกษำหรือส่วนรำชกำรทรำบ
เพื่อสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

ส่งสำเนำคำสั่งให้สำนักงำน ก.ค.ศ.

ไม่อนุมัติ

แจ้งหน่วยงำนกำรศึกษำหรือส่วนรำชกำรทรำบ

๓.๒.๒ การบรรจุและแต่งตั้งผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ
สรุปสาระสาคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ
หลักเกณฑ์
๑. หน่วยงำนกำรศึกษำหรือส่วนรำชกำรเดิมต้องสงวนตำแหน่งไว้
๒. ผู้สมัครเข้ำรับรำชกำรต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ ๓๐ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แก้ ไขเพิ่มเติม และมี คุณสมบัติเฉพำะตำมมำตรฐำน
ตำแหน่งหรือมำตรฐำนวิทยฐำนะที่บรรจุและแต่งตั้ง และต้องมีหนังสือรับรองประวัติกำรปฏิบัติงำน
๓. ยื่ น ค ำขอต่ อ ส่ ว นรำชกำรต้ น สั ง กั ด เดิ ม ภำยในก ำหนดเวลำที่ ค ณะรั ฐ มนตรี อ นุ มั ติ
แต่ไม่เกิน ๔ ปี นับแต่วันไปปฏิบัติหน้ำที่ตำมมติคณะรัฐมนตรี
๔. บรรจุ และแต่ งตั้ งในตำแหน่งและวิทยฐำนะเดิม หรือตำแหน่ งเดิ มและระดั บที่ ไม่ สูงกว่ำเดิ ม
ทั้งนี้หน่วยงำนที่บรรจุแลแต่งตั้งต้องมีอัตรำกำลังไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๕. กำรให้ ได้ รั บ เงิน เดื อ น หำกในระหว่ ำงที่ ผู้ นั้ นออกจำกรำชกำรไป มี กำรปรั บบัญชีเงินเดื อน
ปรับอัตรำเงินเดือนแรกบรรจุตำมคุณวุฒิใหม่ และมีกำรปรับเงินเดือนชดเชยสำหรับผู้ที่รับรำชกำรอยู่ก่อนกำร
ปรับเงินเดือนแรกบรรจุในช่วงเวลำใด ก็ให้ผู้นั้นได้รับกำรปรับเงินเดือน ปรับเงินเดือนชดเชยเช่นเดียวกันด้วย
โดยคำนวณเป็นอัตรำเงินเดือนกำรบรรจุและแต่งตั้ง
วิธีการ
๑. ผู้ขอกลับเข้ำรับรำชกำรต้องยื่นคำขอต่อส่วนรำชกำรเดิมพร้อมหนังสือรับรองประวัติกำรปฏิบัติงำน
ก่อนสิ้นสุดวันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ไปปฏิบัติงำน ไม่น้อยกว่ำ ๓๐ วัน
๒. ส่วนรำชกำรตรวจสอบเอกสำรและประวัติก ำรปฏิบัติงำน และนำเสนอ กศจ. พิจ ำรณำ
เพื่อเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรขับเคลื่อนฯ พิจำรณำอนุมัติ
๓. ผู้มีอำนำจตำมมำตรำ ๕๓ ดำเนินกำรสั่งบรรจุและแต่งตัง้ และจัดส่งสำเนำคำสั่ง จำนวน ๑ ชุด
ไปยังสำนักงำน ก.ค.ศ. ภำยใน ๗ วัน นับแต่วันที่ออกคำสั่ง
อานาจหน้าที่ของ กศจ.
กศจ. พิจำรณำเสนอควำมเห็น เสนอคณะกรรมกำรขับเคลื่อนฯ พิจำรณำอนุมัติ

แผนผังขั้นตอนการดาเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ
ผู้ขอกลับเข้ารับราชการยื่นคาขอต่อส่วนราชการเดิมส่วนราชการ
ตรวจสอบเอกสารและประวัติการปฏิบัติงาน

สพท. ทีผ่ ู้ขอแจ้งความประสงค์ขอกลับเข้ารับราชการ

ไม่เห็นชอบ
กศจ. พิจารณาให้ความเห็น

เห็นชอบ

คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ พิจารณา
อนุมัติ
แจ้งสพท./ส่วนราชการ ทราบ
เพื่อสัง่ บรรจุและแต่งตั้ง
ส่งสาเนาคาสัง่ ให้สานักงาน ก.ค.ศ.

ไม่อนุมัติ

แจ้งส่วนราชการทราบ

๓.๒.๓ การบรรจุและแต่งตั้งผู้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ
สรุปสาระสาคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ
หลักเกณฑ์
๑. หน่วยงำนกำรศึกษำหรือส่วนรำชกำรเดิมต้องสงวนตำแหน่งไว้
๒. ผู้สมัครเข้ำรับรำชกำรต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ ๓๐ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แก้ ไขเพิ่มเติม และมี คุณสมบัติเฉพำะตำมมำตรฐำน
ตำแหน่งหรือมำตรฐำนวิทยฐำนะที่บรรจุและแต่งตั้ง และต้องมีหนังสือรับรองประวัติกำรรับรำชกำรทหำร
๓. ยื่นคำขอกลับเข้ำรับรำชกำรภำยใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันพ้นจำกรำชกำรทหำร
๔. บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งและวิทยฐำนะเดิม หรือตำแหน่งเดิมและระดับที่ ไม่ สูงกว่ำเดิม
ทั้งนี้หน่วยงำนที่บรรจุแลแต่งตั้งต้องมีอัตรำกำลังไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๕. กำรให้ได้รับ เงินเดือ น หำกในระหว่ำงที่ ผู้นั้นออกจำกรำชกำรไป มี กำรปรั บบัญชีเงิ นเดือน
ก็ให้ผู้นั้นได้รับกำรปรับเงินเดือนด้วย
วิธีการ
๑. ผู้ขอกลับเข้ำรับรำชกำรต้องยื่นคำขอต่อหน่วยงำนกำรศึกษำเดิมหรือส่วนรำชกำรเดิมพร้อมหนังสือ
รับรองประวัติกำรรับรำชกำรทหำร ภำยใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันพ้นจำกรำชกำรทหำร
๒. หน่วยงำนกำรศึกษำหรือส่วนรำชกำรตรวจสอบเอกสำรและประวัติกำรรับรำชกำรทหำร และ
นำเสนอ กศจ. พิจำรณำ เพื่อเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรขับเคลื่อนฯ พิจำรณำอนุมัติ
๓. ผู้มีอำนำจตำมมำตรำ ๕๓ ดำเนินกำรสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจัดส่งสำเนำคำสั่ง จำนวน ๑ ชุด
ไปยังสำนักงำน ก.ค.ศ. ภำยใน ๗ วัน นับแต่วันที่ออกคำสั่ง
อานาจหน้าที่ของ กศจ.
กศจ. พิจำรณำเสนอควำมเห็น เสนอคณะกรรมกำรขับเคลื่อนฯ พิจำรณำอนุมัติ

แผนผังขั้นตอนการดาเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร
กลับเข้ารับราชการ

ผู้ขอกลับเข้ารับราชการยื่นคาขอต่อหน่วยงานการศึกษาเดิมหรือส่วนราชการเดิม

หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการตรวจสอบเอกสารและ

ประวัติการรับราชการทหาร
ไม่เห็นชอบ
กศจ. พิจารณาให้ความเห็น

เห็นชอบ

คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ พิจารณา
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

แจ้งหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการ
เพื่อสัง่ บรรจุและแต่งตั้ง
ส่งสาเนาคาสัง่ ให้สานักงาน ก.ค.ศ.

แจ้งหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการทราบ

๔. เงินเดือน และค่ำตอบแทน
กศจ. มีอำนำจในกำรพิจำรณำเงินเดือนและค่ำตอบแทนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๓ กรณี ดังนี้
1. กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
2. กำรอนุมัติให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำลำไปศึกษำ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงำนวิจัย
ถือเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและมีสทิ ธิได้รับกำรพิจำรณำเลือ่ นขั้นเงินเดือนในระหว่ำงลำไปศึกษำ ฝึกอบรม
หรือปฏิบัติงำนวิจัย
3. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติหน้ำที่
สอนคนพิกำร (พ.ค.ก.)

การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๑. กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
๑.๑ มำตรำ ๕๓ มำตรำ ๗๒ มำตรำ ๗๓ มำตรำ ๘๑ และมำตรำ ๑๓๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๒ พระรำชบัญญัติเ งินเดือน เงินวิทยฐำนะ และเงินประจ ำตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๓ กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๐
๑.๔ กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับเงินเดือนสูงกว่ำหรือต่ำกว่ำ
ขั้นต่ำ หรือสูงกว่ำขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๕ หนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๗ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๔๐
เรื่อง ระบบเปิดในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำร
๑๖. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พและที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๕๐ .ศ.
๑.๗ หนังสือสำนักงำน ก.ค. ที่ ศธ ๑๓๐๔/ว ๑๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๔๔ เรื่อง กำรเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้ำรำชกำรครู
๑.๘ หนั ง สื อ ส ำนั ก งำน ก.ค.ศ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/๒๙๕ ลงวั น ที่ ๑๖ ตุ ล ำคม ๒๕๕๗
เรื่อง กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๑.๙ หนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๕๘ เรื่อง
พระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐำนะ และเงินประจำตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. สรุ ป สาระส าคั ญ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ า ด้ ว ยการเลื่ อ นขั้ นเงิ นเดื อ นของข้ า ราชการครู แ ละบุ คลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.๑ กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังต่อไปนี้
๒.๑.๑ ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก เลื่อนวันที่ ๑ เมษำยนของปีที่ได้เลื่อน (ระยะเวลำตั้งแต่วันที่
๑ ตุลำคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนำคม)
๒.๑.๒ ครั้ง ที่ส องครึ่ง ปีห ลัง เลื่อนวันที่ ๑ ตุล ำคมของปีถัดไป (ระยะเวลำตั้ง แต่วันที่
๑ เมษำยน ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน)
๒.๑.๓ ครึ่งปีที่แล้วมำ หมำยควำมว่ำ ระยะเวลำครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังที่ผ่ำนมำแล้วแต่กรณี
๒.๒ ให้ผู้บัง คับบัญ ชำแต่งตั้ง คณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำสำมคน ขึ้นพิจ ำรณำและเสนอควำมเห็น
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของผู้มีอำนำจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยความเห็นชอบของ กศจ.

๒.๓ กำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้พิจำรณำผลกำร
ปฏิบัติงำนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลัก ตำมแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วย
กำรศึกษำแห่งชำติ และให้พิจำรณำถึงควำมประพฤติในกำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ
วิชำชีพ ตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๒.๔ กำรพิ จ ำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนให้นำระบบเปิดตำมมติคณะรัฐมนตรี ตำมหนังสือสำนักงำน
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๐๕/ว ๑๑๗ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๔๐ มำใช้ ซึ่งถือเป็นกระบวนกำร
อันเป็นสำระสำคัญทีต่ ้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด หำกละเลยไม่ปฏิบัติจะทำให้ผลกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน
นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมำย
๒.๕ กำรพิ จำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้งให้พิจำรณำตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนขั้น
เงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๐
๓. อานาจหน้าที่ของ กศจ.
๓.๑ ให้ควำมเห็นชอบผลกำรพิจำรณำเงินเดือนของผู้มีอำนำจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
๓.๒ อนุมัติให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำซึ่งผู้บังคับบัญชำส่งหรืออนุญำตให้ลำไปศึกษำ
ฝึกอบรม หรือวิจัย ถือเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและมีสิทธิได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน
๓.๓ อนุมั ติให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ไม่ อยู่ในหลักเกณฑ์ ที่ จะเลื่อนขั้น
เงินเดือนได้ครึ่งขั้นตำมข้อ ๖ เนื่องจำกขำดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร กำรลำ หรือกำรมำ
ทำงำนสำยแต่ผู้มีอำนำจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจำรณำเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ
เฉพำะรำย

๔. แผนผั ง ขั้ นตอนการพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ นเงิ นเดื อ นของข้ า ราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษา
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจัดทำแบบประเมิน
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อเสนอขอรับ
กำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนผ่ำนผูบ้ ังคับบัญชำตำมลำดับ
กฎ ก.ค.ศ. ว่ ำ ด้ ว ยกำรเลื่ อ นขั้ น
เงิ น เดื อ นของข้ ำ รำชกำรครู แ ละ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้ อ ๒ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช ำ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมกำรไม่ น้ อ ยกว่ ำ ๓ คน
ขึ้ น พิ จ ำรณำและเสนอควำมเห็ น
เพื่ อ ประกอบกำรพิ จ ำรณำของผู้ มี
อำนำจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ

ผู้บังคับบัญชำ
ตั้งกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ ๓ คน
คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน
เสนอควำมเห็นตำมผลกำรประเมินฯ

พิจารณาทบทวน

ไม่เห็นชอบ

ผู้บังคับบัญชำจัดทำบัญชีรำยชื่อตำมลำดับคะแนน
ผลกำรประเมินฯ เพื่อเลือ่ นขั้นเงินเดือนพร้อมเสนอควำมเห็น
กศจ. พิจารณา
เห็นชอบ
ผู้มีอำนำจตำมมำตรำ ๕๓
ออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

ประกำศรำยชื่อผู้ที่มีผลกำรประเมินแต่ละครั้งอยู่ในระดับ
ดีเด่นในที่เปิดเผยทุกครั้งที่มีกำรประเมิน
(มติ ครม. ตำมหนังสือที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๗
ลว. ๒๓ มิ.ย. ๔๐)

พระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้ ำรำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗
แ ล ะ ที่ แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม
มำตรำ ๗๓ วรรคท้ำย

จัดให้มีกำรแจ้งผลกำรประเมินฯ ให้กับข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำทรำบเป็นรำยบุคคลทุกครั้ง
ที่มีกำรประเมิน (มติ ครม. ตำมหนังสือ
ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๗ ลว. ๒๓ มิ.ย. ๔๐)

หมายเหตุ : กำรพิ จ ำรณำเลื่ อนขั้ น เงิ น เดื อนของส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำที่ มีข อบเขตควำมรั บ ผิ ด ชอบ
หลำยจังหวัด ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำดำเนินกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยจัดทำบัญชีรำยละเอียดกำรเลื่อน
ขั้นเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำแยกตำมจังหวัดที่ขำ้ รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติหน้ำที่อยู่
ในจังหวัดนั้น และเสนอ กศจ. จังหวัดนั้น ๆ

การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยถือเป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติงานวิจัย
๑. กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
๑.๑ กฎ ก.ค.ศ. ว่ ำ ด้ วยกำรเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นของข้ ำ รำชกำรครู และบุ คลำกรทำงกำรศึ ก ษำ
พ.ศ. ๒๕๕๐
๑.๒ ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำต่อและฝึกอบรมภำยในประเทศ
พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
๑.๓ ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำ ฝึกอบรม ปฏิบัติกำรวิจัยและ
ดูงำน ณ ต่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
๑.๔ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรส่ง เสริม สนับ สนุนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึก ษำ
ไปศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน หรือปฏิบัติงำนวิจัยและพัฒนำ พ.ศ. ๒๕๕๒
๑.๕ หนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๘ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในกำรขออนุ มั ติ แ ละแนวทำงกำรพิ จ ำรณำกำรอนุ มั ติ ใ ห้ ข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ
ไปศึกษำ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงำนวิจัย ถือเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและมีสิทธิได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนขั้น
เงินเดือนในระหว่ำงลำไปศึกษำ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงำนวิจัย
๑.๖ หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนมำก ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๕๕ เรื่อง
แนวปฏิ บั ติ ใ นกำรขออนุ มั ติ แ ละแนวทำงกำรพิ จ ำรณำกำรอนุ มั ติ ใ ห้ ข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกร
ทำงกำรศึก ษำไปศึก ษำ ฝึก อบรม หรือ ปฏิบัติง ำนวิจัย ถือเป็ นกำรปฏิบัติห น้ำที่ ร ำชกำรและมี สิท ธิได้รั บ
กำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่ำงลำไปศึกษำ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงำนวิจัย
๒. สรุปสาระส าคัญของการอนุมั ติให้ข้ า ราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษา ฝึกอบรม
หรือปฏิบัติงานวิจั ย ถือเป็นการปฏิบัติหน้า ที่ราชการและมีสิทธิไ ด้รั บการพิจารณาเลื่อนขั้ นเงินเดือ น
ในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย
๒.๑ ข้ำ รำชกำรครูแ ละบุ คลำกรทำงกำรศึ ก ษำ ซึ่ ง ผู้บั ง คับ บัญ ชำส่ง หรือ อนุญ ำตให้ล ำไป ศึ ก ษำ
ฝึกอบรม หรือวิจัย ตำมควำมจำเป็นหรือควำมต้องกำรของหน่วยงำนเพื่อประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึก ษำหรือ วิชำชีพ หรือ คุณวุฒิข ำดแคลน โดยอนุมั ติ กศจ. ซึ่ง ถื อเป็นกำรปฏิบัติห น้ ำที่ ร ำชกำรและ
มีสิท ธิได้รับกำรพิ จำรณำเลื่อ นขั้นเงินเดือ นในระหว่ำงลำไปศึกษำ ฝึก อบรม หรือวิจัย แล้วแต่กรณี ไม่ เกิ น
ครั้งละครึ่งขั้น

๒.๒ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต้องสาเร็จการศึกษาภำยในระยะเวลำที่ได้รับอนุญำต
และตำมระยะเวลำของหลักสูตรที่สถำบันกำรศึกษำหรือหน่วยงำนที่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ลำไปศึกษำ ฝึกอบรม หรือวิจัยได้กำหนดไว้ โดยไม่มีการขอขยายระยะเวลา
๒.๓ สำขำวิชำหรือหลักสูตรที่ไปศึกษำ ต้องเป็นสาขาวิชาหรือหลักสูตร ที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนด
ว่ำเป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๒.๔ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีสิทธิได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่ำง
ลำไปศึกษำ ฝึกอบรม หรือวิจัย ต้องจัดทารายงานเสนอแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัด การ
เรียนรู้หรือคุณภาพการศึกษาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้งที่มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่ำง
ลำไปศึกษำ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงำนวิจัย
๒.๕ กำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้พิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ไม่เกินครั้งละ ๐.๕ ขั้น โดยให้มี
กำรรอกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ก่อนและกันเงินสำหรับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ เมื่อข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำสำเร็จกำรศึกษำ ฝึกอบรม หรือวิจัย และกลับมำปฏิบัตหิ น้ำที่รำชกำร ให้ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือนสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้
๓. อานาจหน้าที่ของ กศจ.
อนุมัติให้ล ำไปศึกษำ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงำนวิจัย ถือเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและ
มีสิทธิได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่ำงลำไปศึกษำ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงำนวิจัย

เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.)
1. กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
๑. มำตรำ 33 แห่ง พระรำชบั ญ ญัติ ร ะเบียบข้ ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึก ษำ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กำหนดว่ำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
อำจได้ รั บ เงิ น เพิ่ ม ส ำหรั บ ต ำแหน่ ง ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษ ตำมระเบี ย บที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด โดยควำมเห็ น ชอบ
ของคณะรัฐมนตรี
๒. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ที่ปฏิบัติหน้ำที่สอนคนพิกำร พ.ศ. 2556 ตำมหนังสือ สำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/257
ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2556
2. สาระส าคัญของระเบีย บ ก.ค.ศ. ว่า ด้วยเพิ่ม ส าหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้ า ราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556
ก.ค.ศ. ได้กำหนดระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้ วยเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ปฏิบัติหน้ำที่สอนคนพิกำร พ.ศ. 2556 โดยมีสำระสำคัญดังนี้
1. เงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษนี้เรียกโดยย่อว่ำ “พ.ค.ก.”
2. ให้ได้รับ ในอั ตรำเดือ นละ 2,500 บำท ให้จ่ำยเป็ นรำยเดือนในลัก ษณะจ่ำยควบกั บ
เงินเดือนและไม่นำไปคำนวณบำเหน็จบำนำญ
3. ผู้ที่จะได้รับ “พ.ค.ก.” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 มีวุฒิปริญญำทำงกำรศึกษำพิเศษ
3.2 ผ่ำนกำรอบรมวุฒิบัตรด้ำนกำรสอนคนพิกำร ตำมหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. อนุมัติหรือรับรอง
3.3 ดำรงตำแหน่ง และปฏิบัติหน้ำที่ ในสถำนศึก ษำของทำงรำชกำรหรือสถำนศึก ษำ
ที่อยู่ในควำมควบคุมของทำงรำชกำร ดังนี้
สถานศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะคนพิการ
(1) ครูผู้ช่วย/ครู 18 หน่วยชั่วโมง/สัปดำห์
(2) รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ 8 หน่วยชั่วโมง/สัปดำห์
(3) ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ 5 หน่วยชั่วโมง/สัปดำห์

สถานศึกษาอื่นนอกจากสถานศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะคนพิการ
(1) เป็นครูประจำชั้นที่แยกสอนคนพิกำรเป็นห้องพิเศษ 18 หน่วยชั่วโมง/สัปดำห์
นักเรียนพิกำรไม่นอ้ ยกว่ำ 6 คน
(2) เป็ น ครู เ สริ ม วิ ช ำกำรและสอนคนพิ ก ำรประจ ำห้ อ งเสริ ม วิ ช ำกำร
18 หน่วยชั่วโมง/สัปดำห์ นักเรียนพิกำร ไม่น้อยกว่ำ 6 คน
(3) เป็นครูเ ดินสอนคนพิก ำรประจ ำศูน ย์เ สริม วิชำกำร ไม่น้อยกว่ำ 2 แห่ง
18 หน่วยชั่วโมง/สัปดำห์ นักเรียนพิกำร ไม่น้อยกว่ำ 3 คน
(4) เป็นครูประจำชั้นของชั้นเรียนที่มีคนพิกำรเรียนร่วมกั บคนปกติ และปฏิบัติ
หน้ำที่เป็นครูเสริมวิชำกำรด้วย 18 หน่วยชั่วโมง/สัปดำห์ และสอนเสริม วิชำกำร 5 หน่วยชั่วโมง/สัปดำห์
นักเรียนพิกำร ไม่น้อยกว่ำ 3 คน
4. ผู้ที่ ได้รับ พ.ค.ก. ตำมระเบียบนี้ ต้องรำยงำนข้อมูล กำรปฏิบัติหน้ำที่ พร้อมทั้ งเอกสำร
หลักฐำนที่เกี่ยวข้อง ต่อ กศจ. พิจำรณำอนุมัติภำยใน 45 วัน นับแต่วันเปิดภำคเรียนที่ 1 ของปีกำรศึกษำ
ทั้ ง นี้ ต้อ งรำยงำนผลกำรพั ฒ นำหรือ ผลสัม ฤทธิ์ท ำงกำรเรียนของคนพิก ำร ในปีก ำรศึก ษำที่ แล้ วมำด้ว ย
ตำมแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด
5. กรณี ปฏิบัติหน้ำที่ส อนคนพิกำรไม่เ ต็มเดือนในเดือนใด ให้ผู้นั้นได้รับ พ.ค.ก. สำหรับ
เดือนนั้นตำมส่วนของจำนวนวันที่ปฏิบัติหน้ำที่ ถ้ำในเดือนใด มิได้ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับ พ.ค.ก.
สำหรับเดือนนั้น
6. กรณีที่ กศจ. ได้พิจำรณำอนุมัติมีมติเพิกถอนคำสั่งให้ได้รับ พ.ค.ก. รำยใด ให้ผู้นั้นส่ง พ.ค.ก.
ที่ได้รับคืนตำมระเบียบที่ทำงรำชกำรกำหนด
3. อานาจหน้าที่ของ กศจ.
เพื่อพิจำรณำอนุมัติให้ข้ำรำชกำรครูที่ปฏิบัติหน้ำที่ ในสถานศึกษาอื่นนอกจากสถานศึกษา
ที่เปิดสอนเฉพาะคนพิการ ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษที่ปฏิบัติหน้ำที่สอนคนพิกำร (พ.ค.ก.)

4. แผนผังขั้นตอนการดาเนินการ (สถานศึกษาอื่นนอกจากสถานศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะคนพิการ)
ข้าราชการครู ยื่นคาขอรับ พ.ค.ก.
พร้อมเอกสาร/หลักฐาน
ต่อผู้อานวยการสถานศึกษา

ผู้อานวยการสถานศึกษารับรองความถูกต้อง
และส่งคาขอรับ พ.ค.ก.
ถึงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รับคาขอ/ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ขอรับ พ.ค.ก.

กศจ. พิจารณา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งผลการพิจารณา

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ
ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ออกคาสั่ง

แจ้งสถานศึกษาที่ผู้ขอ พ.ค.ก. ทราบ
หมายเหตุ กำรพิจำรณำให้ข้ำรำชกำรครู สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ได้รับ พ.ค.ก.
ให้สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เสนอขออนุมัติ กศจ.จังหวัด ที่สถำนศึกษำนั้นตั้งอยู่

๕. กำรย้ำย
กศจ. มีอำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์
ดังนี้
5.1 หลัก เกณฑ์ และวิธีก ำรย้ำยผู้บ ริห ำรสถำนศึก ษำ สัง กั ดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึก ษำ
ขั้ น พื้ น ฐำน (ตำมหนั ง สื อ ส ำนั ก งำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวั น ที่ ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๕๔
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๑๐๒๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎำคม ๒๕๕๖ และ ด่วนมำก ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๒ ลงวันที่
๒๓ ธันวำคม ๒๕๕๖)
5.2 หลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ำรย้ ำยข้ำ รำชกำรครู และบุ คลำกรทำงกำรศึ ก ษำ ตำแหน่ง ครู สั ง กั ด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 16 ลงวันที่
28 กรกฎำคม 2558)
5.3 หลักเกณฑ์ และวิธีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งศึก ษำนิเทศก์
(ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๘ ลงวันที่ ๕ กรกฎำคม ๒๕๔๙ และที่ ศธ 0206.4/1025
ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2556)
5.4 หลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๖ ธันวำคม ๒๕๕๔
5.5 แนวทำงกำรด ำเนิน กำรย้ ำยข้ำ รำชกำรครู และบุ คลำกรทำงกำรศึ ก ษำ สัง กั ด ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (กรณีย้ำยไปดำรงตำแหน่งต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ)

๕.๑ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
สรุปสาระสาคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ
๑. เป็นกำรย้ำยข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึ กษำ สำยงำนบริห ำรสถำนศึก ษำ ได้แ ก่
ตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำและรองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ไปดำรงตำแหน่งเดิมในสถำนศึกษำอื่น
๒. กำรย้ำยมี ๓ กรณี คือ
๒.๑ การย้ายกรณีปกติ ได้แก่ ๑) ย้ำยเพื่ออยู่รวมกับคู่สมรส ๒) ย้ำยเพื่อดูแลบิดำมำรดำ
๓) ย้ำยกลับภูมิลำเนำ ๔) ย้ำยด้วยเหตุผลอื่น โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ข อย้า ยไว้ว่ำ ต้องดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสถำนศึกษำปัจจุบันติดต่อกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑๒ เดือน นับถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน
ของปีที่ยื่นคำร้องขอย้ำย ไม่อยู่ระหว่ำงกำรลำศึกษำต่อเต็มเวลำ และกรณีกำรย้ำยสับเปลี่ยนในวันที่ยื่นคำร้อง
ขอย้ำยต้องเป็นผู้ที่มีอำยุรำชกำรเหลือ ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี ๖ เดือนนับถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ของปีที่ครบเกษียณอำยุ
รำชกำร ทั้งนี้ กำหนดให้ยื่นคาร้องขอย้ายได้ปีละ ๑ ครั้ง คือ ยื่นระหว่ำงวันที่ ๑-๑๕ สิงหำคม และให้ใช้พิจำรณำ
ย้ำยได้ไม่เกินวันที่ ๓๑ กรกฎำคม ของปีถัดไป
๒.๒ การย้ายกรณีพิเศษ ได้แก่ ๑) ย้ำยเนื่องจำกเจ็บป่วยร้ำยแรง ๒) ย้ำยเนื่องจำกถูกคุกคำม
ต่อชีวิต ๓) ย้ำยเพื่อดูแลบิดำมำรดำ หรือคู่สมรส ซึ่งเจ็บป่วยร้ำยแรง สำมำรถยื่นคำร้องขอย้ำยได้เมื่อมีเหตุผล
ควำมจ ำเป็น ตำมหลัก เกณฑ์ ก ำรย้ำยกรณีพิเ ศษที่ ก ำหนด โดยสำมำรถยื่นคำร้องขอย้ำยได้ตลอดปี ทั้ ง นี้
คำร้องขอย้ำยให้ใช้พิจำรณำย้ำยได้ไม่เกิน ๑ ปี นับจำกวันยื่นคำร้องขอย้ำย
๒.๓ การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ได้แก่ ๑) ย้ำยเพื่อแก้ปัญหำกำรบริหำร
จัดกำร ในสถำนศึกษำ ๒) ย้ำยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (เป็นกำรย้ำยกรณีที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มีควำมเห็นว่ำต้องมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำใด โดยต้องมีกำรประกำศรำยชื่อสถำนศึกษำ
นั้นก่อนกำรยื่นคำร้องขอย้ำยประจำปี) และ ๓) ย้ำยไปดำรงตำแหน่งในสถำนศึกษำที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และ
สถำนศึกษำคุณภำพพิเศษ (เป็นอำนำจกำรพิจำรณำย้ำยของ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ)
๓. มีก ำรก ำหนดขนำดสถำนศึก ษำเพื่อประโยชน์ในกำรย้ำย โดยก ำหนดขนำดสถำนศึก ษำ
เป็น ๔ ขนำด คือ ขนำดเล็ก (นักเรียนตั้งแต่ ๔๙๙ คนลงมำ) ขนำดกลำง (นักเรียนตั้งแต่ ๕๐๐-๑,๔๙๙ คน)
ขนำดใหญ่ (นักเรียนตั้งแต่ ๑,๕๐๐-๒,๔๙๙ คน) และขนำดใหญ่พิเศษ (นักเรียน ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ คนขึ้นไป)
ทั้ง นี้ ก ำหนดให้มี ก ำรพิ จ ำรณำย้ำยผู้บ ริห ำรสถำนศึก ษำไปดำรงตำแหน่งในสถำนศึก ษำ
ที่จัดกำรศึกษำในระดับเดียวกั น ซึ่งมี ขนำดสถำนศึกษำเดียวกันและขนำดใกล้เคียงกั นพร้อมกันก่อน และ
หำกมี ก ำรพิจ ำรณำย้ำยแล้วยังมี ตำแหน่ง ว่ำงเหลืออยู่ให้พิจำรณำย้ำยไปสถำนศึกษำที่ ต่ำงประเภท หรือ
ย้ำยข้ำมขนำดสถำนศึกษำที่เกินกว่ำ ๑ ขนำดที่ผู้ขอย้ำยดำรงตำแหน่งอยู่ได้

๔. กำรย้ำยผู้บ ริห ำรสถำนศึกษำที่ มี วิท ยฐำนะเชี่ยวชำญพิเ ศษ ให้ส ำนัก งำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเสนอ ก.ค.ศ. พิจำรณำ
๕. อำนำจหน้ำที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำ
๕.๑ กำรย้ำยกรณีปกติ และกำรย้ำยกรณีพิเศษ
5.1.1 พิจ ำรณำกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่ง ว่ำงที่ จ ะใช้รับ ย้ำย และที่จ ะใช้
บรรจุและแต่งตั้ง
5.1.2 ตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำย ตำมองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. กำหนด
5.1.3 ให้ ค วำมเห็ น ชอบรำยละเอี ย ดในกำรประเมิ น ศั ก ยภำพของผู้ ข อย้ ำ ย
ตำมที่สำนัก งำนเขตพื้ นที่กำรศึกษำเสนอ โดยรำยละเอียดในกำรประเมินศักยภำพดัง กล่ำวต้องเป็นไปตำม
องค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. กำหนด
5.1.4 ในกำรกลั่นกรองกำรย้ำยของคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ ให้มี ก ำรประเมิ น
ศัก ยภำพของผู้ ขอย้ ำ ยจำกองค์ป ระกอบ ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด และรำยละเอี ย ดในกำรประเมิ น ศัก ยภำพ
ตำมที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำให้ควำมเห็นชอบ แล้วจัดลำดับควำมเหมำะสม เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
กำรศึกษำเพื่อพิจำรณำ
กำรย้ำยกรณีพิเ ศษนอกจำกจะพิจ ำรณำประเมิ นศักยภำพตำมองค์ป ระกอบ
ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดดังกล่ำวแล้ว ให้พิ จำรณำจำกเหตุผ ลที่ ยื่นคำร้อง ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ หลัก ฐำน
ทำงรำชกำร หรือหลักฐำนอื่นๆ โดยให้คำนึงถึงควำมจำเป็นและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ ทำงรำชกำร
ทั้ง นี้ สถำนศึก ษำที่ รับ ย้ำยต้องมี อัตรำก ำลัง ของสำยงำนบริห ำรสถำนศึก ษำ
ไม่เกินกรอบอัตรำกำลัง ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
5.1.5 พิ จ ำรณำรับ ย้ำ ยข้ำ รำชกำรครูแ ละบุค ลำกรทำงกำรศึก ษำ โดยพิจ ำรณำ
จำกองค์ป ระกอบ ที ่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และน ำควำมเห็น ของคณะกรรมกำรกลั ่น กร องกำรย้ำ ยและ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมำประกอบกำรพิจำรณำย้ำย โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นสำคัญ
หำก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำมีควำมเห็นต่ำงไปจำกควำมเห็นของ คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำยและ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ให้ระบุเหตุผลให้ชัดเจน
๖. กำรย้ำยกรณีเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร ให้พิจำรณำโดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมและ
ประโยชน์ของทำงรำชกำร ส ำหรับ กำรย้ำยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึก ษำต้องพิจ ำรณำให้ควำม เห็นชอบ
กำรประกำศรำยชื่อสถำนศึกษำที่ต้องมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ก่อนกำรยื่นคำร้องขอย้ำยประจำปี ด้วย
อานาจหน้าที่ของ กศจ.
พิ จ ำรณำย้ ำ ยผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำตำมบทบำทหน้ ำ ที่ ข อง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด

แผนผังขั้ นตอนการด าเนิ นการการย้ า ยข้ า ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้บริ หาร
สถานศึกษา
กรณีปกติ

กรณีพิเศษ

ยื่นคำขอได้ปีละ ๑ ครั้ง
วันที่ ๑ – ๑๕ ส.ค.

ยื่นคำขอได้ตลอดปี

กรณีเพื่อประโยชน์ของ
ทำงรำชกำร

สพท.ตรวจสอบคุณสมบัติตำมกรณีกำรย้ำย

คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำย พิจำรณำตำม
องค์ประกอบ และจัดลำดับ (กรณีกำรย้ำยเพื่อประโยชน์ฯ
ให้พิจำรณำให้ควำมเห็นโดยไม่ต้องจัดลำดับ) (กรณีที่ผ่ำน
กำรกลั่นกรองมำแล้ว ให้นำเสนอ กศจ. ที่รับย้ำยพิจำรณำ)

กศจ. ที่รบั ย้ำยพิจำรณำ
อนุมัติ

ไม่มีคำร้อง

กศจ.พิจำรณำ
๑. กำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่ำงฯ
๒. ตั้งคณะกรรมกำรเพื่อทำหน้ำที่กลั่นกรองฯ
๓. กำหนดรำยละเอียดตำมองค์ประกอบกำรย้ำย
๔. กรณีกำรย้ำยเพื่อพัฒนำคุณภำพฯ ต้องพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
กำรประกำศรำยชื่อสถำนศึกษำที่ต้องมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

5.2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
สรุปสาระสาคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ
หลักเกณฑ์
1. กำรย้ำยมี 3 กรณี ดังนี้
1.1 กำรย้ำยกรณีปกติ ได้แก่ กำรย้ำยตำมคำร้องขอย้ำย
1.2 กำรย้ำยกรณีพิ เ ศษ ได้แก่ กำรย้ ำยตำมคำร้อ งขอย้ำ ย เนื่อ งจำก ติด ตำมคู่ส มรส
เจ็บป่วยร้ำยแรง ถูกคุกคำมต่อชีวิต เพื่อดูแลบิดำ มำรดำ คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ำยแรงหรือทุพพลภำพ
1.3 กำรย้ ำ ยกรณี เ พื่ อ ควำมเหมำะสมและประโยชน์ข องทำงรำชกำร ได้ แ ก่ กำรย้ ำ ย
เพื่อ แก้ ปัญ หำกำรบริห ำรจัดกำรในสถำนศึก ษำ เพื่อพัฒ นำคุณภำพกำรศึก ษำ หรือเพื่อเกลี่ยอัตรำก ำลัง
ของสถำนศึกษำ
2. คุณสมบัติของผู้ขอย้ำยกรณีปกติ
2.1 ได้ปฏิบัติงำนในตำแหน่งครูในสถำนศึกษำปัจจุบันติดต่อกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 24 เดือน
นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
2.2 ไม่อยู่ระหว่ำงลำศึกษำต่อเต็มเวลำ
2.3 กำรย้ำยสับเปลี่ยนกับตำแหน่งที่มีคนครอง ในวันที่ยื่นคำร้องขอย้ำยต้องมีอำยุรำชกำรเหลือ
ไม่น้อยกว่ำ 2๔ เดือน นับถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ของปีที่ครบเกษียณอำยุรำชกำร
3. กำรยื่นคำร้องขอย้ำย
ให้ผู้ประสงค์ขอย้ำย ยื่นคำร้องขอย้ำยตำมแบบคำร้องขอย้ำยที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดได้ปีละ ๑ ครั้ง
ในเดือนมกรำคม ของทุกปี โดยให้ยื่นคำร้องขอย้ำยได้เพียงเขตพื้นที่กำรศึกษำเดียว
คำร้องขอย้ำยกรณีพิเศษ ยื่นคำร้องได้ตลอดทั้งปี
4. คำร้อ งขอย้ำย ให้ใช้ส ำหรับกำรพิจ ำรณำย้ำยได้จ นถึง วันที่ 31 ธันวำคม ของปีเ ดียวกั น
โดยปกติ ให้พิ จำรณำย้ำยปีล ะสองครั้ง ครั้งที่ 1 ในเดือนเมษำยน และครั้ง ที่ 2 ในเดือนกันยำยน เว้นแต่
มีเหตุผ ลควำมจำเป็นเป็นพิเศษเพื่ อ ไม่ ให้เ กิดควำมเสียหำยแก่ ท ำงรำชกำร อำจพิจ ำรณำกำรย้ำยมำกกว่ำ
สองครั้งก็ได้
สำหรับกำรย้ำยเพื่อ ควำมเหมำะสมและประโยชน์ของทำงรำชกำรจะพิจำรณำจำกคำร้อง
ขอย้ำยหรือไม่ก็ได้
5. บทบำทหน้ำที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำ
5.1 ตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำย ประกอบด้วย รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำที่ได้รับมอบหมำย เป็นประธำน และผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสม จำนวน ๖ คน เป็นกรรมกำร
โดยให้ผู้อำนวยกำรกลุ่ม บริหำรงำนบุคคลหรือหัวหน้ำงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ แล้วแต่กรณี เป็นเลขำนุกำร ทั้งนี้
กรรมกำรดังกล่ำวต้องไม่เป็นอนุกรรมกำรใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำนั้น และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมี
เหตุซึ่งมีสภำพร้ำยแรงอันอำจทำให้กำรพิจำรณำไม่เป็นกลำง

5.2 ในกำรกลั่นกรองกำรย้ำย คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำยและ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
กำรศึกษำต้องพิจำรณำจำกองค์ประกอบ ดังนี้ (1) ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ หรือวิชำเอก ตำม
ควำมจ ำเป็นของสถำนศึก ษำ (2) ล ำดับ สถำนศึก ษำที่ ผู้ขอย้ำยมี ควำมประสงค์จ ะย้ำยไปปฏิบัติง ำน (3)
ระยะเวลำที่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนศึกษำปัจจุบัน 4) สภำพควำมยำกลำบำกในกำรปฏิบัติงำน
ในสถำนศึก ษำปัจ จุบัน (5) เหตุผ ลกำรขอย้ำย (6) ควำมอำวุโ สตำมหลัก รำชกำร และ (7) ควำมเห็น ของ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ โดยให้คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำยจัดลำดับผู้ยื่นคำร้องขอย้ำยเสนอ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่กำรศึกษำพิจำรณำ สำหรับกำรย้ำยกรณีเพื่อประโยชน์ทำงรำชกำร คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำย
ก็ต้องพิจำรณำให้ควำมเห็นก่อนเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำพิจำรณำด้วยเช่นกัน
5.3 พิจำรณำรับย้ำยข้ำรำชกำรครูตำมองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยนำควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำยมำประกอบกำรพิจำรณำ ทั้ งนี้ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล หลักกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และคำนึงถึงประโยชน์ที่ทำงรำชกำรจะได้รับเป็นสำคัญ
หำก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำ มีควำมเห็นต่ำงไปจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำร
กลั่นกรองกำรย้ำย และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ให้ระบุเหตุผลให้ชัดเจน
กำรย้ำยทุกกรณี สถำนศึกษำที่จะรับย้ำยต้องมีอัตรำกำลังสำยงำนกำรสอน ไม่เกินเกณฑ์
อั ต รำกำลั ง ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
5.4 กำรพิ จ ำรณำย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสัง กั ดส ำนัก งำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำไปดำรงตำแหน่งภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำนั้นพิจำรณำ
อนุมัติ
กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปดำรงตำแหน่งต่ำงเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำที่รับย้ำยพิจำรณำอนุมัติ
กำรย้ ำ ยข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำที่ มี วิ ท ยฐำนะเชี่ ย วชำญพิ เ ศษ
ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำที่รับย้ำยเสนอ ก.ค.ศ. พิจำรณำอนุมัติ
อานาจหน้าที่ของ กศจ.
1. ตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำย
2. พิจำรณำย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครู ตำมบทบำทหน้ำที่ของ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยสรุปดังนี้
2.1 พิจำรณำรับย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยพิจำรณำจำกองค์ประกอบ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และนำควำมเห็นของคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ มำประกอบกำรพิจำรณำ กรณีมีควำมเห็น
ต่ำงไปจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำย และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ให้ร ะบุเ หตุผ ล
ให้ชัดเจน
2.2 พิ จ ำรณำกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสัง กั ดส ำนัก งำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำไปดำรงตำแหน่ง ในจังหวัดเดียวกัน และพิจำรณำรับย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำจำกจังหวัดอื่น
ส ำหรับ กำรย้ำยข้ำ รำชกำรครูและบุ คลำกรทำงกำรศึก ษำสัง กั ด ส ำนัก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติที่ ก.ค.ศ. หรือรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กำหนด

แผนผังขั้นตอนการดาเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู

กรณีปกติ

กรณีพิเศษ

กรณีเพื่อความเหมาะสม
และประโยชน์ฯ

ยื่นคำขอได้ปีละ
1 ครั้งในเดือน
มกรำคม

ยื่นคำขอได้ปีตลอดปี

คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำย พิจำรณำ
ตำมองค์ประกอบ และจัดลำดับ (กรณีกำรย้ำย
เพื่อควำมเหมำะสมฯ ให้พิจำรณำให้ควำมเห็น
โดยไม่ต้องจัดลำดับ) (กรณีทผี่ ่ำนกำรกลั่นกรอง
มำแล้ว ให้นำเสนอ กศจ.ที่รับย้ำยพิจำรณำ)

กศจ. ที่รับย้ำยพิจำรณำ

อนุมัติ
สพท.ที่รบั ย้ำยออกคำสั่ง

ไม่มีคำร้อง

สพท.ตรวจสอบคุณสมบัติตำมกรณีกำรย้ำย

มีคำร้อง

การย้ายกรณีปกติ สายงานการสอน ว 16/2558
กรณี สพป.ที่รับผิดชอบจังหวัดเดียว

ยื่นคาร้องขอย้าย (ในเดือนมกราคม)
ผ่านผู้อานวยการสถานศึกษา
สพป.ต้นสังกัด

คาร้องขอย้ายในเขต

คาร้องขอย้ายจากต่างเขต

กลั่นกรองคาขอในเขตและต่างเขต
สพป.จัดทาบัญชี
เสนอ ศธจ.
กศจ. พิจารณา

สพป.ออกคำสั่ง ตำมมำตรำ 53
หมายเหตุ
กรณีที่รับ ย้ำยจำกสพท.อื่ นและ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
กำรศึกษำ(เดิม)ยังไม่ได้พิจำรณำเห็นชอบให้ย้ำยก่อนให้
ศธจ.ที่ รับ ย้ำยส่งบัญชี ไปสำนักงำนเขตพื้ นที่ กำรศึกษำ
ของผู้ ป ระสงค์ ข อย้ ำ ยเพื่ อ เสนอให้ ศธจ. ต้ น สั ง กั ด
พิจ ำรณำให้ค วำมเห็ นชอบกำรย้ำ ยก่ อ นให้ผ อ.สพท.
ที่รับย้ำยออกคำสั่ง

คาร้องขอย้ายไปนอกเขต

ส่งคำร้องขอย้ำยไปต่ำงเขต
ภำยใน 15 วัน นับแต่ได้รับคำร้องขอย้ำย
ว 16/2558 กำรย้ำยข้ำรำชกำรครู
หลักกำร
1. ยื่นคำขอปีละ 1 ครั้ง ในเดือนมกรำคม
2. พิจำรณำย้ำยถึง 31 ธันวำคมของปีเดียวกัน
3. กำรพิจำรณำย้ำยปีละ 2 ครั้ง ในเดือนเมษำยนและ
เดือนกันยำยน
4. อ.ก.ค.ศ.เขตฯ (กศจ.) ตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรอง
5. คำขอย้ำยที่ขอไปต่ำงเขตพื้นที่ ให้สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำต้นทำงดำเนินส่งไปสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำปลำยทำง ภำยใน 15 วัน นับแต่ได้รับคำร้อง
ขอย้ำย
6. กำรย้ำยทุกกรณี สถำนศึกษำทีร่ ับย้ำย ต้องมีอัตรำกำลัง
ไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

กรณีมีหลายจังหวัด สายงานการสอน ว 16/2558
กรณีที่จังหวัดมี สพป.หลำยเขต
ยื่นคาร้องขอย้าย (ในเดือนมกราคม)

คาร้องขอย้าย
ในเขต

ยื่นคาร้องขอย้าย (ในเดือนมกราคม)

ผ่านผู้อานวยการ
สถานศึกษา

ผ่านผู้อานวยการ
สถานศึกษา

สพป.ต้นสังกัด

สพป.ต้นสังกัด

คาร้องขอย้าย
จากต่างเขต

กลั่นกรองคาขอ
ในเขตและต่างเขต

คาร้องขอย้าย

คาร้องขอย้าย

คาร้องขอย้าย

คาร้องขอย้าย

ไปนอกเขต

ในเขต

จากต่างเขต

ไปนอกเขต

ส่งคำร้องขอย้ำย
ไปต่ำงเขต
ภำยใน 15 วัน
นับแต่ได้รับคำร้องขอย้ำย

สพป.จัดทาบัญชี

กลั่นกรองคาขอ
ในเขตและต่างเขต

สพป.จัดทาบัญชี

เสนอ ศธจ.
ที่รับผิดชอบ

กศจ. พิจารณา

สพป.ต้นสังกัด
ออกคำสั่ง
ตำมมำตรำ 53

สพป.ต้นสังกัด
ออกคำสั่ง
ตำมมำตรำ 53

ส่งคำร้องขอย้ำย
ไปต่ำงเขต
ภำยใน 15 วัน
นับแต่ได้รับคำร้องขอย้ำย

การย้ายกรณีปกติ สายงานการสอน ว 16/2558
กรณี สพม.ที่รับผิดชอบจังหวัดเดียว
ยื่นคาร้องขอย้าย (ในเดือนมกราคม)
ผ่านผู้อานวยการสถานศึกษา
สพม.ต้นสังกัด

คาร้องขอย้ายในเขต
กลั่นกรองคาขอในเขตและต่างเขต

คาร้องขอย้ายจากต่างเขต

คาร้องขอย้ายไปนอกเขต

ส่งคำร้องขอย้ำยไปต่ำงเขต
ภำยใน 15 วัน นับแต่ได้รับคำร้องขอย้ำย

สพม.จัดทาบัญชี
ว 16/2558 กำรย้ำยข้ำรำชกำรครู
หลักกำร
1. ยื่นคำขอปีละ 1 ครั้ง ในเดือนมกรำคม
กศจ. พิจารณา
2. พิจำรณำย้ำยถึง 31 ธันวำคมของปีเดียวกัน
3. กำรพิจำรณำย้ำยปีละ 2 ครั้ง ในเดือนเมษำยนและ
เดือนกันยำยน
สพม.ออกคำสัง่ ตำมมำตรำ 53
4. อ.ก.ค.ศ.เขตฯ (กศจ.) ตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรอง
5. คำขอย้ำยที่ขอไปต่ำงเขตพื้นที่ ให้สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำต้นทำงดำเนินส่งไปสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
หมายเหตุ
ปลำยทำง ภำยใน 15 วัน นับแต่ได้รับคำร้องขอย้ำย
กรณีที่รับ ย้ำยจำกสพท.อื่นและ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
6. กำรย้ำยทุกกรณี สถำนศึกษำทีร่ ับย้ำย ต้องมีอัตรำกำลัง
กำรศึกษำ(เดิม)ยังไม่ได้พิจำรณำเห็นชอบให้ย้ำยก่อนให้
ไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ศธจ.ที่ รับ ย้ำยส่งบัญชี ไปสำนักงำนเขตพื้ นที่ กำรศึกษำ
ของผู้ ป ระสงค์ ข อย้ ำ ยเพื่ อ เสนอให้ ศธจ. ต้ น สั ง กั ด
พิจ ำรณำให้ค วำมเห็ นชอบกำรย้ำ ยก่ อนให้ผ อ.สพท.
ที่รับย้ำยออกคำสั่ง
เสนอ ศธจ.

กรณีมีหลายจังหวัด สายงานการสอน ว 16/2558
กรณี สพม.ที่รับผิดชอบหลำยจังหวัด
ยื่นคาร้องขอย้าย (ในเดือนมกราคม)
ผ่านผู้อานวยการสถานศึกษา
สพม.ต้นสังกัด

คาร้องขอย้ายในเขต

จัดทาบัญชีจังหวัด....

คาร้องขอย้ายจากต่างเขต

จัดทาบัญชีจังหวัด....

กลั่นกรองคาขอในเขตและต่างเขต
สพม.จัดทาบัญชี

เสนอ ศธจ.
ที่รับผิดชอบ

เสนอ ศธจ.
ที่รับผิดชอบ

กศจ. พิจารณา

กศจ. พิจารณา

สพม.ออกคำสัง่
ตำมมำตรำ 53

คาร้องขอย้ายไปนอกเขต
ส่งคำร้องขอย้ำยไปต่ำงเขต
ภำยใน 15 วัน นับแต่ได้รับคำร้องขอย้ำย

๕.๓ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งศึกษานิเทศก์
สรุปสาระสาคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ
หลักเกณฑ์
๑. เป็นกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ไปดำรงตำแหน่งเดิมในสถำนศึกษำอื่น
หรือหน่วยงำนกำรศึกษำอื่น ในสำยงำนและสังกัดต่ำงๆ ดังนี้
1.1 สำยงำนกำรสอน (ตำแหน่งครูผู้ช่วยและตำแหน่งครู) ทุกสังกัด ยกเว้นสังกัด สพฐ.
1.2 สำยงำนบริหำรสถำนศึก ษำ (ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำและผู้อำนวยกำร
สถำนศึกษำ) ทุกสังกัด ยกเว้นสังกัด สพฐ.
1.3 สำยงำนนิเทศกำรศึกษำ (ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์) ทุกสังกัด
1.4 สำยงำนบริหำรกำรศึกษำ (ตำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ ได้แก่ ผอ./รอง กศน.จังหวัด
สังกัดสำนักงำน กศน. ผอ./รอง ผอ.สช.จังหวัด ผอ.สช.อำเภอ สังกัด สช.) ยกเว้นผู้บริหำรกำรศึกษำสังกั ด
สพฐ.
ทั้ ง นี้ ตำมหลัก เกณฑ์ ว 8/2549 อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ก ำรศึก ษำ มี อำนำจหน้ำที่ ในกำร
พิจำรณำเฉพำะกรณีตำมข้อ 1.3 (ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์) สำหรับกรณีตำมข้อ 1.1, 1.2 และ 1.4 เป็นอำนำจ
หน้ำที่ของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ในส่วนรำชกำร ดังนั้นในที่นี้ จึงจะกล่ำวถึงเฉพำะกรณีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์ เท่ำนั้น
๒. กำรย้ำยมี ๓ กรณี คือ
2.1 กำรย้ำยกรณีปกติ ได้แก่ 1) ย้ำยเพื่ออยู่รวมกับคู่สมรส 2) ย้ำยเพื่อดูแลบิดำมำรดำ
3) ย้ำยกลับภูมิลำเนำ
2.2 กำรย้ำยกรณีพิเ ศษ ได้แก่ 1) ย้ำยติดตำมคู่ส มรส 2) ย้ำยเนื่องจำกเจ็บป่วยร้ำยแรง
3) ย้ำยเนื่องจำกถูกคุกคำมต่อชีวิต 4) ย้ำยเพื่อดูแลบิดำมำรดำหรือคู่สมรส ซึ่งเจ็บป่วยร้ำยแรง
2.3 กำรย้ำยเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร ได้แก่ 1) ย้ำยเพื่อแก้ปัญหำกำรบริหำรจัดกำร
ในหน่วยงำนกำรศึกษำ 2) ย้ำยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
3. คุณสมบัติของผู้ขอย้ำย
3.๑ กำรย้ำยกรณีปกติ
3.๑.๑ ไม่อยู่ในระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
3.1.2 ดำรงตำแหน่งในหน่วยงำนกำรศึกษำปัจจุบันไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน โดยผู้ยื่นคำร้อง
ขอย้ำยระหว่ำงวันที่ 1-15 กุมภำพันธ์ ให้นับถึงวันที่ 31 มีนำคมของปีเดียวกัน และผู้ยื่นคำร้องขอย้ำยระหว่ำง
วันที่ 1-15 สิงหำคม ให้นับถึงวันที่ 30 กันยำยนของปีเดียวกัน
3..๑.๓ ไม่อยู่ระหว่ำงลำศึกษำต่อเต็มเวลำ
3.๑.๔ กรณีกำรย้ำยสับเปลี่ยนต้องเป็นผู้ที่มีอำยุรำชกำรเหลือไม่น้อยกว่ำ ๑๒ เดือน
นับถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ของปีที่ครบเกษียณอำยุรำชกำร

3.๒ กำรย้ำยกรณีพเิ ศษ
3.๒.๑ กำรย้ำยติดตำมคู่สมรส
(๑) ไม่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัตหิ น้ำที่รำชกำร
(๒) คู่สมรสต้องเป็นข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำส่วนรำชกำร พนักงำนของรัฐ
ที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ ำ งอื่ น หรื อ พนั ก งำนรั ฐ วิ ส ำหกิ จ ซึ่ ง จดทะเบี ย นสมรสก่ อ นวั น ที่ คู่ ส มรสได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง
ไปดำรงตำแหน่งใหม่ และต้องอำศัยอยู่ด้วยกัน
3.๒.๒ กำรย้ำยเนื่องจำกเจ็บป่วยร้ำยแรง
เป็นผู้เจ็บป่วยหรือเป็นโรคร้ำยแรง ต้องรักษำต่อเนื่องเป็น เวลำนำนและแพทย์
แผนปัจจุบันในท้องถิ่นไม่สำมำรถรักษำได้ ซึ่งมีหลักฐำนทำงกำรแพทย์แผนปัจจุบันรับรอง
3.๒.๓ กำรย้ำยเนื่องจำกถูกคุกคำมต่อชีวิต
เป็นผู้ประสบปัญหำถูกคุกคำม ปองร้ำย โดยมีหลักฐำนทำงรำชกำรยืนยัน และ
ผู้บังคับบัญชำชั้นต้นให้คำรับรอง
3.๒.๔ กำรย้ำยเพื่อดูแลบิดำ มำรดำ หรือคู่สมรส ซึ่งเจ็บป่วยร้ำยแรง
(๑) ผู้ขอย้ำยเป็นบุตรคนเดียวหรือบุตรซึ่งเหลืออยู่คนเดียวของ
บิดำ มำรดำ หรือเป็นคู่สมรสตำมกฎหมำยของผู้เจ็บป่วยร้ำยแรง หรือเป็นโรคร้ำยแรง
(๒) บิดำ มำรดำหรือคู่สมรสเจ็บป่วยร้ำยแรง หรือเป็นโรคร้ำยแรง
ต้องรักษำต่อเนื่องเป็นเวลำนำน ซึ่งมีหลักฐำนทำงกำรแพทย์ แผนปัจจุบันรับรอง
3.๓ กำรย้ำยกรณีเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร
กรณีที่มีควำมจำเป็นต้อ งกำหนดคุณ สมบัติของผู้ที่ท ำงรำชกำรประสงค์ จะให้ย้ำย
ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำพิจำรณำได้ตำมควำมเหมำะสม
4. กำรยื่นคำร้องขอย้ำย (กรณีปกติและกรณีพิเศษ)
4.1 กำรย้ำยกรณีป กติ ก ำหนดให้ ยื่ นได้ปีล ะ 2 ครั้ง ครั้ง ที่ 1 ยื่นระหว่ำงวัน ที่ 1 - 15
กุมภำพันธ์ ครั้งที่ 2 ยื่นระหว่ำงวันที่ 1 - 15 สิงหำคม
4.2 กำรย้ำยกรณีพิเศษ ให้ยื่นคำร้องขอย้ำยได้ เมื่อมีคุณสมบัติที่จะย้ำยกรณีพิเศษ สำหรับ
กำรย้ำยติดตำมคู่สมรส ต้องยื่นคำขอภำยใน 1 ปี นับแต่วันที่คู่สมรสได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่
4.3 กำรย้ำยไปส่วนรำชกำรอื่นให้ยื่นคำร้องขอย้ำยได้ตลอดปี
5. กำรกลั่นกรองกำรย้ำย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตั้งคณะกรรมกำรเพื่อกลั่นกรองก่อนเสนอ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ โดยพิ จ ำรณำจำกองค์ป ระกอบในกำรประเมิ น ศั ก ยภำพ ดั ง นี้ 1) ควำมรู้
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ คุณวุฒิ 2) ผลกำรปฏิบัติงำน 3) กำรรักษำวินัยและจรรยำบรรณ 4) ควำมอำวุโส
ตำมหลั ก รำชกำร 5) ระยะเวลำที่ ด ำรงต ำแหน่ ง หรื อ ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ใ นหน่ ว ยงำน กำรศึ กษำปั จ จุ บั น
6) สภำพควำมยำกลำบำกในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนกำรศึกษำปัจจุบัน 7) เหตุผลกำรขอย้ำย
6. หน่วยงำนกำรศึกษำที่รับย้ำยต้องมีอัตรำกำลังตำแหน่งศึกษำนิเทศก์ไม่เกินกรอบอัตรำกำลังที่
ก.ค.ศ. กำหนด

7. กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีวิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ ให้ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่กำรศึกษำที่รับย้ำยเสนอ ก.ค.ศ. พิจำรณำอนุมัติ
8. บทบำทหน้ำที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ
8.1 ก ำหนดรำยละเอียดตำมองค์ประกอบกำรพิจ ำรณำย้ำยที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และกำหนด
แนวทำงกำรพิจำรณำย้ำยกรณีพิเศษ
8.2 พิจำรณำรับย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยพิจำรณำจำกองค์ประกอบ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และนำควำมเห็นของคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ ที่ สำนักงำนเขตพื้นที่ก ำรศึกษำแต่งตั้ง
มำประกอบกำรพิจำรณำ
8.3 กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึก ษำสังกั ดสำนักงำนเขตพื้นที่ก ำรศึก ษำ
ประถมศึกษำไปดำรงตำแหน่งในเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำเดียวกัน ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำนั้นพิจำรณำอนุมัติ
กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปดำรงตำแหน่งในต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำที่รับย้ำยพิจำรณำอนุมัติ
กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มี วิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ ให้ กศจ.
ที่รับย้ำยเสนอ ก.ค.ศ. พิจำรณำอนุมัติ
อานาจหน้าที่ของ กศจ.
พิจำรณำย้ำยศึกษำนิเทศก์ตำมบทบำทหน้ำที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยสรุปดังนี้
1. ก ำหนดรำยละเอี ยดตำมองค์ป ระกอบกำรพิจ ำรณำย้ำยที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และก ำหนด
แนวทำงกำรพิจำรณำย้ำยกรณีพิเศษ
2. พิจ ำรณำรับย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยพิจำรณำจำกองค์ป ระกอบ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และนำควำมเห็นของคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ ที่ สำนักงำนเขตพื้นที่ก ำรศึกษำแต่งตั้ง
มำประกอบกำรพิจำรณำ
3. พิจำรณำกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำไปดำรงตำแหน่งในจังหวัดเดียวกัน และพิจำรณำรับย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำจำกจังหวัดอื่น
สำหรับกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ ให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติที่ ก.ค.ศ. หรือรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กำหนด

แผนผังขั้นตอนการดาเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งศึกษานิเทศก์
กรณีปกติ

กรณีพิเศษ

ยื่นคำขอได้ปีละ 2 ครั้ง
1-15 ก.พ .และ 1-15 ส.ค.

กรณีเพื่อประโยชน์ของ
ทำงรำชกำร

ยื่นคำขอได้ปีตลอดปี

สพท.ตรวจสอบคุณสมบัติตำมกรณีกำรย้ำย และตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำย

คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำย พิจำรณำ
ตำมองค์ประกอบ รำยละเอียดและแนวทำงที่กำหนด
(กรณีที่ผ่ำนกำรกลั่นกรองมำแล้ว ให้นำเสนอ กศจ.
ที่รับย้ำยพิจำรณำ)

กศจ. ที่รบั ย้ำยพิจำรณำ
อนุมัติ

สพท.ที่รบั ย้ำยออกคำสั่ง

ไม่มีคำร้อง

กศจ. พิจำรณำ
1. กำหนดรำยละเอียดตำมองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2. กำหนดแนวทำงกำรพิจำรณำกำรย้ำยกรณีพิเศษ

๕.๔ กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สรุปสำระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีกำร
หลักเกณฑ์
๑. เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูหรือตาแหน่งครูผู้ช่วย ที่สอบแข่งขันได้
๒. เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้สมัครสอบแข่งขันและตกลงยินยอมให้ย้ายจากผู้บังคับบัญชา
๓. ต้อ งย้ายไปแต่งตั้ง ให้ได้รับ เงินเดือนตามตาแหน่ง และคุณวุฒิที่ ผู้นั้นสอบแข่ง ขันได้ โดยได้รับ
เงินเดือนในอันดับและขั้นเดิม แต่ต้องไม่สูงกว่าขั้นที่สูงสุดของตาแหน่งที่สอบได้ กรณีผู้สอบได้ดารงตาแหน่งครู
ให้ย้ายมาดารงตาแหน่งครู
๔. ครู ผู้ ช่ ว ยที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งเตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นาอย่ า งเข้ ม ให้ น าผลไปด าเนิ น การต่ อ
ในหน่วยงานการศึกษาใหม่
๕. ผู้ ส อบแข่ ง แข่ ง ขั น ได้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ด ารงต าแหน่ ง ครู หรือ ต าแหน่ ง ครู ผู้ช่ ว ย ให้ ข ออนุ มั ติ ก.ค.ศ.
เป็นการเฉพาะราย
วิธีกำร
๑. ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู้ ส มั ค รสอบแข่ ง ขั น ต้ อ งมี ห นั ง สื อ อนุ ญ าต
จากผู้บังคับบัญชาเดิม
๒. ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ เมื่ อ ได้ รั บ การเรี ย กให้ ไ ปรายงานตั ว ต้ อ งน าเอกสารหลั ก ฐานทุ ก รายการ
ตามประกาศพร้อมบันทึกความความสมัครใจที่จะย้าย
๓. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาหรื อ หน่ ว ยงานการศึ ก ษาที่ จ ะรั บ ย้ า ยประสานก าหนดวั น
สั่งพ้นตาแหน่งและรับย้ายกับต้นสังกัดเดิม
๔. ให้ส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาหรือหน่วยการศึกษาที่จ ะรับย้าย นาเสนอต่อ กศจ. พิจ ารณา
เพื่อเสนอความเห็นต่อ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ พิจารณาอนุมั ติ และให้ผู้มี อานาจสั่ง บรรจุและแต่ง ตั้ง
ตามมาตรา ๕๓ สั่งการ และแจ้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาสังกัดเดิมเพื่อดาเนินการ
ต่อไป
๕. เมื่ อ ด าเนิ น การตามข้ อ ๔ แล้ ว ให้ ส่ ง ส าเนาค าสั่ ง จ านวน ๑ ชุ ด ไปยั ง ส านั ก งาน ก.ค.ศ.
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันออกคาสั่ง
๖. กรณีที่ไม่สามารถดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ได้ ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา

อำนำจหน้ำที่ของ กศจ.
๑. พิจารณารายละเอียดการขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูหรือ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วยที่ส อบแข่ง ขันได้ม าบรรจุและแต่ง ตั้ง ในหน่วยงานการศึก ษาในสัง กั ดส านัก งานเขตพื้นที่
การศึกษา
๒. เสนอความเห็นเพื่ อ ขออนุมั ติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา ตาแหน่ง ครูห รือ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วยที่ส อบแข่ง ขันได้ม าบรรจุและแต่ง ตั้ง ในหน่วยงานการศึก ษาในสัง กั ดส านัก งานเขตพื้นที่
การศึกษา ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ
๓. คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ พิจารณาอนุมัติ และผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งการและแจ้งผลให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาดาเนินการต่อไป

แผนผังขั้นตอนกำรดำเนินกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้สอบแข่งขันได้
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวตามประกาศ
พร้อมเอกสารหลักฐาน

สพท. หรือหน่วยงานการศึกษาที่จะรับย้าย ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
และประสานกาหนดวันสัง่ พ้นตาแหน่งและวันรับย้ายกับต้นสังกัดเดิม

ไม่เห็นชอบ

กศจ. พิจารณาให้ความเห็น

เห็นชอบ

คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ
พิจารณา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

กศจ. แจ้ง สพท. /หน่วยงานการศึกษาทราบ
เพื่อสัง่ บรรจุและแต่งตั้ง

ส่งสาเนาคาสัง่ ให้สานักงาน ก.ค.ศ.

กศจ. แจ้งมติให้ สพท. /หน่วยงานการศึกษาทราบ

๖. กำรโอน
กศจ. มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการพิ จ ารณาการโอนข้ า ราชการประเภทอื่ น มาบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
๖.๑ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารโอนพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น และข้ า ราชการอื่ น มาบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง
เป็ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง ครู ตามหนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๖.๒ หลัก เกณฑ์ และวิ ธีก ารโอนพนัก งานส่ว นท้ องถิ่ นและข้ าราชการอื่นซึ่ ง เป็นผู้ ส อบแข่ ง ขันได้
หรือผู้ได้รับ คัดเลือ กมาบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา สายงานการสอน
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๑๓ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗

๖.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
สรุปสาระสาคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ
หลักเกณฑ์
๑. กำรรับโอนให้ดำเนินกำรตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี โดยให้พิจำรณำกำรขอโอน
จำกผู้ที่มีวุฒิ และวิชำเอกตรงตำมควำมจำเป็นและประโยชน์ที่สถำนศึกษำจะได้รับเป็นสำคัญ
๒. ต้อ งไม่มี บัญชีผู้สอบแข่ง ขันได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกรอกำรบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ในกลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกที่จะรับโอนในเขตพื้นที่กำรศึกษำนั้นหรือเขตพื้นที่กำรศึกษำอื่น หรือบัญชี
ของส่วนรำชกำร แล้วแต่กรณี
๓. มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๔. ผู้ขอโอนต้องได้รับควำมยินยอมให้โอนจำกต้นสังกัดเดิม
๕. ตำแหน่งที่จะใช้รับโอนต้องเป็นตำแหน่งสำยงำนกำรสอนที่ว่ำง มีอัตรำเงินเดือน และมิใช่เป็น
ตำแหน่งที่ รอกำรเลิกหรือ ยุบ หรือ ตำแหน่งที่ มีเงื่อนไขตำมที่ คณะกรรมกำรกำหนดเป้ำหมำยและนโยบำย
กำลังคนภำครัฐ (คปร.) กำหนด หรือตำแหน่งที่สงวนไว้
๖. สถำนศึก ษำที่จ ะรับ โอน ต้อ งมี จ ำนวนตำแหน่ง สำยงำนกำรสอน ไม่ เกิ นเกณฑ์อัตรำกำลัง
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๗. ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือส่วนรำชกำร เสนอ กศจ. พิจำรณำ
ทั้งนี้ กำรดำเนินกำรรับโอนให้ดำเนินกำรได้ เมื่อ กศจ. พิจำรณำ ได้พิจำรณำกำรย้ำยข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอนในเขตพื้นที่กำรศึกษำและต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือในส่วนรำชกำร
เดียวกันพร้อมกันเสร็จสิ้นแล้ว
๘. ผู้ขอโอนต้องผ่ำนกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสม ตำมหลักเกณฑ์นี้
ทั้งนี้ ให้ กศจ. เป็นผู้ดำเนินกำรกำหนดองค์ประกอบกำรประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และ
คะแนนกำรประเมิน และให้ดำเนินกำรประเมินโดยเคร่งครัดเพื่อให้ได้ผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์
และคุณลักษณะที่เหมำะสมที่จะรับโอนมำบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู
๙. ผู้ผ่ำนกำรประเมิน ต้องได้คะแนนประเมินตำมข้อ ๘ แต่ละข้อไม่ต่ำกว่ำร้อยละหกสิบ
๑๐. ให้ ป ระกำศรำยชื่ อ ผู้ ผ่ ำ นกำรประเมิ น เท่ ำ จ ำนวนต ำแหน่ ง ว่ ำ งที่ ป ระกำศรั บ โอน และ
เรียกตัวมำบรรจุและแต่งตั้งตำมลำดับที่ที่ผ่ำนกำรประเมิน
๑๑. ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ โ อนจะต้ อ งมำปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ใ นสถำนศึ ก ษำที่ รั บ โอน ภำยใน ๔๕ วั น
นับแต่วันที่ออกคำสั่งรับโอน
๑๒. กำรบรรจุและแต่งตั้ง กำรให้ได้รับเงินเดือนและกำรให้มีวิทยฐำนะให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรเปรี ย บเที ย บตำแหน่ ง และวิท ยฐำนะระหว่ ำ งพนั ก งำนส่ ว นท้ อ งถิ่น และข้ำ รำชกำรอื่น กั บ ตำแหน่ ง
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอน ตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด

๑๓. ให้ ผู้บัง คั บ บัญ ชำดำเนิ นกำรพัฒ นำผู้ ที่ ได้รั บ โอนมำบรรจุและแต่ง ตั้ ง ภำยในระยะเวลำ
๖ เดือน นับแต่วันที่เข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ทั้งนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีกำรว่ำด้วยกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ ตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยอนุโลม
วิธีการ
๑. ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือส่วนรำชกำร นำเสนอ กศจ. เพื่อพิจำรณำให้มีกำรรับโอน
รวมทั้ ง ก ำหนดองค์ป ระกอบกำรประเมิ น ตัวชี้วัด แบบประเมิ น และเกณฑ์ ก ำรให้ คะแนนกำรประเมิ น
ตำมหลักเกณฑ์ ข้อ ๘
๒. ให้ กศจ. ประกำศรับโอนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงำนส่วนท้องถิ่นหรือข้ำรำชกำรอื่น เข้ำรับ
รำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครู
๓. กำรสมัครรับโอน ให้ กศจ. เป็นผู้กำหนดวัน และเวลำในกำรรับโอน
๔. ให้ส ำนัก งำนเขตพื้ นที่ก ำรศึก ษำหรือส่วนรำชกำรตรวจสอบคุณสมบัติ ประสบกำรณ์ และ
เอกสำรหลักฐำน ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรนี้
๕. ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือส่วนรำชกำร ตั้งคณะกรรมกำรประเมินไม่น้อยกว่ำ ๕ คนจำก
ผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เหมำะสม
๖. ให้คณะกรรมกำรประเมิ น ดำเนินกำรประเมิ นตำมหลัก เกณฑ์ ข้อ ๘ เมื่ อคณะกรรมกำร
ประเมิน และเสนอ กศจ. พิจำรณำ เพื่อเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรขับเคลื่อนฯ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
ผลกำรประเมินแล้ว ให้ดำเนินกำรดังนี้
๖.๑ ให้ กศจ. ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรประเมินโดยเปิดเผยเท่ำจำนวนตำแหน่งว่ำงที่ประกำศรับโอน
และให้เรียกตัวมำบรรจุ และแต่งตั้งจำกผู้ผ่ำนกำรประเมินตำมลำดับที่ที่ผ่ำนกำรประเมิน
กรณีที่ไม่สำมำรถบรรจุและแต่งตั้งได้ครบตำมจำนวนตำแหน่งว่ำง ให้คงตำแหน่งที่ว่ำง
ดังกล่ำวไว้ โดยมิให้นำมำใช้เพื่อกำรรับโอนในครำวนั้นอีก
๖.๒ ให้ ส ำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำหรือส่วนรำชกำร ท ำควำมตกลงกั บส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนต้นสังกั ดเดิมของผู้ขอโอน และให้ นำเสนอ กศจ. พิจ ำรณำ เพื่อเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนฯ พิจำรณำ
๗. เมื่ อคณะกรรมกำรขับ เคลื่อ นฯ พิจ ำรณำและมี มติอนุมั ติแล้ว ให้ผู้มีอำนำจตำมมำตรำ ๕๓
สั่ง รับ โอนมำบรรจุและแต่ง ตั้ง และจัดส่ง ส ำเนำคำสั่ง พร้อมบัญ ชีร ำยละเอียดกำรรับ โอน จ ำนวน ๓ ชุ ด
ไปยังสำนักงำน ก.ค.ศ. ภำยใน ๗ วัน นับแต่วันที่ออกคำสั่ง
๘. ให้ดำเนินกำรพิจำรณำรับโอนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรนี้โดยเคร่งครัด
๙. กรณีที่ต่ำงไปจำกหลักเกณฑ์และวิธีกำรนี้ หำก กศจ. พิจำรณำเห็นว่ำเป็นกรณีมีเหตุผลควำมจำเป็น
เพื่อประโยชน์รำชกำร ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจำรณำ

อานาจหน้าที่ของ กศจ.
1. กำหนดองค์ประกอบกำรประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนกำรประเมิน
2. เป็ นผู้ ก ำหนดวั น และเวลำในกำรรั บ โอน ซึ่ ง ต้ องก ำหนดระยะเวลำกำรรั บสมั ครไม่ น้ อยกว่ ำ
เจ็ดวันทำกำร
3. ประกำศรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง พนักงำนส่วนท้องถิ่นหรือข้ำรำชกำรอื่นเข้ำรับ รำชกำร
เป็ น ข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ ต ำแหน่ ง ครู ในกลุ่ ม วิ ช ำหรื อ ทำงหรื อ สำขำวิ ช ำเอก
ที่ตรงตำมควำมจำเป็นและควำมต้องกำรของสถำนศึกษำในสังกัด
4. พิจำรณำผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมิน
5. เสนอควำมเห็นต่อ คณะกรรมกำรขับเคลื่อนฯ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบผลกำรประเมิน
6. ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรประเมินโดยเปิดเผยเท่ ำจำนวนตำแหน่ง ว่ำงที่ประกำศรับ โอน และ
ให้เรียกตัวมำบรรจุ และแต่งตั้งจำกผู้ผ่ำนกำรประเมินตำมลำดับที่ที่ผ่ำนกำรประเมิน
7. พิจำรณำกำรยินยอมให้โอนจำกส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้ขอโอน

แผนผังขั้นตอนการดาเนินการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กศจ.
พิจารณา

กาหนดองค์ประกอบการประเมิน

ประกาศรับโอน

องค์ประกอบ
ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

แจ้ง สพท./ส่วนราชการ
ผู้ขอโอนยื่นเอกสารหลักฐาน
ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ไม่อนุมัติ
เสนอผลการประเมินและ
ความเห็นต่อ
คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ

ตรวจสอบเอกสารและตั้ง
คณะกรรมการประเมิน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

ทาความตกลงกับต้นสังกัดเดิม

เสนอผลการประเมินและ

ของผู้ขอโอน

ความเห็นต่อ
คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ

เรียกตัวมาบรรจุและแต่งตั้ง

สั่งบรรจุและแต่งตั้ง

ส่งสาเนาคาสั่ง ให้สานักงาน ก.ค.ศ.

อนุมัติ

๖.๒ หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับ
คัดเลือกมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
สรุปสาระสาคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ
หลักเกณฑ์
๑. มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๒. เป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับคัดเลือก และผู้นั้นสมัครใจที่จะโอน
๓. เป็นผู้ ได้รับ อนุญ ำตจำกต้น สัง กั ดเดิม ให้ ส มั ครสอบแข่ ง ขันหรื อสมั ค รเข้ำรั บ กำรคั ดเลือ ก
และยินยอมให้โอนโดยไม่มีเงื่อนไข
๔. ตำแหน่งที่จะใช้รับโอนต้องเป็นตำแหน่งสำยงำนกำรสอนที่ว่ำง มีอัตรำเงินเดือน และมิใช่เป็น
ตำแหน่งที่ รอกำรเลิกหรือ ยุบ หรือ ตำแหน่งที่ มีเงื่อนไขตำมที่ คณะกรรมกำรกำหนดเป้ำหมำยและนโยบำย
กำลังคนภำครัฐ (คปร.) กำหนด หรือตำแหน่งที่สงวนไว้
๕. สถำนศึก ษำที่จ ะรับ โอน ต้อ งมี จ ำนวนตำแหน่ง สำยงำนกำรสอน ไม่ เกิ นเกณฑ์อัตรำกำลัง
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๖. ให้โอนมำบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยตำมผลกำรสอบแข่งขันหรือผลกำรคัดเลือก
รับเงินเดือนตำมตำแหน่งและคุณวุฒิที่สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือก รับเงินเดือนในอัตรำเดิม หรือใกล้เคียง
แต่ ไม่ สูง กว่ ำเดิ ม และต้ อ งไม่ สู ง กว่ำ ขั้น สูง ของอัน ดับ ครู ผู้ ช่ว ย กรณี ผู้ส อบแข่ง ขัน ได้ ห รื อ ได้ รับ คัด เลื อ ก
ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ หรืออันดับ คศ.๒ ให้โอนมำบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู
ได้รับเงินเดื อนในอั ตรำเดิม หรื อใกล้ เคียงแต่ไม่ สู งกว่ำเดิม และต้องไม่ สูงกว่ำขั้ นสูงของ อันดับ คศ.๑ หรือ อันดั บ
คศ.๒ แล้วแต่กรณี กรณีผู้ขอโอนรำยใดมีวิทยฐำนะครูชำนำญกำรให้มีวิทยฐำนะครูชำนำญกำร
๗. กำรรับ โอนมำบรรจุและแต่ง ตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้เ ตรียมควำมพร้อมและพัฒ นำ
อย่ำงเข้ม ๒ ปี สำหรับกำรรับโอนมำบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ให้พัฒนำภำยในระยะเวลำ ๖ เดือน
วิธีการ
๑. ให้ผู้ขอโอนยื่นคำขอตำมแบบที่กำหนดพร้อมเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ต่อสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำหรือส่วนรำชกำร
๒. ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือส่วนรำชกำร ดำเนินกำร ตรวจสอบตำแหน่งและอัตรำ
เงินเดือนที่จะใช้รับโอน คุณสมบัติ และเอกสำรหลักฐำนให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ และนำเสนอ กศจ. พิจำรณำ
เพื่อเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรขับเคลื่อนฯ พิจำรณำอนุมัติ

๓. ให้ผู้มีอำนำจตำมมำตรำ ๕๓ สั่งรับโอนมำบรรจุและแต่งตั้ง และจัดส่งสำเนำคำสั่งพร้อมบัญชี
รำยละเอียดกำรรับโอน จำนวน ๓ ชุด ไปยังสำนักงำน ก.ค.ศ. ภำยใน ๗ วัน นับแต่วันที่ออกคำสั่ง พร้อมด้วย
เอกสำรหลักฐำนตำมหลักเกณฑ์นี้
๔. ให้ดำเนินกำรพิจำรณำรับโอนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรนี้โดยเคร่งครัด
อานาจหน้าที่ของ กศจ.
กศจ. พิจำรณำ เพื่อเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรขับเคลื่อนฯ พิจำรณำอนุมัติ

แผนผังขั้นตอนการดาเนินการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้
หรือผู้ได้รับคัดเลือกมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

ผู้ขอโอนทีส่ อบแข่งขันได้
ยื่นคาขอพร้อมเอกสารหลักฐาน

สพท./หน่วยงานการศึกษาตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ไม่เห็นชอบ

กศจ. พิจารณาให้ความเห็น

เห็นชอบ
คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ
พิจารณา

อนุมัติ

กศจ. แจ้ง สพท./หน่วยงานการศึกษาทราบ
เพื่อสัง่ บรรจุและแต่งตั้ง
ส่งสาเนาคาสัง่ ให้สานักงาน ก.ค.ศ.

ไม่อนุมัติ

กศจ. แจ้ง สพท./หน่วยงานการศึกษาทราบ

๗. กำรประเมินวิทยฐำนะ
กศจ. มีอานาจในการพิจารณาการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการ
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
๗.1 หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำรให้ ข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำมี วิ ท ยฐำนะและ
เลื่อนวิทยฐำนะ ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๒
๗.2 หลักเกณฑ์ และวิธีก ำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึก ษำในจัง หวัดยะลำ ปั ตตำนี
นรำธิวำสและสงขลำ (เฉพำะพื้นที่อำเภอเทพำ สะบ้ำย้อย นำทวี และจะนะ) มีวิทยฐำนะชำนำญกำรและมี
หรือเลื่ อนเป็นวิท ยฐำนะชำนำญกำรพิเ ศษ ตำมหนัง สือสำนัก งำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.4/ ว ๑๐ ลงวันที่
๒๙ กรกฎำคม ๒๕๕๔
๗.3 หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึก ษำผู้มี ผลงำนดีเด่นที่ ประสพ
ผลส ำเร็จ เป็นที่ ป ระจัก ษ์มี วิท ยฐำนะหรือ เลื่อนเป็นวิท ยฐำนะชำนำญกำรพิเ ศษและวิท ยฐำนะเชี่ยวชำญ
ทุกตำแหน่ง ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑ สิงหำคม ๒๕๕๖

๗.๑ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
(ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒)
สรุปสาระสาคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
๑. ใช้สำหรับประเมินข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐำนะ
ชำนำญกำร ชำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ และเชี่ยวชำญพิเศษ
๒. ให้ยื่นคำขอได้รอบปีละ ๑ ครั้ง
๓. ขอข้ำมวิทยฐำนะได้ ๑ วิทยฐำนะ คือ วิทยฐำนะชำนำญกำรขอเลื่อนเป็นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ
๔. ผู้ขอรับกำรประเมินต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๕. มีกำรประเมิน ๓ ด้ำน ได้แก่
ด้ำนที่ ๑ ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
ด้ำนที่ ๒ ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ
ด้ำนที่ ๓ ด้ำนผลกำรปฏิบัติงำน
วิทยฐำนะชำนำญกำรประเมินพร้อมกันทั้ง 3 ด้ำน ส่วนวิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ วิทยฐำนะ
เชี่ยวชำญและวิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ ประเมินด้ำนที่ 1 และด้ำนที่ 2 ก่อน หำกผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ. กำหนด จึงสำมำรถประเมินด้ำนที่ 3 ได้
๖. ผลงำนทำงวิชำกำร
วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ ผลงำนทำงวิชำกำร ไม่น้อยกว่ำ ๑ รำยกำร
วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ ผลงำนทำงวิชำกำร ไม่น้อยกว่ำ ๒ รำยกำร (วิจัย อย่ำงน้อย ๑ รำยกำร)
วิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิ เศษ ผลงำนทำงวิชำกำร ไม่น้อยกว่ำ ๒ รำยกำร (วิจัยและพัฒนำ อย่ำงน้อย
๑ รำยกำร)
๗. กำรตั้งกรรมกำร
วิทยฐำนะชำนำญกำร มีคณะกรรมกำร ๑ ชุด ประเมินทั้ง ๓ ด้ำน
วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ และเชี่ยวชำญพิเศษ มีคณะกรรมกำร ๒ ชุด
ชุดที่ ๑ ประเมินด้ำนที่ ๑ และด้ำนที่ ๒
ชุดที่ ๒ ประเมินด้ำนที่ ๓
๘. เกณฑ์ตัดสิน
วิทยฐำนะชำนำญกำร ด้ ำ นที่ ๑ และด้ ำ นที่ ๒ ต้ อ งได้ ค ะแนนจำกกรรมกำร ๓ คน
เฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ ๖๕%
ด้ำนที่ ๓ ได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน ไม่ต่ำกว่ำ ๖๕%

วิ ทยฐำนะช ำนำญกำรพิ เศษ ด้ ำนที่ ๑ และด้ ำนที่ ๒ ต้ องได้ คะแนนจำกกรรมกำร ๓ คน
เฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ ๗๐%
ด้ำนที่ ๓ ได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒
ไม่ต่ำกว่ำ ๖๕%
รวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ ๗๐%
วิ ท ยฐำนะเชี่ ย วชำญ ด้ ำนที่ ๑ และด้ ำนที่ ๒ ต้ องได้ คะแนนจำกกรรมกำร ๓ คน
เฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ ๗๕%
ด้ำนที่ ๓ ได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒
ไม่ต่ำกว่ำ ๗๐%
รวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ ๗๕%
วิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ ด้ำนที่ ๑ และด้ำนที่ ๒ ต้องได้คะแนนจำกกรรมกำร ๓ คน
เฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ ๘๐%
ด้ำนที่ ๓ ได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒
ไม่ต่ำกว่ำ ๗๕%
รวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ ๘๐%
๙. กำรอนุมัติผลกำรประเมิน
วิทยฐำนะชำนำญกำรและชำนำญกำรพิเศษ เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ก ำรศึก ษำพิจำรณำ
อนุมัติ
วิทยฐำนะเชี่ยวชำญและเชี่ยวชำญพิเศษ เสนอ ก.ค.ศ. พิจำรณำอนุมัติ
๑๐. กำรแต่งตั้ง
วิท ยฐำนะชำนำญกำร ไม่ก่ อนวันที่ ส ำนัก งำนเขตพื้นที่ กำรศึก ษำได้รับ คำขอและเอกสำร
ครบถ้วนและวันที่ผ่ำนกำรพัฒนำงำน
วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ ไม่ก่อนวันที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้รับคำขอและเอกสำร
ครบถ้วนและไม่ก่อนวันที่ผ่ำนกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง
วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ ไม่ก่อนวันที่สำนักงำน ก.ค.ศ. ได้รับคำขอและเอกสำรครบถ้วนและไม่ก่อน
วันที่ผ่ำนกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง
วิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ ไม่ก่อนวันที่สำนักงำน ก.ค.ศ. ได้รับคำขอและเอกสำรครบถ้วน

อานาจหน้าที่ของ กศจ./อกศจ.
๑. ตั้งคณะกรรมกำรประเมินจำกบัญชีรำยชื่อที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้
๑.๑ วิทยฐำนะชำนำญกำร ตั้งคณะกรรมกำรประเมิน ๑ ชุด จำนวน ๓ คนเพื่อประเมิน ๓ ด้ำน
คือ ด้ำนที่ ๑ ด้ำนวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ด้ำนที่ ๒ ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ และ
ด้ำนที่ ๓ ด้ำนผลกำรปฏิบัติงำน
๑.๒ วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ ตั้งคณะกรรมกำรประเมิน ๒ ชุด
๒.๑) กรรมกำรชุดที่ ๑ จำนวน ๓ คน ประเมินด้ำนที่ ๑ คือ ด้ำนที่ ๑ ด้ำนวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ และด้ำนที่ ๒ ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ
๒.๒) กรรมกำรชุดที่ ๒ ประเมินด้ำนที่ 3 คือ ด้ำนผลกำรปฏิบัติงำน
๑.๓ วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ ตั้งคณะกรรมกำรชุดที่ ๑ จำนวน ๓ คน ประเมินด้ำนที่ ๑ ด้ำนวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ด้ำนที่ ๒ ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ และคณะกรรมกำรชุดที่ ๒
ก.ค.ศ. เป็นผู้ประเมิน เพื่อประเมินด้ำนที่ ๓ ด้ำนผลกำรปฏิบัติงำน ยกเว้น คำขอมีวิทยฐำนะผู้อำนวยกำร
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำเชี่ ย วชำญ ให้ เ สนอหน่ ว ยงำนต้ น สั ง กั ด เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ
และเสนอสำนักงำน ก.ค.ศ. ดำเนินกำรต่อไป
๑.๔ วิ ท ยฐำนะเชี่ ย วชำญพิ เ ศษ เสนอหน่ ว ยงำนต้ น สั ง กั ด เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ
และเสนอสำนักงำน ก.ค.ศ. ดำเนินกำรต่อไป
๒. กำรพิจำรณำผลกำรประเมิน
๒.๑ วิ ท ยฐำนะช ำนำญกำร และวิ ท ยฐำนะช ำนำญกำรพิ เ ศษ กรณี ผ ลกำรประเมิ น
ผ่ำนเกณฑ์/ไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ กศจ. พิจำรณำ อนุมัติ/ไม่อนุมัติ
๒.๒ วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ พิจำรณำผลกำรประเมินด้ำนที่ ๑ ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณวิชำชีพ ด้ำนที่ ๒ ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ หำกผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ให้เสนอด้ำนที่ ๓ ด้ำนผลกำรปฏิบัติงำนให้สำนักงำน ก.ค.ศ. พิจำรณำดำเนินกำรต่อไป

แผนภูมิขั้นตอนการประเมินคาขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ยื่นคำขอถึงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(รอบปีละ 1 ครั้ง)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตรวจสอบคุณสมบัติ และเสนอ กศจ.
พิจำรณำ

ไม่มีคุณสมบัติ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
แจ้งผู้ขอทรำบ

มีคุณสมบัติ
กศจ. ตั้งคณะกรรมกำรประเมิน 1 ชุด
(จำนวน 3 คน)

ผู้บังคับบัญชาของผู้
ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสายงานเดียวกันที่มีวทิ ยฐานะไม่ตากว่
่ า
วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน

กรณีไม่ผ่านเกณฑ์

คณะกรรมกำรประเมิน
ประเมิน 3 ด้ำน
- ด้ำนที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
- ด้ำนที่ 2 ควำมรู้ควำมสำมำรถ
- ด้ำนที่ 3 ผลกำรปฏิบัติงำน

เสนอ กศจ. พิจำรณำไม่อนุมัติ
กรณีผ่านเกณฑ์

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
แจ้งผู้ขอรับกำรประเมิน

เสนอ กศจ. พิจำรณำอนุมัติ

ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำแต่งตั้ง

กรณีให้พัฒนา

ให้คณะกรรมกำรแจ้งสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ให้ผู้ขอพัฒนำฯ ได้ 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 ภำยใน 3 เดือน
- ครั้งที่ 2 ภำยใน 15 วัน

แผนภูมิขั้นตอนการประเมินคาขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/255๒
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ยื่นคำขอถึงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(รอบปีละ 1 ครั้ง)

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตรวจสอบคุณสมบัติ และเสนอ กศจ.
พิจำรณำ

ไม่มีคุณสมบัติ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
แจ้งผู้ขอทรำบ

มีคุณสมบัติ
ชุดที่ 1 ประเมินด้ำนที่ 1 และ 2
- ผู้บังคับบัญชำของผู้ขอ
- ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถำนศึกษำ
- ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในสำยงำนเดียวกันที่มวี ิทยฐำนะไม่ต่ำกว่ำ
วิทยฐำนะที่ขอรับกำรประเมิน

กรณีไม่ผ่านเกณฑ์

คณะกรรมกำรประเมิน ชุดที่ 1
ประเมิน ด้ำนที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
ด้ำนที่ 2 ควำมรู้ควำมสำมำรถ

เสนอ กศจ. พิจำรณำไม่อนุมัติ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
แจ้งผู้ขอรับกำรประเมิน

กศจ. ตั้งคณะกรรมกำรประเมิน 2 ชุด

กรณีผ่านเกณฑ์

กรณีไม่อนุมัติ

คณะกรรมกำรประเมิน ชุดที่ 2
ประเมิน ด้ำนที่ 3 ผลกำรปฏิบัติงำน

กรณีอนุมัติ
เสนอ กศจ. พิจำรณำอนุมัติ

ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำแต่งตั้ง

ชุดที่ 2 ประเมินด้ำนที่ 3
จำนวน 6 คน/9 คน
จำกบัญชีที่ ก.ค.ศ. กำหนด

กรณีให้พัฒนา
ให้คณะกรรมกำรแจ้งสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ให้ผู้ขอพัฒนำฯ ได้ 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 ภำยใน 3 เดือน
- ครั้งที่ 2 ภำยใน 3 เดือน
กรณีปรับปรุง
ให้คณะกรรมกำรแจ้งสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ เพื่อเสนอ กศจ. พิจำรณำ
เห็นชอบให้ปรับปรุง และแจ้งผู้ขอ
ปรับปรุง ได้ 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 ภำยใน 6 เดือน
- ครั้งที่ 2 ภำยใน 3 เดือน

แผนภูมิขั้นตอนการประเมินคาขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/255๒ ยกเว้นตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ยื่นคำขอถึงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(รอบปีละ 1 ครั้ง)

ไม่มีคุณสมบัติ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตรวจสอบคุณสมบัติ และเสนอ กศจ.
พิจำรณำ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
แจ้งผู้ขอทรำบ

มีคุณสมบัติ
ชุดที่ 1 ประเมินด้ำนที่ 1 และ 2
กศจ. ตั้งคณะกรรมกำรประเมิน ชุดที่ 1
- ผู้บังคับบัญชำของผู้ขอ
- ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถำนศึกษำ
- ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในสำยงำนเดียวกันที่มวี ิทยฐำนะไม่ต่ำกว่ำ
วิทยฐำนะที่ขอรับกำรประเมิน
คณะกรรมกำรประเมิน
กรณีไม่ผ่านเกณฑ์
ประเมิน ด้ำนที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ

กรณีให้พัฒนา

ด้ำนที่ 2 ควำมรู้ควำมสำมำรถ
เสนอ กศจ. พิจำรณำไม่อนุมัติ

กรณีผ่านเกณฑ์
เสนอ กศจ. พิจำรณำอนุมติและพิจำรณำเอกสำร
หลักฐำนและกลั่นกรองผลงำนทำงวิชำกำร
อำจตั้งกรรมกำรขึ้นเพื่อช่วยกลั่นกรองก็ได้

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
แจ้งผู้ขอรับกำรประเมิน

ให้คณะกรรมกำรแจ้งสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ให้ผู้ขอพัฒนำฯ โดยพัฒนำฯ
ได้ 2 ครั้ง - ครั้งที่ 1 ภำยใน 3 เดือน
- ครั้งที่ 2 ภำยใน 3 เดือน

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำส่งผลกำรปฏิบัติงำน
(ด้ำนที่ ๓)
ให้สำนักงำน ก.ค.ศ.ดำเนินกำรต่อไป
ก.ค.ศ.ตั้งคณะกรรมกำรชุดที่ 2 (อ.ก.ค.ศ.วิสำมัญเฉพำะกิจฯ)
สำนักงำน ก.ค.ศ.แจ้งมติให้
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และผู้ขอรับกำรประเมินทรำบ

กรณีไม่อนุมัติ

อ.ก.ค.ศ.วิสำมัญเฉพำะกิจฯ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (ด้ำนที่ ๓)

กรณีปรับปรุง

กรณีอนุมัติ
สำนักงำน ก.ค.ศ.แจ้งมติให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และผู้ขอรับกำรประเมินทรำบ

กศจ. พิจำรณำแต่งตั้ง

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ออกคำสั่งให้เลื่อนเป็นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ

สำนักงำน ก.ค.ศ. แจ้งสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้ผู้ขอปรับปรุงฯ
โดยปรับปรุงได้ 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 ภำยใน ๖ เดือน
- ครั้งที่ 2 ภำยใน 3 เดือน

แผนภูมิขั้นตอนการประเมินคาขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/255๒ สาหรับตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ยื่นคำขอถึงสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (รอบปีละ 1 ครั้ง)
สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตรวจสอบคุณสมบัติ

ไม่มีคุณสมบัติ

มีคุณสมบัติ

สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
แจ้งสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ

สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจัดส่งเอกสำร
เพื่อให้สำนักงำน ก.ค.ศ. พิจำรณำ

ก.ค.ศ.ตั้งคณะกรรมกำรประเมินชุดที่ ๑
และชุดที่ ๒

กรณีไม่ผ่านเกณฑ์

คณะกรรมกำรประเมินชุดที่ ๑
ประเมิน ด้ำนที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
ด้ำนที่ 2 ควำมรู้ควำมสำมำรถ

เสนอ ก.ค.ศ. พิจำรณำไม่อนุมัติ

กรณีผ่านเกณฑ์
เสนอ ก.ค.ศ. พิจำรณำอนุมัติ
ผลกำรประเมินด้ำนที่ ๑ และด้ำนที่ ๒

สำนักงำน ก.ค.ศ.แจ้งให้สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เพื่อแจ้งผู้ขอรับกำรประเมินทรำบ

สำนักงำน ก.ค.ศ.แจ้งมติให้
สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และผู้ขอรับกำรประเมินทรำบ

กรณีไม่อนุมัติ

ก.ค.ศ.ตั้งคณะกรรมกำรประเมินชุดที่ 2
(อ.ก.ค.ศ.วิสำมัญเฉพำะกิจฯ)
และส่งผลงำนทำงวิชำกำรให้คณะกรรมกำรชุดที่ ๒
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (ด้ำนที่ ๓)
กรณีอนุมัติ
สำนักงำน ก.ค.ศ.แจ้งมติให้สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และผู้ขอรับกำรประเมินทรำบ

กศจ. พิจำรณำแต่งตั้ง

ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของส่วนรำชกำร
ออกคำสั่งให้มีวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ

กรณีให้พัฒนา

สำนักงำน ก.ค.ศ. แจ้งสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เพื่อให้ผู้ขอพัฒนำฯ โดยให้พัฒนำ
ได้ 2 ครั้ง - ครั้งที่ 1 ภำยใน 3 เดือน
- ครั้งที่ 2 ภำยใน 3 เดือน

สำนักงำน ก.ค.ศ. แจ้งสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กรณีปรับปรุง
เพื่อให้ผู้ขอปรับปรุงฯ โดยปรับปรุง
ได้ 2 ครั้ง - ครั้งที่ 1 ภำยใน ๖ เดือน
- ครั้งที่ 2 ภำยใน 3 เดือน

แผนภูมิขั้นตอนการประเมินคาขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/255๒ ยกเว้นตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ยื่นคำขอถึงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(รอบปีละ 1 ครั้ง)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตรวจสอบ
คุณสมบัติ

ไม่มีคุณสมบัติ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
แจ้งผู้ขอทรำบ

มีคุณสมบัติ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดส่งเอกสำร
เพื่อให้สำนักงำน ก.ค.ศ.พิจำรณำ
ก.ค.ศ.ตั้งคณะกรรมกำรประเมินชุดที่ ๑
และชุดที่ ๒

กรณีไม่ผ่านเกณฑ์

คณะกรรมกำรประเมินชุดที่ ๑
ประเมิน ด้ำนที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
ด้ำนที่ 2 ควำมรู้ควำมสำมำรถ

เสนอ ก.ค.ศ. พิจำรณำไม่อนุมัติ

สำนักงำน ก.ค.ศ.แจ้งมติให้
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และผู้ขอรับกำรประเมินทรำบ

ให้คณะกรรมกำรแจ้งสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ให้ผู้ขอพัฒนำฯ ได้ 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 ภำยใน 3 เดือน
- ครั้งที่ 2 ภำยใน 3 เดือน

กรณีผ่านเกณฑ์
เสนอ ก.ค.ศ. พิจำรณำอนุมัติ
ผลกำรประเมินด้ำนที่ ๑ และด้ำนที่ ๒

สำนักงำน ก.ค.ศ.แจ้งให้สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
เพื่อแจ้งผู้ขอรับกำรประเมินทรำบ

กรณีไม่อนุมัติ

ก.ค.ศ.ตั้งคณะกรรมกำรประเมินชุดที่ 2
(อ.ก.ค.ศ.วิสำมัญเฉพำะกิจฯ)
และส่งผลงำนทำงวิชำกำรให้คณะกรรมกำรชุดที่ ๒
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (ด้ำนที่ ๓)

กรณีให้พัฒนา

กรณีปรับปรุง

กรณีอนุมัติ
สำนักงำน ก.ค.ศ.แจ้งมติให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และผู้ขอรับกำรประเมินทรำบ

ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของส่วนรำชกำรเสนอรัฐมนตรีเจ้ำสังกัด
เพื่อเสนอนำยกรัฐมนตรีนำควำมกรำบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐำนะ
เชี่ยวชำญพิเศษ

สำนักงำน ก.ค.ศ. แจ้งสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้ผู้ขอปรับปรุงฯ
ได้ 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 ภำยใน ๖ เดือน
- ครั้งที่ 2 ภำยใน 3 เดือน

แผนภูมิขั้นตอนการประเมินคาขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/255๒ สาหรับตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ยื่นคำขอถึงสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (รอบปีละ 1 ครั้ง)
สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตรวจสอบคุณสมบัติ

ไม่มีคุณสมบัติ

มีคุณสมบัติ

สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
แจ้งสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ

สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจัดส่งเอกสำร
เพื่อให้สำนักงำน ก.ค.ศ. พิจำรณำ

ก.ค.ศ.ตั้งคณะกรรมกำรประเมินชุดที่ ๑
และชุดที่ ๒

กรณีไม่ผ่านเกณฑ์

คณะกรรมกำรประเมินชุดที่ ๑
ประเมิน ด้ำนที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
ด้ำนที่ 2 ควำมรู้ควำมสำมำรถ

เสนอ ก.ค.ศ. พิจำรณำไม่อนุมัติ

สำนักงำน ก.ค.ศ. แจ้งสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เพื่อให้ผู้ขอพัฒนำฯ โดยให้พัฒนำ
ได้ 2 ครั้ง - ครั้งที่ 1 ภำยใน 3 เดือน
- ครั้งที่ 2 ภำยใน 3 เดือน

กรณีผ่านเกณฑ์
เสนอ ก.ค.ศ. พิจำรณำอนุมัติ
ผลกำรประเมินด้ำนที่ ๑ และด้ำนที่ ๒

สำนักงำน ก.ค.ศ.แจ้งให้สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เพื่อแจ้งผู้ขอรับกำรประเมินทรำบ
สำนักงำน ก.ค.ศ.แจ้งมติให้ กรณีไม่อนุมัติ
สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และผู้ขอรับกำรประเมินทรำบ

ก.ค.ศ.ตั้งคณะกรรมกำรประเมินชุดที่ 2
(อ.ก.ค.ศ.วิสำมัญเฉพำะกิจฯ)
และส่งผลงำนทำงวิชำกำรให้คณะกรรมกำรชุดที่ ๒
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (ด้ำนที่ ๓)

กรณีให้พัฒนา

สำนักงำน ก.ค.ศ. แจ้งสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กรณีปรับปรุง
เพื่อให้ผู้ขอปรับปรุงฯ โดยปรับปรุง
ได้ 2 ครั้ง - ครั้งที่ 1 ภำยใน ๖ เดือน
- ครั้งที่ 2 ภำยใน 3 เดือน

กรณีอนุมัติ

สำนักงำน ก.ค.ศ.แจ้งมติให้สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และผู้ขอรับกำรประเมินทรำบ
ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของส่วนรำชกำรเสนอรัฐมนตรีเจ้ำสังกัด
เพื่อเสนอนำยกรัฐมนตรีนำควำมกรำบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐำนะ
เชี่ยวชำญพิเศษ

๗.๒ กำรให้ข้ ำ รำชกำรครูแ ละบุคลำกรทำงกำรศึกษำในจังหวัดยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส และสงขลำ
(เฉพำะพื้นที่อำเภอเทพำ สะบ้ำย้อย นำทวี และจะนะ) มีวิทยฐำนะชำนำญกำรและมีหรือเลื่อนเป็น
วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเ ศษ (ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๙
กรกฎำคม ๒๕๕๔)
สรุปสำระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีกำร
๑. ใช้ ส าหรั บ ประเมิ นข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาในจั ง หวั ด ยะลา ปั ต ตานี
นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อาเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) ให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการ และชานาญการพิเศษ
๒. ให้ยื่นคาขอได้รอบปีละ ๑ ครั้ง
๓. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๔. มีการประเมิน ๓ ด้าน ได้แก่
ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ
ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน
วิท ยฐำนะชำนำญกำร ประเมิ นพร้ อมกั น ทั้ ง 3 ด้ำ น ส่ วนวิ ท ยฐำนะช ำนำญกำรพิเ ศษ
ประเมินด้ำนที่ 1 และด้ำนที่ 2 ก่อน หำกผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงสำมำรถประเมิ น
ด้ำนที่ 3 ได้
๕. การตั้งกรรมการ (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ตั้งกรรมการ)
วิทยฐานะชานาญการ มีคณะกรรมการ ๑ ชุด ประเมินทั้ง ๓ ด้าน
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ มีคณะกรรมการ ๒ ชุด
ชุดที่ ๑ ประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒
ชุดที่ ๒ ประเมินด้านที่ ๓
๖. เกณฑ์ตัดสิน
วิทยฐานะชานาญการ
ด้านที่ ๑ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ ๓ คนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๖๕ %
ด้านที่ ๒ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ ๓ คนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๖๕ %
ด้านที่ ๓ ได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ากว่า ๖๕ %
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ด้านที่ ๑ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ ๓ คนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๗๐ %
ด้านที่ ๒ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ ๓ คนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๗๐ %
ด้านที่ ๓ ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ล ะคน ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒
ไม่ต่ากว่า ๖๕ % รวมเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๗๐ %

๗. นาเสนอผลการประเมินเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติ
๘. การแต่งตั้ง วิทยฐานะชานาญการ ไม่ก่อนวันที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ รับคาขอและ
วันที่ผ่านการพัฒนางานวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ไม่ก่อนวันที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคาขอหรือ
วันที่เอกสารครบถ้วนและไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
อำนำจหน้ำที่ของ กศจ./อกศจ.
๑. ตั้งคณะกรรมการประเมินจากบัญชีรายชื่อที่ ก.ค.ศ. กาหนด ดังนี้
๑.๑ วิทยฐานะชานาญการ ตั้งคณะกรรมการประเมิน ๑ ชุด จานวน ๓ คน เพื่อประเมิ น
๓ ด้ า น คื อ ด้ า นที่ ๑ ด้ า นวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ด้ า นที่ ๒ ด้ า นความรู้
ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน
๑.๒ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ ตั้งคณะกรรมการประเมิน ๒ ชุด
๑) กรรมการชุดที่ ๑ จานวน ๓ คน ประเมินด้านที่ ๑ คือ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ
๒) กรรมการชุดที่ ๒ ประเมินด้านที่ ๒ คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน
๒. การพิจารณาผลการประเมิน
วิ ท ยฐานะช านาญการ และวิ ท ยฐานะช านาญการพิ เ ศษ กรณี ผ ลการประเมิ น
ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้ กศจ. พิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ

แผนภูมิขั้นตอนการประเมินคาขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๐/๒๕๕๔
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำยื่น
คำขอถึงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(รอบปีละ 1 ครั้ง)

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตรวจสอบคุณสมบัติ และเสนอ กศจ.
พิจำรณำ

ไม่มีคุณสมบัติ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
แจ้งผู้ขอทรำบ

มีคุณสมบัติ
กศจ. ตั้งคณะกรรมกำรประเมิน 1 ชุด
(จำนวน 3 คน)

ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอ
ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสายงานเดียวกันที่มีวทิ ยฐานะไม่ตากว่
่ า
วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน
กรณี

ไม่ผ่านเกณฑ์

คณะกรรมกำรประเมิน
ประเมิน ๓ ด้ำน
- ด้ำนที่ ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
- ด้ำนที่ ๒ ควำมรู้ควำมสำมำรถ
- ด้ำนที่ ๓ ผลกำรปฏิบัติงำน

เสนอ กศจ. พิจำรณำไม่อนุมัติ

กรณีผ่านเกณฑ์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
แจ้งผู้ขอรับกำรประเมิน

เสนอ กศจ. พิจำรณำอนุมัติ

ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำแต่งตั้ง

กรณีพัฒนา

ให้คณะกรรมกำรแจ้งสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ให้ผู้ขอพัฒนำฯ ได้ ๒ ครั้ง
- ครั้งที่ ๑ ภำยใน ๓ เดือน
- ครั้งที่ ๒ ภำยใน ๓ เดือน

แผนภูมิขั้นตอนการประเมินคาขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๐/๒๕๕๔
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำยื่น
คำขอถึงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(รอบปีละ ๑ ครั้ง)

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตรวจสอบคุณสมบัติ และเสนอ กศจ. พิจำรณำ

กศจ. ตั้งคณะกรรมกำรประเมิน ๒ ชุด

คณะกรรมกำรประเมิน ชุดที่ ๑
ประเมิน ด้ำนที่ ๑ วินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
ด้ำนที่ ๒ ควำมรูค้ วำมสำมำรถ

เสนอ กศจ. พิจำรณำไม่อนุมัติ
กรณีผ่านเกณฑ์

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
แจ้งผู้ขอรับกำรประเมิน

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
แจ้งผู้ขอทรำบ

มีคุณสมบัติ

ชุดที่ ๑ ประเมินด้ำนที่ ๑ และ ๒
- ผู้บังคับบัญชำของผู้ขอ
- ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถำนศึกษำ
- ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในสำยงำนเดียวกันที่มวี ิทยฐำนะไม่ต่ำกว่ำ
วิทยฐำนะที่ขอรับกำรประเมิน

กรณีไม่ผ่านเกณฑ์

ไม่มีคุณสมบัติ

กรณีไม่อนุมัติ

คณะกรรมกำรประเมิน ชุดที่ ๑
ประเมิน ด้ำนที่ ๓ ผลกำรปฏิบัติงำน

กรณีอนุมัติ
เสนอ กศจ. พิจำรณำอนุมัติ

ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำแต่งตั้ง

ชุดที่ ๒ ประเมินด้ำนที่ ๓
จำนวน ๖ คน/๙ คน
จำกบัญชีที่ ก.ค.ศ. กำหนด

กรณีพัฒนา
ให้คณะกรรมกำรแจ้งสำนักงำนเขตพืน้ ที่
กำรศึกษำ ให้ผู้ขอพัฒนำฯ ได้ ๒ ครั้ง
- ครั้งที่ ๑ ภำยใน ๓ เดือน
- ครั้งที่ ๒ ภำยใน ๓ เดือน

กรณีปรับปรุง
ให้คณะกรรมกำรแจ้งสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ เพื่อเสนอ กศจ. พิจำรณำ
เห็นชอบให้ปรับ และแจ้งผู้ขอปรับปรุง
ได้ ๒ ครั้ง
- ครั้งที่ ๑ ภำยใน ๖ เดือน
- ครั้งที่ 2 ภำยใน 3 เดือน

๗.๓ กำรให้ ข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำผู้ มี ผ ลงำนดี เ ด่ นเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ มี วิ ท ยฐำนะ
หรือ เลื่อ นเป็ นวิท ยฐำนะช ำนำญกำรพิเ ศษและวิทยฐำนะเชี่ ย วชำญ ทุกต ำแหน่ง (ตำมหนั งสื อ
สำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑ สิงหำคม ๒๕๕๖)
สรุปสำระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีกำร ดังนี้
๑. หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ประเมินเฉพาะวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
๒. การยื่นคาขอ ปี ๒๕๕๙ ก.ค.ศ. มีมติให้ยื่นคาขอ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๙
๓. ข้าราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึก ษาที่ ยื่นค าขอต้องมี คุณสมบัติเ ป็นไปตามหลัก เกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๔. การกลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔.๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑) ตั้ ง คณะกรรมการกลั่ น กรองและคั ด เลื อ ก (จ านวนพิ จ ารณาได้ ต ามความ
เหมาะสม)
๒) พิจารณาคุณสมบัติ ด้านการดารงตาแหน่ง ภาระงาน ผลการปฏิบัติงาน ผลงาน
ดีเด่นฯ และข้อเสนอในการพัฒนางาน
๓) เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาคุณสมบัติ
๔) ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ประกาศรายชื่อผูม้ ีคุณสมบัติ ผลงานดีเด่นฯ และข้อตกลง
ในการพัฒนางาน ทางเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นเวลา ๑๕ วัน
๕) เสนอรายชื่ อ ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานพิ จ ารณา
ดาเนินการต่อไป
๔.๒ ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดาเนินการตามขั้นตอนเช่นเดียวกับระดับเขตพื้นที่การศึกษา และเสนอรายชื่อให้สานักงาน ก.ค.ศ. พิจารณา
ดาเนินการต่อไป
๕. ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ.วิส ามั ญ เฉพาะกิจ พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบและวินิจ ฉัยคุณสมบัติฯ
หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายใดมีคุณสมบัติ ส านักงาน ก.ค.ศ. จะประกาศรายชื่อผู้มี
คุณสมบัติ ผลงานดีเด่นฯ และข้อตกลงในการพัฒนางาน ทางเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ค.ศ. เป็นเวลา ๑๕ วัน
๖. การตั้งกรรมการประเมิน
๖.๑ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตั้งกรรมการประเมิน ๓ คน
จากบัญชีรายชื่อที่ ก.ค.ศ. กาหนด เพื่อประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
๖.๒ วิท ยฐานะเชี่ยวชาญ ก.ค.ศ. ตั้ง กรรมการประเมิ น ๓ คน เพื่อประเมิ น ณ สถานที่
ปฏิบัติงาน

๗. การประเมินและการอนุมัติผลการประเมิน
๗.๑ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการประเมิน และ
เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน
๗.๒ วิท ยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ดาเนิน การประเมิ น และเสนอ ก.ค.ศ.
พิจารณาอนุมัติผลการประเมิน
๘. การแต่ง ตั้ง ให้แต่ง ตั้ง ไม่ ก่ อ นวันที่ ส านัก งาน ก.ค.ศ. รับ เรื่องและไม่ ก่ อนวันที่ ผ่านการพัฒ นา
ก่อนแต่งตั้ง
อำนำจหน้ำที่ของ กศจ./อกศจ.
๑. ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๒. ให้ความเห็นชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ในเบื้ อ งต้ น ได้ แ ก่ ด้ า นการด ารงต าแหน่ ง ภาระงาน ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ในตาแหน่งที่ขอรับการประเมินย้อนหลัง ๓ ปี ผลงานดีเด่นที่ประสพผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ และข้อเสนอ
ในการพัฒนางาน
๓. ตั้ง คณะกรรมการประเมิ น วิท ยฐานะชานาญการพิ เ ศษ จากบัญ ชีร ายชื่อที่ ก.ค.ศ. ก าหนด
โดยผู้ ข อรั บ การประเมิ น ๑ ราย ให้ มี ก รรมการ ๓ คน ส าหรั บ วิ ท ยฐานะเชี่ ย วชาญ ก.ค.ศ. เป็ น ผู้ ตั้ ง
คณะกรรมการประเมิน
๔. การพิจารณาผลการประเมิน
๔.๑ วิทยฐานะชานาญการพิเ ศษ กรณีผ ลการประเมิ นทั้ง ๓ ด้าน สูงถึงเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
กาหนด เสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติ สาหรับผลการประเมินด้านใดด้านหนึ่ง หรือทั้ง ๓ ด้าน สูงไม่ถึงเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้ กศจ.พิจารณาไม่อนุมัติ
๔.๒ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ก.ค.ศ. เป็นผู้พิจารณาผลการประเมิน

แผนภูมิขั้นตอนการประเมินคาขอเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ตามหลักเกณฑ์ ว ๑๓/๒๕๕๖
ขั้นที่ ๑. การตรวจสอบคุณสมบัติและการกลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ยื่นคำขอรับกำรประเมิน
ระหว่ำง วันที่ ๑ – ๓๐ เมษำยน ๒๕๕๙

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รับคาขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

หัวหน้ำหน่วยงำนของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นประธำน

กศจ. ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือก

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับผู้ขอรับกำรประเมิน
(จำนวนให้พิจำรณำได้ตำมเหมำะสม)

คณะกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบคุณสมบัติ

ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ไม่มีคุณสมบัติ

กศจ. พิจำรณำคุณสมบัติ

มีคุณสมบัติ
ปิดประกำศและลงเว็บไซต์ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 15 วัน

แจ้งผู้ขอ
เป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติ

มีผู้คัดค้ำน

ไม่มีผู้คัดค้ำน

แจ้งผู้ขอพัฒนำงำน
ตำมข้อตกลง

เสนอรำยชื่อให้สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตั้งคณะกรรมกำรวินิจฉัย
ข้อคัดค้ำน

เสนอ กศจ. พิจำรณำ

ไม่เป็นไปตำมที่
คัดค้ำน

เป็นไปตำมที่คัดค้ำน

ขั้นที่ ๒.
เมื่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว ให้เสนอ
รายชื่อให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อดาเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายใดได้รับการคัดเลือก ให้เสนอราย ชื่อไปยัง
สานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาคุณสมบัติอีกครั้ง หาก ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษารายใดมีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน สานักงาน ก.ค.ศ. จะดาเนินการ ดังนี้
๑. วิท ยฐำนะช ำนำญกำรพิ เ ศษ จะแจ้ง รายชื่ อ ไปยั ง ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อแจ้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
ต่อไป
๒. วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ สานักงาน ก.ค.ศ. จะดาเนินการประเมินทั้ง ๓ ด้าน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
ต่อไป
ขั้นที่ ๓. ประเมินด้ำนที่ ๑ ด้ำนที่ ๒ และด้ำนที่ ๓ สำหรับวิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ
ก.ค.ศ. กำหนดบัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ในสำขำวิชำต่ำง ๆ

กศจ. ตั้งคณะกรรมกำรประเมิน จำนวน ๓ คน จำก
บัญชีที่ ก.ค.ศ. กำหนด เพื่อประเมินข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

กรณีผลการประเมินผ่านเกณฑ์

กรณีไม่ผ่านเกณฑ์

เสนอ กศจ. พิจำรณำไม่อนุมัติ

คณะกรรมกำรประเมิน
ประเมิน ๓ ด้ำน พร้อมกัน ณ สถำนที่ปฏิบัติงำนจริง
- ด้ำนที่ ๑ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
- ด้ำนที่ ๒ ควำมรู้ควำมสำมำรถ
- ด้ำนที่ ๓ ผลกำรปฏิบัติงำน
ส่วนที่ 1, 2 และ 3

กรณีผ่านเกณฑ์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
แจ้งผู้ขอรับกำรประเมิน

เสนอ กศจ. พิจำรณำอนุมัติ

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
แต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ

แต่เอกสารรายงานผลงานดีเด่นฯ
และหรือเอกสารรายงานผลการพัฒนางาน
ตามข้อตกลงยังไม่สมบูรณ์

แจ้งผู้ขอให้ปรับปรุงแก้ไข
ภำยใน ๓ เดือน

8. การพัฒนา
กศจ. มีอานาจพิจารณาอนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ตามหนังสือ สานัก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๐๖.๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ โดยมีหลักเกณฑ์
วิธีการ ดังนี้
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
1. มำตรำ 56 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2551 ก ำหนดว่ ำ ผู้ ใ ดได้ รั บ กำรบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ในต ำแหน่ ง
ครู ผู้ช่ วย ให้ ผู้นั้ นเตรี ยมควำมพร้ อมและพั ฒ นำอย่ ำงเข้ม เป็ นเวลำสองปี ก่ อนแต่ง ตั้ งให้ด ำรงตำแหน่ง ครู
ทั้งนี้ กำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำร ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2. หลั กเกณฑ์ และวิ ธี กำรเตรี ยมควำมพร้ อมและพั ฒนำอย่ ำงเข้ ม ตำมหนั งสื อส ำนั กงำน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2548
สาระสาคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ก.ค.ศ. ประกำศใช้หลักเกณฑ์และวิธีกำรเตรียมควำมพร้ อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2548 โดยมีสำระสำคัญดังนี้
1. ให้ ค รู ผู ชวยเตรี ย มควำมพร อมและพั ฒ นำอย ำงเข ม เป็ น ระยะเวลำสองป นั บ แต
วันเขำปฏิบัติหนำที่รำชกำร ก่อนแตงตั้งใหดำรงตำแหน่งครู ทั้งนี้ ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ต้องแจ้งให้ครูผู้ช่วย
ทรำบถึง ภำระงำน มำตรฐำนคุณ ภำพงำน มำตรฐำนวิช ำชี พ จรรยำบรรณวิช ำชี พ เกณฑ์ ก ำรประเมิ น
บทบำทหน้ำที่ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม
2. ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำแตงตั้งคณะกรรมกำรเตรียมควำมพรอมและพัฒนำอยำงเขม
จำนวน 3 คน ประกอบด้วย ผูอำนวยกำรสถำนศึกษำ หรือรองผูอำนวยกำรสถำนศึกษำ เปนประธำนกรรมกำร
ผู ท รงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรสถำนศึก ษำ เปนกรรมกำร และขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึก ษำ
ซึ่งดำรงตำแหนงครูที่ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำแต่งตั้ง เปนกรรมกำรและเลขำนุกำร
3. โครงสร้ำงหลักสูตรกำรเตรียมควำมพรอมและพัฒนำอยำงเขม แบ่งเป็น 2 หมวด ได้แก่
หมวดที่ 1 การปฏิบัติตน ประกอบด้วย
1. วินัย คุณธรรม จริยธรรม สำหรับขำรำชกำรครู
2. มำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพครู
3. เจตคติที่ดีตอวิชำชีพครู

4. กำรพัฒนำตนเอง
5. กำรพัฒนำบุคลิกภำพ
6. กำรดำรงชีวิตที่เหมำะสม
หมวดที่ 2 การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
1. กำรจัดกำรเรียนรู
2. กำรพัฒนำผูเรียน
3. กำรพัฒนำวิชำกำร
4. กำรพัฒนำสถำนศึกษำ
5. ควำมสัมพันธกับชุมชน
4. ให้ ค ณะกรรมกำรประเมิ น กำรเตรี ย มควำมพร อมและพั ฒ นำอยำงเขมของครู ผู ช วย
ด้ำนควำมรู้ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะ ทั้งกำรปฏิบัติตนและกำรปฏิบัติงำนที่เหมำะสมกับวิชำชีพครู
เปนระยะๆ ทุกสำมเดือนเป็นเวลำสองปี รวม 8 ครั้ง โดยแต่ละครั้งต้องประเมินผลกำรปฏิบัติตนและประเมิน
ผลกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
4.1 ครั้ง ที่ 1 ครั้ง ที่ 2 ครั้ง ที่ 3 และครั้ง ที่ 4 แต่ล ะครั้ง ต้องผ่ ำนเกณฑ์ ก ำรประเมิ น
ร้อยละ 50
4.2 ครั้ง ที่ 5 ครั้ง ที่ 6 ครั้ง ที่ 7 และครั้ง ที่ 8 แต่ล ะครั้ง ต้องผ่ ำนเกณฑ์ ก ำรประเมิ น
ร้อยละ 60
5. กรณีครูผู้ช่วยมี ผ ลกำรประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒ นำอย่ำงเข้ม ต่ำกว่ำเกณฑ์
กำรประเมินในครั้งใด ให้ผู้มีอำนำจตำมมำตรำ 53 สั่งให้ออกจำกรำชกำรภำยในห้ำวันทำกำรนับแต่วันที่ได้รับ
รำยงำน
6. เมื่อผ่ำนกำรประเมินทุกครั้งจนครบสองปีแล้ว ให้เสนอ กศจ. พิจำรณำอนุมัติ และผู้มี อำนำจ
ตำมมำตรำ 53 สั่งแต่งตั้งให้ครูผู้ช่วยผู้นั้นให้ดำรงตำแหน่งครูต่อไป แล้วแจ้งผู้นั้นทรำบ
อานาจหน้าที่ของ กศจ.
เพื่ อ พิ จ ำรณำอนุ มั ติ ผ ลกำรประเมิ น ให้ ข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ ต ำแหน่ ง
ครูผู้ช่วย ที่ผ่ำนกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ก่อนให้ดำรงตำแหน่งครู

แผนผังขั้นตอนการดาเนินการ
ผู้มอี านาจ ตามมาตรา ๕๓
สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย

ผู้อานวยการสถานศึกษา
แต่งตั้งกรรมการ จานวน ๓ คน

คณะกรรมการพิจารณาประเมิน
(ครั้งที่ ๑ -๔ เกณฑ์ผ่าน ร้อยละ ๕๐)
(ครั้งที่ ๕-๘ เกณฑ์ผ่าน ร้อยละ ๖๐)
ต่ากว่าเกณฑ์

ผู้มีอานาจ ตามมาตรา ๕๓
ให้ความเห็นผลการพิจารณา

พิจารณาทบทวน
กรณีต่ากว่าเกณฑ์

ผ่าน
ครั้งที่ ๑

ครั้งที่ ๒

ไม่ผ่านการประเมิน

ออกคาสั่งให้ออกจากราชการ
ภายใน ๕ วันทาการ

แจ้งครูผู้ช่วยผู้นั้นทราบ

ผ่าน

ผ่าน
ครั้งที่ ๓

ครั้งที่ ๔

ผ่าน

ผ่าน
ครั้งที่ ๕

ผ่าน
ครั้งที่ ๖

ผ่าน

ครั้งที่ ๗

ครั้งที่ ๘

ผ่านการประเมิน
ผู้มีอานาจ ตามมาตรา ๕๓
เสนอ กศจ.

หมายเหตุ
กำรพิ จ ำรณำกำรเตรี ย มควำมพร้ อ มและพั ฒ นำอย่ ำ งเข้ ม
ตำแหน่ง ครู ผู้ช่ วย สั ง กั ดส ำนั ก งำนเขตพื้น ที่ ก ำรศึก ษำมั ธ ยมศึก ษำ
ให้ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธยมศึก ษำด ำเนิ น กำรนำผลกำร
ประเมินของครูผู้ช่วยที่ ผ่ำนกำรประเมินครบแปดครั้ง เสนอขออนุมัติ
กศจ. จังหวัด ที่ครูผู้ช่วยผู้นั้นได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง

กศจ. พิจารณาอนุมตั ิ

ผู้มีอานาจ ตามมาตรา ๕๓ ออกคาสั่ง
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู

แจ้งครูผู้ช่วยผู้นั้นทราบ

๙. กำรรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัยและกำรออกจำกรำชกำร
เมื่อผู้บังคับบัญชำได้ดำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรผู้ใด และสั่งยุติเรื่อง งดโทษ ลงโทษ
หรือสั่งให้ข้ำรำชกำรผู้ใดออกจำกรำชกำรไปแล้ว กฎหมำยได้กำหนดให้มีกำรรำยงำน กำรดำเนินกำรทำงวินัย
หรือกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรนั้น ไปยังผู้บังคับบัญชำหรือองค์คณะบุคคลผู้มีอำนำจตำมที่กฎหมำยกำหนด
เพื่อกำรตรวจสอบควบคุมมำตรฐำนกำรดำเนินกำรทำงวินัย กำรสั่งลงโทษ หรือกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำร
ให้เป็นไปโดยถูกต้องเหมำะสมและเป็นธรรม โดย กศจ. มีอำนำจพิจำรณำรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัย
อย่ำงร้ำยแรง และกำรดำเนินกำรทำงวินัยไม่ร้ำยแรง ดังต่อไปนี้
การรายงานการดาเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง
๑. กรณีที่ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึก ษำได้ดำเนินกำรทำงวินัยแก่ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำผู้ใด และได้สั่งยุติเรื่อง งดโทษ หรือลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนแก่ผู้นั้นแล้ว
รวมถึงกรณีที่เห็นว่ำไม่อยู่ในอำนำจหน้ำที่หรือเกินอำนำจหน้ำที่ ก็ให้รำยงำนไปยังผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ เพื่อดำเนินกำรตำมควรแก่กรณีต่อไป
เมื่อผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้รับรำยงำนและพิจำรณำ ตำมอำนำจหน้ำที่
โดยพิจำรณำตรวจสอบว่ำกำรดำเนินกำรทำงวินัยนั้นถูกต้องเหมำะสมแล้วหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่ำกำรดำเนินกำร
ทำงวินัย หรือกำรสั่งลงโทษยังไม่เหมำะสมก็มีอำนำจสั่งงดโทษ หรือลดโทษเป็นสถำนโทษหรืออัตรำโทษที่เบำลง
เพิ่ม โทษเป็นสถำนโทษหรือ อั ต รำโทษที่ ห นัก ขึ้ น หรือเปลี่ย นแปลงและแก้ ไขข้อควำมในคำสั่ง เดิม หรื อ
ดำเนินกำรอย่ำงใดเพิ่มเติม หรือหำกเห็นว่ำไม่มีควำมผิดก็ให้สั่งยกโทษ แล้วให้รำยงำน กศจ. พิจำรณำ
แต่ห ำกเห็นว่ำเป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ก็ มี อำนำจสั่ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมกำร
สอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรง โดยอำจสั่งพักรำชกำร หรือให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน หรือสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนได้
๒. กรณี ที่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนเขตพื้ นที่ ก ำรศึ ก ษำได้ ด ำเนิน กำรทำงวินั ยไม่ ร้ำ ยแรง
แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใด และได้สั่งยุติเรื่อง งดโทษ หรือลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน
หรือลดขั้นเงินเดือนแก่ผู้นั้นแล้ว ให้รำยงำน กศจ. พิจำรณำ
๓. ในกรณีที่ กศจ. พิจำรณำรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัยแล้ว มีมติ ยุติเรื่อง งดโทษ ลดโทษ
เพิ่มโทษ หรือมีมติเป็นประกำรใดแล้ว ให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สั่งหรือปฏิบัติไปตำมนั้น
เมื่ อดำเนินกำรแล้วให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก งำนเขตพื้นที่ กำรศึก ษำ รำยงำนไปยัง เลขำธิก ำรคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๔. เมื่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้รั บรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัย
ไม่ร้ำยแรงของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หำกพิจำรณำแล้วเห็นชอบกับกำรพิจำรณำของ กศจ.
ให้กำรรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัยเป็นอันสิ้นสุด เว้นแต่กรณีเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มี ควำมเห็นขัดแย้ง กั บ มติของ กศจ. โดยเห็นว่ำกำรดำเนินกำรไม่ ถูก ต้อง ไม่ เ หมำะสม ไม่ เ ป็นไปตำมมติ
คณะรัฐ มนตรี หรื อ แนวทำงที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ต้อ งเสนอ ก.ค.ศ. พิ จ ำรณำ เมื่ อ ก.ค.ศ. พิ จ ำรณำมี ม ติ
เป็นประกำรใดแล้ว ให้ผู้มีอำนำจตำมมำตรำ ๕๓ หรือผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติไปตำมนั้น
การรายงานการดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
๑. กรณีที่ผู้บังคับบัญชำได้ดำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง โดยคณะกรรมกำรสอบสวนหรือ
ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรสอบสวนเห็ น ว่ ำ เป็ น ควำมผิ ด วิ นั ย อย่ ำ งร้ ำ ยแรง ให้ เ สนอ กศจ. พิ จ ำรณำ
ผลเป็นประกำรใดให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนเป็นผู้สั่งตำมมติ แล้วจึงรำยงำนไปยัง ก.ค.ศ.
๒. ในกรณี ที่ ค ณะกรรมกำรสอบสวนและผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรสอบสวน
เห็นว่ำไม่เป็นควำมผิดหรือเป็นควำมผิดวินัยไม่ร้ำยแรง และได้สั่งยุติเรื่อง งดโทษ หรือลงโทษแล้ว ต้องรำยงำน
ไปยังผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อพิจำรณำ ในกรณีที่เป็นโทษเกินกว่ำอำนำจของตนให้รำยงำน
ไปยังผู้มีอำนำจ
๓. กรณีที่ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนเขตพื้น ที่ ก ำรศึก ษำได้ ดำเนิน กำรหรือ ได้ รั บ รำยงำน
ตำม ๒.๒ พิจำรณำดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่แล้ว โดยหำกเห็นว่ำกำรยุติเรื่อง กำรงดโทษ หรือกำรลงโทษ
ยังไม่ถูกต้องไม่เหมำะสม ก็มีอำนำจเปลี่ยนแปลงโทษหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้ เมื่อเปลี่ยนแปลงโทษหรือ
เปลี่ยนแปลงคำสั่งแล้ว ให้รำยงำน กศจ. พิจ ำรณำ หรือ ในกรณีที่เ ห็น ว่ำ เป็น ควำมผิด วินัย อย่ำ งร้ำ ยแรง
ให้เ สนอ กศจ. พิจำรณำเพิ่มโทษ เป็นปลดออกจำกรำชกำร หรือไล่ออกจำกรำชกำร
๔. เมื่ อ กศจ. พิ จ ำรณำมี ม ติ ยุ ติ เ รื่ อ ง งดโทษ ลงโทษ หรื อ มี ม ติ เ ป็ น ประกำรใดแล้ ว
ให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสั่งแล้วปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น แล้วรำยงำน ก.ค.ศ. เพื่อพิจำรณำ
พร้อมสำนวนกำรสอบสวน
๕. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจำรณำมีมติเป็นประกำรใด ให้ผู้บังคับบัญชำสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น
และให้กำรรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัยเป็นอันสิ้นสุด
การรายงานการสั่งให้ออกจากราชการ
ตำมมำตรำ ๑๐๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗
กำหนดเหตุของกำรออกจำกรำชกำรไว้ ๒ กรณี คือ
๑. กรณีที่เ ป็นโทษทางวินัย เนื่อ งจำกกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง และถูกลงโทษปลดออกหรือ
ไล่ออก ตำมมำตรำ ๑๐๗ (๕)
๒. กรณีที่ให้ออกจากราชการโดยไม่เป็นโทษทางวินัย มี ๒ กรณี
๒.๑ กรณีไ ม่ ถูกสั่งให้ออก ได้แก่ ตำย พ้นจำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จ บ ำนำญ
ข้ำรำชกำร ลำออก ตำมมำตรำ ๑๐๗ และกำรลำออกจำกรำชกำรและได้รับอนุญำตให้ลำออกหรือลำออก
มีผลตำมมำตรำ ๑๐๔

๒.๒ กรณีถูกสั่งให้ออกตามมาตรา ๑๐๗ (๔) ได้แก่
(1) ขำดคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ ๓๐ (๑) (๔) (๕) (๗) (๘) หรือ (๙) เช่น เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ
ล้มละลำย บกพร่องในศีลธรรมอันดี ฯลฯ
(2) ขำดคุณสมบัติตำมมำตรฐำนตำแหน่ง ตำมมำตรำ ๔๒ อยู่ก่อน
(3) ขำดคุณสมบัติพิเศษตำมมำตรำ ๔๘ อยู่ก่อน
(4) ถูกสั่งให้ออกฯระหว่ำงทดลองปฏิบัติรำชกำรหรือเตรียมควำมพร้อมฯ
(5) ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจำกรำชกำรเพื่ อ รั บ บ ำเหน็ จ บ ำนำญ ตำมมำตรำ ๑๑๐ ในกรณี
มี เ หตุ เ จ็ บ ป่ ว ย หรื อ ขำดคุ ณ สมบั ติ เลิ ก หรื อ ยุ บ ต ำแหน่ ง ใด หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ง ำนให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ ำพ
เกิดประสิทธิผลตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด
(6) กรณีมีเหตุตำมมำตรำ ๑๑๑ เช่น หย่อนควำมสำมำรถ บกพร่องในหน้ำที่รำชกำรหรือ
ประพฤติตนไม่เหมำะสมกับตำแหน่งหน้ำที่
(7) ถูกเพิกถอนใบประกอบวิชำชีพตำมมำตรำ ๑๐๑
(8) ต้องโทษจำคุกจำกควำมผิดที่กระทำโดยประมำทหรือลหุโทษ
(9) ต้องไปรับรำชกำรทหำรตำมมำตรำ ๑๑๔
(10) ต้องออกจำกรำชกำร เนื่องจำกกระทำผิดก่อนโอนมำจำกพนักงำนส่วนท้องถิ่น
โดยสรุ ป กรณี ให้ ข้ ำรำชกำรครู และบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำออกจำกรำชกำรจะเป็ นกรณี
ที่ ข ำดคุณ สมบัติ ตำมที่ ก ฎหมำยก ำหนด เช่น ขำดคุณ สมบัติ ทั่ ว ไป กรณีมี ม ลทิ น หรื อมั วหมองในเรื่อ งที่
ถูกสอบสวน กรณีปฏิบัติหน้ำที่ไม่มีประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผลตำมที่กฎหมำยกำหนด เช่น หย่อนควำมสำมำรถ
บกพร่องในหน้ำที่หรือประพฤติตนไม่เหมำะสมกับตำแหน่งหน้ำที่รำชกำร ซึ่งผู้บังคับบัญชำผู้มีอำนำจสั่งบรรจุ
ต้องมีกระบวนกำรทำงปกครองก่อนออกคำสั่งให้ออกจำกรำชกำร คือ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้โอกำสทรำบข้อกล่ำวหำ
และชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำ และแสดงพยำนหลักฐำนเสียก่อน
แต่ในกรณีขำดคุณสมบัติทั่วไป ตำมมำตรำ ๓๐ (๙) เป็นบุคคลล้ม ละลำยตำมคำพิพำกษำ
ผู้บังคับบัญชำต้องสั่งให้ออกจำกรำชกำรโดยพลันตำมมำตรำ ๔๙ แล้วรำยงำน ไปยัง กศจ.
แต่เ ดิม ตำมระเบี ยบ ก.ค.ศ. ว่ ำด้ วยกำรรำยงำนกำรดำเนิ นกำรทำงวิ นัยและกำรออก
จำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2551 ข้อ ๑๐
(วรรคหนึ่ง) “...เมื่อผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๔๙ มำตรำ ๕๖ วรรคสอง
วรรคสำมและวรรคห้ำ มำตรำ ๑๑๐ (๑) (๓) และ (๖) มำตรำ ๑๑๓ หรือมำตรำ ๑๑๘ แล้วให้รำยงำนไปยัง
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(วรรคสอง) เมื่อผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้ดำเนินกำรหรือได้รับรำยงำน
ตำมวรรคหนึ่งและได้รับพิจำรณำตำมอำนำจหน้ำที่แล้ว ให้รายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา...”
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึก ษำ จึง ต้องรำยงำนไปยัง ผู้อำนวยกำรสำนัก งำนเขตพื้นที่ก ำรศึกษำ
ประถมศึกษำ เขต ๑ ในฐำนะศึกษำธิกำรจังหวัด กรรมกำรและเลขำนุกำร นำเข้ำวำระกำรประชุมเพื่อเสนอ
กคศ. ต่อไป และสิ้นสุดในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ

การดาเนินการทางวินัย
กำรสืบสวนข้อเท็จจริง
กรณีมีมลู

กรณีไม่มีมลู

ตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัย

ยุติเรื่อง

ร้ำยแรง (มำตรำ 98 วรรคสอง)

ผูส้ ั่งตั้งกรรมกำรสอบสวน
และ/หรือกรรมกำร
สอบสวนเห็นร้ำยแรง

ลงโทษร้ำยแรงตำมมติ
(มำตรำ ๑๐๐ วรรคสี่ (๒))

อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ.

ไม่อุทธรณ์
รำยงำน ก.ค.ศ.
(มำตรำ 104 (2))

ไม่ร้ำยแรง (มำตรำ ๙๘ วรรคหนึง่ )

ผู้บังคับบัญชำลงโทษ
ไม่ร้ำยแรง

(มำตรำ 100 วรรคหนึ่ง)
อุทธรณ์ กศจ.
(สัง่ ตำมอำนำจตนเอง)

ลงโทษไม่ร้ำยแรง (มำตรำ ๑๐๐
วรรคหนึ่ง/วรรคสำม ประกอบ
กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยอำนำจ
กำรสัง่ ลงโทษ)

อุทธรณ์ต่อ กศจ.

ไม่อุทธรณ์
รำยงำน กศจ.

ไม่อุทธรณ์
รำยงำน กศจ.

กศจ. มีมติ
เพิ่มโทษ

กศจ. มีมติ
ไม่เพิ่มโทษ

รำยงำนหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร
(มำตรำ 104 (1))

อุทธรณ์ต่อ
ก.ค.ศ.

รำยงำน
ก.ค.ศ.

หัวหน้ำส่วนรำชกำร
เห็นแย้ง รำยงำน กคศ.

ผังแสดงขั้นตอนการรายงานการสั่งให้ออกจากราชการตาม มาตรา ๑๐๗

ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ำมีเหตุให้ออกจำก
รำชกำรตำมมำตรำ ๑๐๗ (๔) หรือไม่

ผู้บังคับบัญชำตำมมำตรำ ๕๓ สั่งให้ออก
จำกรำชกำรแล้วรำยงำน ผอ.สพท.
ตำมระเบียบฯ ข้อ ๑๐

ผอ.สพป.เขต ๑
ปฏิบัติหน้ำที่ ศธจ.
กรรมกำรและเลขำนุกำร กศจ.

กศจ.

๑๐. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
10.1 การอุทธรณ์
ตำมคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ ตำมข้อ 5 ได้ก ำหนดให้โ อน
อำนำจหน้ำที่ ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ นที่ ก ำรศึก ษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึ กษำ ไปเป็นอ ำนำจหน้ำที่ ของ กศจ. โดยที่ พระรำชบั ญญั ติ ระเบี ยบข้ ำรำชกำรครู และบุ ค ลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 23 (4) ได้กำหนดให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำมีอำนำจ
และหน้ำที่พิจำรณำเกี่ยวกับเรื่องกำรดำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ตำมที่
กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ดังนั้น จึงทำให้กำรพิจำรณำอุทธรณ์เป็นอำนำจหน้ำที่ของ กศจ.
เพื่ อ ให้ก ำรปฏิบัติห น้ำที่ ของ กศจ. เกี่ยวกั บ กำรพิจ ำรณำเรื่องอุท ธรณ์เ ป็นไปโดยถูก ต้อง
จึงได้จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติหน้ำที่เพื่อเป็นแนวทำงในกำรดำเนินกำรพิจำรณำเรื่องอุทธรณ์
ความหมายและวัตถุประสงค์
กำรอุทธรณ์ หมำยถึง กำรที่ ผู้ถูกลงโทษทำงวินัยร้องขอให้ผู้มีอำนำจหน้ำที่ตำมที่ ก ฎหมำย
กำหนดไว้ ได้ยกเรื่องขึ้นพิจำรณำใหม่ให้เป็นไปในทำงที่เป็นคุณแก่ผู้ถูกลงโทษ
วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้อำนำจของผู้บังคับบัญชำ โดยเปิดโอกำสให้
ผู้ถูกลงโทษทำงวินัยได้ร้อ งขอควำมยุติธรรมจำกกำรใช้อำนำจดัง กล่ำว ซึ่ง มี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ก ำรศึก ษำ
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจำรณำวินิจฉัย ซึ่งปัจจุบันอำนำจหน้ำที่ของ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่กำรศึกษำโอนไปเป็นอำนำจหน้ำที่ของ กศจ.
กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง และคาพิพากษาศาลปกครองที่เกี่ยวข้อง
๑. พระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ พ.ศ.๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗
๓. กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๔. หนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ศธ ๐๒๐๖.๙/ว ๒ ลงวันที่ ๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๕
เรื่อง กำรสอบสวนปำกคำผู้เสียหำยหรือพยำนซึ่งเป็นเด็ก
๕. หนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๙/ว ๕ ลงวันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๕
เรื่อง กำรเทียบให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้ำรำชกำรพลเรือนตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
พ.ศ.๒๕๕๑ และข้ำรำชกำรพลเรือ นในสถำบันอุดมศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
ในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีวิท ยฐำนะเที ยบได้ไม่ต่ำกว่ำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เพื่อประโยชน์แก่กำรดำเนินกำรทำงวินัย
๖. หนั ง สื อ ส ำนั ก งำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๙/ว ๒๒ ลงวั น ที่ ๒๓ ธั น วำคม ๒๕๕๖
เรื่อง กำรพิจำรณำย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ
๗. หนั ง สื อ ส ำนั ก งำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๙/ว ๑๑ ลงวั น ที่ ๔ สิ ง หำคม ๒๕๕๗
เรื่อง กำรลงโทษลดขั้นเงินเดื อนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่ น
ตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒)
๘. คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด คดีหมำยเลขดำที่ อ.๖๘๘/๒๕๔๙ คดีหมำยเลขแดงที่
อ.๑๓๓/๒๕๕๓
๙. คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด คดีหมำยเลขดำที่ อ.๓๔๙/๒๕๔๙ คดีหมำยเลขแดงที่
อ.๖๐๐/๒๕๕๔
อานาจ กศจ. ในการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง
กศจ. มีอำนำจพิจำรณำอุทธรณ์โทษคำสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ำยแรงตำมข้อ 7 (3) ของกฎ ก.ค.ศ.
ว่ำด้วยกำรอุ ท ธรณ์ และกำรพิ จ ำรณำอุ ท ธรณ์ พ.ศ. 2550 ที่ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึก ษำหรือ ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสั่งลงโทษตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยอำนำจกำรลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรื อ
ลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งตำมกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่ำวกำหนดให้ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำมีอำนำจลงโทษภำคทัณฑ์
หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕% ของอัตรำเงินเดือนและเป็นเวลำไม่เกินหนึ่งเดือน ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมีอำนำจลงโทษภำคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕% ของอัตรำเงินเดือนและ
เป็นเวลำไม่เกินสองเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น
หลักการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ
กำรพิ จ ำรณำอุ ท ธรณ์ ต้อ งด ำเนิน กำรให้ เ ป็ นไปตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำ ด้วยกำรอุ ท ธรณ์ และ
กำรพิจำรณำอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 โดยเมื่ อได้รับหนังสืออุทธรณ์คำสั่งลงโทษที่ยื่นต่อ กศจ.แล้ว ในกำรพิจำรณำ
มีแนวดำเนินกำร ดังนี้
๑. การพิจารณาตรวจสอบหนังสืออุทธรณ์
1.1 หนังสืออุ ทธรณ์ต้ องทาเป็นหนังสือ กำรอุ ทธรณ์ค ำสั่งลงโทษต้องท ำเป็ นหนั งสื อ
ต้องมีสำระและมีลำยมือชื่อผู้อุทธรณ์
- กำรอุทธรณ์ให้อุทธรณ์ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง
- กำรอุทธรณ์จะทำเป็นสิ่งอื่นใดที่ไม่ใช่หนังสือไม่ได้

๑.2 สาระในหนังสืออุทธรณ์
- ต้องมีข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ ในหนังสืออุทธรณ์จะต้องมีข้อควำม
แสดงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมำยหรือเหตุผลในกำรอุทธรณ์ให้เห็นว่ำ ผู้อุทธรณ์ ถูกลงโทษ โดยไม่ถูกต้องหรือ
ไม่เป็นธรรมอย่ำงไร หรือมีข้อคัดค้ำน ข้อโต้แย้งอย่ำงไร
- ต้องปรากฏลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์จะต้องลงลำยมือชื่อในหนังสืออุทธรณ์
ด้วยตนเอง ผู้อื่นจะลงลำยมือชื่อแทนผู้อุทธรณ์ไม่ได้
- ต้องปรากฏที่อยู่ข องผู้อุทธรณ์ ในหนังสืออุทธรณ์จะต้องมี ที่อยู่ของผู้อุทธรณ์
ที่สำมำรถติดต่อได้ (ข้อ 4 วรรคสอง)
- การขอแถลงการณ์ ด้ วยวาจา ผู้อุ ท ธรณ์ส ำมำรถที่ จ ะแสดงควำมประสงค์
ขอแถลงกำรณ์ด้วยวำจำในชั้นพิจำรณำของ กศจ. ไว้ในหนัง สืออุท ธรณ์ หรือจะท ำเป็นหนัง สือต่ำงหำกก็ได้
โดยต้อ งยื่นหรือ ส่ง หนัง สื อ ขอแถลงกำรณ์ด้ วยวำจำนั้นต่ อ ก.ศ.จ. โดยตรงภำยในสำมสิบ วั นที่ ได้ ยื่นหรื อ
ส่งหนังสืออุทธรณ์ (ข้อ 4 วรรคสำม)
๑.๓ การยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์
ต้อ งทำเป็นหนังสือถึง ประธำน กศจ. หรือศึกษำธิกำรจังหวัด (ข้อ 9 วรรคหนึ่ง)
เนื่องจำกศึกษำธิกำรจังหวัดทำหน้ำที่เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
สำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำต้องยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ต่อประธำน กศจ. หรือศึกษำธิกำรจังหวัดที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำตั้งอยู่ หรือส่งผ่ำนผู้บังคับบัญชำ ได้แก่ ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำหรือผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ แล้วแต่กรณี และให้ผู้บังคับบัญชำส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังศึกษำธิกำรจังหวัด
สำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำให้ยื่นหรือส่งหนังสืออุ ทธรณ์ต่อประธำน กศจ. หรือศึกษำธิกำรจัง หวัด ที่ เป็นที่ ตั้งของหน่วยงำน
กำรศึกษำที่ผู้นั้นดำรงตำแหน่งอยู่ หรือส่งผ่ำนผู้บังคับบัญชำ ได้แก่ ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำหรือผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ แล้วแต่กรณี และให้ผู้บังคับบัญชำส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังศึกษำธิกำร
จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงำนกำรศึกษำที่ผู้นั้นดำรงตำแหน่งอยู่
ทั้งนี้ กรณียื่นอุทธรณ์ส่งผ่ำนผู้บังคับบัญชำ ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่ส่งหนังสืออุทธรณ์
ไปยังศึกษำธิกำรจังหวัดภำยในสำมวันทำกำรนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ (ข้อ 9 วรรคสำม)
๑.๔ การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษเพิ่มเติม เมื่อได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งลงโทษต่อ กศจ.
ไว้โดยชอบแล้ว ผู้อุทธรณ์จะยื่นเอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติมได้ตลอดเวลำก่อนที่ กศจ. เริ่มพิจำรณำอุทธรณ์ โดยยื่น
หรือส่งตรงต่อ กศจ. และให้ กศจ.รับไว้พิจำรณำ (ข้อ 9 วรรคหก)

๑.๕ การตรวจสอบกาหนดเวลาและการนับเวลาในการยื่นอุทธรณ์
กำรตรวจสอบกำหนดเวลำในกำรยื่นอุทธรณ์ต้องตรวจสอบจำกหลักฐำนกำรได้รับแจ้ง
คำสั่ง ลงโทษว่ำผู้อุท ธรณ์ได้รับ แจ้ง ลงโทษเมื่ อใด และมี ก ำรแจ้ง สิท ธิในกำรอุท ธรณ์คำสั่ง ลงโทษต่อ กศจ.
ให้ผู้อุทธรณ์ทรำบหรือไม่
- กรณี มี ก า รแจ้ งสิ ทธิ ใ ห้ ด า เนิ นกา รอุ ท ธร ณ์ ค า สั่ ง ล งโ ทษต่ อ ก ศจ .
ให้ดำเนินกำรตรวจสอบว่ำ ผู้อุทธรณ์ได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งลงโทษภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง
ลงโทษหรือไม่ (ข้อ 3 วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.ค.ศ.)
- กรณี ไ ม่ มี ก ารแจ้ ง สิ ท ธิ ใ ห้ ด าเนิ น การอุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ลงโทษต่ อ กศจ.
กรณีผู้สั่งลงโทษทำงวินัยไม่แจ้งสิทธิและระยะเวลำในกำรอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทรำบจะทำให้ระยะเวลำใช้สิทธิ
ของกำรยื่นอุทธรณ์ขยำยออกไปอีก ถ้ำมีกำรแจ้งสิทธิให้อุทธรณ์ใหม่ก็ย่อมทำให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ
ภำยในสำมสิ บ วั น นั บ แต่ วั นที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง สิ ท ธิ ค รั้ ง ใหม่ แต่ ถ้ ำ ไม่ มี กำรแจ้ งสิ ทธิ ให้ อุ ทธรณ์ ค ำสั่ งลงโทษใหม่
สิทธิกำรอุทธรณ์ขยำยเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง (พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง
พ.ศ. 2547 มำตรำ 40)
๑.๖ การนับระยะเวลาในการอุทธรณ์ (ข้อ 18 ของกฎ ก.ค.ศ.)
การนับเวลาเริ่มต้น ให้เริ่มนับวันถัดจำกวันที่ผู้อุทธรณ์ลงลำยมือชื่อรับทรำบคำสั่ง
ลงโทษเป็นวันที่ได้รับแจ้งคำสั่งลงโทษ
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่ยอมลงลำยมือชื่อรับทรำบคำสั่งลงโทษ แต่เมื่อได้มีกำรแจ้ง
คำสั่งลงโทษให้ผู้อุทธรณ์ทรำบพร้อมกับมอบสำเนำคำสั่งลงโทษให้ผอู้ ุทธรณ์ รวมทั้งทำบันทึกลงวันเดือนปี เวลำ
และสถำนที่ที่แจ้ง และลงลำยมือชื่อผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยำนรู้เห็นไว้เป็นหลักฐำนแล้วให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันที่
ผู้อุทธรณ์ได้รับแจ้งคำสั่ง
ในกรณีที่ ไ ม่ อำจแจ้งให้ผู้อุท ธรณ์ลงลำยมื อชื่อรับ ทรำบคำสั่ง ลงโทษได้โดยตรง
แต่ได้มีกำรแจ้งเป็นหนังสือโดยส่งสำเนำคำสัง่ ลงโทษทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้อทุ ธรณ์ ณ ที่อยู่ ของ
ผู้อุทธรณ์ โดยส่งสำเนำคำสั่งลงโทษไปให้สองฉบับเพื่อให้ผู้อุทธรณ์เก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้อุทธรณ์ลงลำยมื อชื่อ
และวันเดือนปีที่รับทรำบคำสั่งลงโทษส่งกลับคืนมำเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐำนหนึ่งฉบับ เมื่อล่วงพ้นสิบห้ำวันนับแต่วันที่
ปรำกฏในใบตอบรับทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนว่ำผู้อุทธรณ์ได้รับเอกสำรดังกล่ำวหรือมีผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้
รับสำเนำคำสั่งลงโทษฉบับที่ให้ผู้อุทธรณ์ลงลำยมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทรำบคำสั่งลงโทษกลับคืนมำ ให้ถือว่ำ
ผู้อุทธรณ์ได้รับแจ้งคำสั่งแล้ว
การนับเวลาสิ้นสุด ถ้ำวันสุดท้ำยแห่งกำรนับ เวลำตรงกั บวันหยุดรำชกำรให้นับ
วันเริ่มเปิดทำกำรใหม่เป็นวันสุดท้ำยแห่งกำรนับเวลำนั้น

ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ ผู้ อุ ท ธรณ์ น ำหนั ง สื อ อุ ท ธรณ์ ม ำยื่ น ด้ ว ยตนเอง ให้ ถื อ วั น ที่ ยื่ น
ได้ประทับตรำรับและลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐำนเป็นวันที่ยื่นหนังสืออุทธรณ์ (ข้อ 9 วรรคสี่) และหำกผู้อุทธรณ์
ส่งหนังสืออุทธรณ์ทำงไปรษณีย์ ต้องถือวันที่ที่ทำกำรไปรษณีย์ต้นทำงประทับตรำรับที่ซองหนังสือเป็นวันส่ง
หนังสืออุทธรณ์ (ข้อ 9 วรรคห้ำ)
เมื่ อ กศจ.ได้ พิ จำรณำหนั งสื ออุ ทธรณ์ ของผู้ อุ ทธรณ์ แล้ วเห็ นว่ ำเป็ นอุ ทธรณ์ ที่ ท ำเป็ นหนั งสื อ
มีสำระสำคัญถูกต้องครบถ้วนและอยู่ภำยในกำหนดระยะเวลำอุทธรณ์ก็ให้รับอุทธรณ์ดังกล่ำวไว้พิจำรณำวินิจฉัย
หำกหนังสืออุทธรณ์มีข้อบกพร่องหรือมีข้อควำมที่อ่ำนไม่เข้ำใจหรือผิดหลงอันเห็นได้ชัดว่ำเกิด
จำกควำมไม่ รู้หรือควำมเลิ นเล่อของคู่ กรณี ให้เจ้ำหน้ ำที่แนะนำให้ ดำเนิ นกำรแก้ ไขเพิ่ มเติม ให้ถู ก ต้ องตำม
พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ มำตรำ ๒๗
2. การพิจารณาข้อกฎหมายในสานวนการสอบสวนและคาอุทธรณ์
เมื่อตรวจสอบหนังสืออุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ที่ยื่นต่อ กศจ. แล้วเห็นว่ำ เป็นอุทธรณ์ที่รับไว้
พิจำรณำต่อไปได้แล้ว ให้สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ดำเนินกำรขอสำนวนกำรสอบสวนทำงวินัยจำกสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำที่ผู้อุทธรณ์สังกัดอยู่ เพื่อนำมำประกอบกำรพิจำรณำของ กศจ. เว้นแต่จะได้มีกำรรำยงำน
กำรดำเนินกำรทำงวินัยมำยัง กศจ. แล้ว เมื่อได้รับสำนวนกำรสอบสวนทำงวินัยแล้วจะต้องพิจำรณำตรวจสอบ
ข้อกฎหมำยในสำนวนกำรสอบสวนและคำอุทธรณ์ในประเด็นปัญหำข้อกฎหมำยของผู้อุทธรณ์ ดังต่อไปนี้ด้วย
๒.๑ ตรวจสอบกระบวนกำรดำเนินกำรทำงวินัย
- ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยเป็นผู้มีอำนำจตำมกฎหมำยหรือไม่
- คณะกรรมกำรสอบสวนมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยกำหนด หรือไม่
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนต้องระบุว่ำเป็นวินัยไม่ร้ำยแรงหรืออย่ำงร้ำยแรง
(ตำมแบบ สว. ๑) หรือไม่
- มีกำรแจ้งข้อกล่ำวหำและอธิบำยข้อกล่ำวหำ (ตำมแบบ สว. ๒) หรือไม่
- มีกำรแจ้งข้อกล่ำวหำและรับทรำบข้อกล่ำวหำ และสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุน
ข้อกล่ำวหำ (ตำมแบบ สว. ๓) หรือไม่
- กำรสอบปำกคำพยำนเป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนดหรือไม่ เช่น กำรสอบปำกคำพยำน
ซึ่งเป็นเด็กต้องมีข้ำรำชกำรครูที่เป็นกลำงและเชื่อถือได้ และบุคคลที่รอ้ งขอหรือไว้วำงใจเข้ำร่วมในกำรสอบปำกคำด้วย
(ข้อ ๒๘ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยสอบสวนพิจำรณำ พ.ศ. ๒๕๕๐)
- มีกำรประชุมกรรมกำรสอบสวนตำมที่กฎหมำยกำหนด หรือไม่
- กำรออกคำสั่งลงโทษทำงวินัยสั่งโดยผู้ที่มีอำนำจ หรือไม่
- คำสั่ง ลงโทษระบุเ หตุผ ล ข้ อเท็ จ จริ ง อัน เป็น สำระส ำคัญ ข้อ กฎหมำยที่ อ้ำ งอิ ง
ข้อพิจำรณำและข้อสนับสนุนในกำรใช้ดุลพินิจของผู้ออกคำสั่ง หรือไม่
- ค ำสั่ ง ลงโทษทำงวิ นั ย เป็ น เรื่ อ งเดี ย วกั บ ที่ ไ ด้ มี ก ำรแจ้ ง ข้ อ กล่ ำ วหำและสรุ ป
พยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำ หรือไม่

๒.๒ ตรวจสอบอำนำจกำรพิจำรณำทำงปกครอง
ตรวจสอบกรณีที่มีเหตุทำให้เจ้ำหน้ำที่ทำกำรพิจำรณำทำงปกครองไม่ได้ หรือมีเหตุ
อันมีสภำพร้ำยแรงที่อำจทำให้กำรพิจำรณำไม่เป็นกลำง ตำมมำตรำ ๑๓ และมำตรำ ๑๖ แห่งพระรำชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อันจะทำให้กำรพิจำรณำทำงปกครองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งอำจ
เกิดขึ้นได้ในหลำยกรณี และหลำยกระบวนกำรพิจำรณำทำงปกครอง เช่น
-คณะกรรมกำรสอบสวนกับคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นบุคคลคนเดียวกัน
-คณะกรรมกำรสอบสวนวินัยเข้ำมำเป็นอนุกรรมกำรหรือกรรมกำรและร่วมพิจำรณำ
ในชั้นวินิจฉัยควำมผิดและกำหนดโทษของ กศจ.
๒.๓ ตรวจสอบคำอุทธรณ์ในปัญหำข้อกฎหมำย
๒.๓.๑ กำรคัดค้ำนผู้พิจำรณำ (กศจ.)
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์มีกำรคัดค้ำนผู้พิจำรณำอุทธรณ์ว่ำมีเหตุที่จะทำให้ทำ
กำรพิจำรณำทำงปกครองไม่ได้ ตำมข้อ 6 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ด้วยเหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
- รู้เห็นเหตุกำรณ์ในกำรกระทำผิดวินัยที่ผู้อทุ ธรณ์ถูกลงโทษมี ส่ ว นได้ เ สี ย
ในกำรกระทำผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ
- มีสำเหตุโกรธเคืองผู้อุทธรณ์
- เป็นผู้บังคับบัญชำผู้สั่งลงโทษ
- เป็นผู้ก ล่ำวหำหรือคู่ส มรส บุพกำรี ผู้สืบสันดำน หรือพี่น้องร่วมบิดำ
มำรดำหรือร่วมบิดำหรือมำรดำกับผู้กล่ำวหำ
โดยกำรคั ด ค้ ำ นอนุ ก รรมกำรหรื อ กรรมกำรผู้ พิ จ ำรณำอุ ท ธรณ์ นั้ น
ผู้อุทธรณ์ต้องแสดงข้อเท็จจริง ที่เป็นเหตุแห่งกำรคัดค้ำนไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือแจ้งเพิ่มเติมเป็นหนังสือ
ก่อนที่ กศจ. เริ่มพิจำรณำอุทธรณ์
เมื่อมีเหตุหรือมีกำรคัดค้ำนแล้ว อนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้นั้นจะขอถอนตัว
ไม่ร่วมพิจำรณำอุทธรณ์นั้นก็ได้ ถ้ำอนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้นั้นมิได้ขอถอนตัวให้อนุกรรมกำรหรือกรรมกำร
ที่เหลืออยู่นอกจำกอนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้ถูกคัดค้ำนพิจำรณำข้อเท็จจริงที่คัดค้ำน หำกเห็นว่ำข้อเท็จจริง
นั้นน่ำเชื่อถือ ให้แจ้งอนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผูน้ ั้นทรำบ และมิให้ร่วมพิจำรณำอุทธรณ์นั้น เว้นแต่จะพิจำรณำ
เห็นว่ำกำรให้อนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผูน้ ั้นร่วมพิจำรณำอุทธรณ์ดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่ำ เพรำะจะทำ
ให้ได้ควำมจริงและเป็นธรรมจะให้อนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้นั้นร่วมพิจำรณำอุทธรณ์นั้นก็ได้

๒.๓.๒ อุทธรณ์ในปัญหำข้อกฎหมำย
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์มีกำรอุทธรณ์ปัญหำข้อกฎหมำย กศจ.จะต้องพิจำรณำ
และมีควำมเห็นในปัญหำข้อกฎหมำยของผู้อุทธรณ์ด้วย
เมื่อ กศจ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กระบวนกำรดำเนินกำรทำงวินัยชอบด้วย
กฎหมำยแล้ว จะต้องพิจำรณำในข้อเท็จจริงต่อไป แต่หำกเห็นว่ำ กระบวนกำรดำเนินกำรทำงวินัยขั้นตอนใด
ไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรือคำอุทธรณ์ฟังขึ้นในปัญหำกฎหมำยจะต้องพิจำรณำให้ไปดำเนินกำรใหม่ให้ถูกต้องต่อไป
3. การพิจารณาวินิจฉัยข้อเท็จจริง
กศจ. จะต้องพิ จำรณำอุทธรณ์จ ำกส ำนวนกำรสืบ สวนหรือกำรพิจ ำรณำเบื้องต้นของ
ผู้บังคับบัญชำ สำนวนกำรสอบสวนทำงวินัยหรือสำนวนของ ป.ป.ช. หรือองค์กรตรวจสอบตำมกฎหมำยอื่นและ
ในกรณีจำเป็นอำจขอเอกสำรหลักฐำนจำกหน่วยงำนอื่นหรือให้บุคคลใด หรือหน่วยงำนใดมำชี้แจงเพื่อนำไป
ประกอบกำรพิจำรณำได้ โดยพิจำรณำเปรียบเทียบกับหนังสืออุทธรณ์ นำมำพิจำรณำหักล้ำงชั่งน้ำหนักพยำน
(ข้อ 13 วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่ำว)
ในกรณี ที่ ผู้ อุ ท ธรณ์ ข อแถลงกำรณ์ ด้ ว ยวำจำต่ อ ที่ ป ระชุ ม กศจ.ให้ นั ด ให้ ผู้ อุ ท ธรณ์
มำแถลงกำรณ์ด้วยวำจำต่อที่ประชุม กศจ. โดยให้แจ้งให้ผู้สั่งลงโทษทรำบด้วยว่ำ ถ้ำประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้
มำแถลงด้วยตนเองหรือมอบหมำยเป็นหนังสือให้ข้ำรำชกำรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แทนมำแถลงแก้ต่อที่ประชุม กศจ.
ครั้งนั้นได้ (ข้อ 13 วรรคสำม) แต่อย่ำงไรก็ดี หำก กศจ. พิจำรณำเห็นว่ำ กำรแถลงกำรณ์ด้วยวำจำไม่จำเป็น
แก่กำรพิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ จะให้งดกำรแถลงกำรณ์ด้วยวำจำก็ได้ (ข้อ 13 วรรคสอง)
ทั้ ง นี้ หำกให้ ผู้อุ ท ธรณ์แ ถลงกำรณ์ ก็ ใ ห้ นำคำแถลงกำรณ์ ด้ว ยวำจำมำประกอบกำร
พิจำรณำโดยถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของคำอุทธรณ์ด้วย
ในกำรพิ จ ำรณำอุ ท ธรณ์ ค ำสั่ ง ลงโทษจะต้ อ งพิ จ ำรณำถึ ง กำรใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของ
ผู้บังคับบัญชำในกำรพิจำรณำควำมผิดนั้น ซึ่งประกอบด้วยเหตุผลที่ได้วินิจฉัยจำกข้อเท็จจริงโดยละเอียดถี่ถ้วน
จำกพยำนหลัก ฐำนทั้ ง สองฝ่ำ ยว่ำ มี น้ำหนัก เพี ยงพอที่ จ ะรั บ ฟัง ได้ว่ำ ผู้อุท ธรณ์ก ระท ำผิ ดตำมข้อกล่ ำวหำ
ผู้บังคับบัญชำจะต้องวำงตัวเป็นกลำง ไม่มีอคติหรือควำมลำเอียง และกำรสั่งลงโทษเหมำะสมกับควำมผิดตำมที่
กฎหมำยก ำหนดและตำมมำตรฐำนโทษ นอกจำกนี้จ ะต้ อ งน ำหลั ก มโนธรรมและหลัก ควำมเป็ น ธรรม
มำประกอบกำรพิจำรณำด้วย กล่ำวคือ
- หลักนิติธรรม ได้แก่ กำรพิจำรณำโดยยึดกฎหมำยเป็นหลัก กำรกระทำใดจะเป็นควำมผิด
ทำงวินัยกรณีใด ต้องมีกฎหมำยบัญญัติว่ำกำรกระท ำนั้นเป็นควำมผิดทำงวินัย หำกไม่มี กฎหมำย บัญ ญัติว่ำ
กำรกระทำนั้นเป็นควำมผิดทำงวินัย ก็ไม่ถือว่ำเป็นกำรกระทำผิดวินัย ในกำร พิจำรณำว่ำกำรกระท ำใดเป็น
ควำมผิดวินัยกรณีใด ต้องพิจำรณำให้เข้ำองค์ประกอบของกำรกระทำควำมผิดกรณีนั้นด้วย ถ้ำข้อเท็จจริงบ่งชี้ว่ำ
เข้ำองค์ประกอบควำมผิดตำมมำตรำใด ก็ปรับบทควำมผิดไปตำมมำตรำนั้น และลงโทษไปตำมควำมผิดนั้น

- หลักมโนธรรม ได้แก่ กำรพิจำรณำให้เป็น ไปโดยถูกต้องเที่ยงธรรมตำมควำมเป็นจริง
และตำมเหตุและผลที่ควรจะเป็น หมำยถึง กำรพิจำรณำควำมผิดไม่ควรคำนึงถึงแต่ควำมถูกผิดตำมกฎหมำย
เท่ ำ นั้ น แต่ ค วรค ำนึ ง ถึ ง ควำมยุ ติ ธ รรมด้ ว ย โดยจะต้ อ งค ำนึ ง ถึ ง สภำพควำมเป็ น จริ ง ของเรื่ อ งนั้ น ๆ
ว่ำเป็นอย่ำงไร แล้วพิจำรณำควำมผิดไปตำมสภำพควำมเป็นจริง
ในกรณีที่ กศจ. พิจำรณำแล้วเห็นสมควรที่จ ะต้องสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม
เพื่อประโยชน์แห่งควำมถูกต้องและเหมำะสมตำมควำมเป็นธรรม ก็มีอำนำจสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม
ในเรื่องนั้นได้ตำมควำมจำเป็น โดยจะสอบสวนเองหรือแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนให้สอบสวนใหม่หรือ
สอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ได้ หรือกำหนดประเด็นหรือข้อสำคัญที่ต้องกำรทรำบส่งไปให้ผู้สอบสวนเดิมทำกำร
สอบสวนเพิ่มเติมได้
ในกำรสอบสวนใหม่ ห รื อสอบสวนเพิ่ ม เติ ม ถ้ำ กศจ. หรือ คณะกรรมกำรสอบสวน
ที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่ำวข้ำงต้น เห็นสมควรส่งประเด็นหรือข้อสำคัญใดที่ต้องกำรทรำบไปสอบสวนพยำนหลักฐำน
ซึ่งอยู่ต่ำงท้องที่หรือต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้มีอำนำจกำหนดประเด็นหรือข้อสำคัญนั้นส่งไปเพื่อให้หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรหรือหัวหน้ำหน่วยงำนในท้องที่หรือเขตพื้นที่กำรศึกษำนั้นทำกำรสอบสวนแทนได้ (ข้อ 13 วรรคสี่
และวรรคห้ำ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐)
๔. การพิจารณามีมติ
กศจ. พิ จ ำรณำวินิจ ฉัยอุท ธรณ์วินัยไม่ ร้ำยแรงแล้วเสร็จ สำมำรถมี ม ติได้ตำมข้อ 14
ของ กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้
- ถ้ำเห็นว่ำกำรสั่งลงโทษถูกต้องและเหมำะสมกับควำมผิดแล้ว ให้มีมติให้ยกอุทธรณ์
- ถ้ำเห็นว่ำกำรสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสมกับควำมผิด และเห็นว่ำ ผู้อุทธรณ์
ได้กระทำผิด ควรได้รับโทษหนักขึ้น ให้มีมติให้เพิ่มโทษเป็นสถำนโทษที่หนักขึ้น
- ถ้ำเห็นว่ำกำรสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสมกับควำมผิด และเห็นว่ำ ผู้อุทธรณ์
ได้กระทำผิดวินัยไม่ร้ำยแรง ควรได้รับโทษเบำลง ให้มีมติให้ลดโทษเป็นสถำนโทษที่เบำลง
- ถ้ำเห็นว่ำกำรสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสมกับควำมผิด และเห็นว่ำ ผู้อุทธรณ์
ได้กระทำผิดวินัยไม่ร้ำยแรง ซึ่งเป็นกำรกระทำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ ให้มีมติ ให้สั่งงดโทษ
โดยให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ำกล่ำวตักเตือนก็ได้
- ถ้ำเห็นว่ำกำรสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง และเห็นว่ำกำรกระทำของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นควำมผิด
วินัยหรือพยำนหลักฐำนยังฟังไม่ได้ว่ำผู้อุทธรณ์กระทำผิดวินัย ให้มีมติให้ยกโทษ
- ถ้ ำ เห็ น ว่ ำ ข้ อ ควำมในค ำสั่ ง ลงโทษไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ เ หมำะสม ให้ มี ม ติ ใ ห้ แ ก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงข้อความให้เป็นกำรถูกต้องเหมำะสม
- ถ้ำเห็นว่ำ กำรสั่ง ลงโทษไม่ ถูก ต้องหรื อไม่ เ หมำะสมกั บ ควำมผิดและเห็นว่ ำกรณีมี มู ล
ที่ควรกล่ำวหำว่ำผู้อุท ธรณ์กระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ให้มี ม ติ ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งกรรมการสอบสวน
ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง และดาเนินการตามกฎหมายต่อไป

- ในกรณีที่เห็นว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงกรณีควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้งตำมที่กำหนด
ในกฎ ก.ค.ศ. หรือเห็นว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงและได้มีกำรดำเนินกำรทำงวินัยตำมมำตรำ ๙๘ วรรคสอง
แล้ว ให้มีมติให้เพิ่มโทษเป็นปลดออกหรือไล่ออกจำกรำชกำร
- ถ้ำเห็นว่ำกำรสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสมกับควำมผิดและเห็นว่ำ ผู้อุทธรณ์มีกรณี
ที่ สมควรแต่งตั้ งคณะกรรมกำรสอบสวนหรือให้ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๑๑๐ (๔) มำตรำ ๑๑๑ หรื อมำตรำ ๑๑๒
ให้มีมติให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งกรรมการสอบสวน และดำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป
- ถ้ำเห็นสมควรดำเนินกำรโดยประกำรอื่นใด เพื่อให้มี ควำมถูก ต้องตำมกฎหมำยและ
มีควำมเป็นธรรมให้มีมติให้ดาเนินการได้ตามควรแก่กรณี
๕. การแจ้งผลพิจารณาอุทธรณ์
เมื่อ กศจ. ได้พิจำรณำอุทธรณ์แล้ว สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ดำเนินกำร ดังนี้
๕.๑ แจ้งผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์ไปยังสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำต้นสังกัดของผู้อุทธรณ์
เพื่อแจ้งผู้บังคับบัญชำผู้ออกคำสั่งลงโทษ
-ในกรณีที่ กศจ. มีมติเป็นประกำรใด ผู้บังคับบัญชำหรือผู้มีอำนำจตำมมำตรำ 53
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต้องสัง่ หรือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น (ข้อ 15 ของกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่ำว)
๕.๒ แจ้งผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์พร้อมทั้งแจ้งสิทธิกำรฟ้องคดีต่อศำลปกครองได้ภำยใน
กำหนดระยะเวลำที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครองให้ผู้อุทธรณ์
ทรำบด้วย และผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกไม่ได้ (กรณีที่ผู้อุทธรณ์ถูกตั้งกรรมกำรสอบสวนวินัยไม่ร้ำยแรง)
สำหรับกรณีที่ตั้งกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงแก่ผู้อุทธรณ์ และผู้มีอำนำจตำมมำตรำ 53
แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ได้สั่งลงโทษวินัยไม่ร้ำยแรง เมื่อ กศจ. พิจำรณำอุทธรณ์คำสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ำยแรง
แล้วเพิ่มโทษผู้อุทธรณ์จำกโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน เป็นโทษปลดออกหรือไล่ออก หรือ
ให้ออกที่ไม่ใช่โทษทำงวินัย ให้แจ้งสิทธิกำรอุทธรณ์หรือร้องทุ กข์แล้วแต่กรณี ต่อ ก.ค.ศ. ได้อีกครั้งหนึ่ง (ข้อ 16
ของกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่ำว) ภำยใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์
ทั้งนี้ เมื่ อผู้อุทธรณ์ได้มี กำรยื่นอุทธรณ์ไว้แล้ว หำกกำรพิจ ำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ยัง ไม่ เสร็จสิ้น
ผู้อุทธรณ์จะขอถอนอุทธรณ์โดยทำเป็นหนังสือยื่นหรือส่งตรงต่อ กศจ. ก็ได้ เมื่อได้ถอนอุทธรณ์แล้ว กำรพิจำรณำ
อุทธรณ์ให้เป็นอันระงับ

หมายเหตุ
๑. กำรพิจำรณำอุทธรณ์กรณีผู้อุทธรณ์ย้ำยไปสังกัดอื่นที่อยู่ในเขตอำนำจของ กศจ. แห่งใหม่
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษได้ย้ำยไปสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำซึ่งอยู่ต่ำง กศจ. เดิม
ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ กศจ. ที่ผู้อุทธรณ์ได้ย้ำยไปสังกัด
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้ย้ำยไปสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำซึ่งอยู่ต่ำง กศจ. เดิม หลังจำกที่ได้
ยื่นอุทธรณ์ต่อ กศจ. เดิมไว้แล้ว และ กศจ. เดิมนั้นยังมิได้มีมติตำมข้อ ๑๔ ให้ส่งเรื่องอุทธรณ์และเอกสำร
หลักฐำนตำมข้อ ๑๓ ไปให้ กศจ. ที่ผู้อุทธรณ์ได้ย้ำยไปสังกัดเป็นผู้พิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อไป
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้ย้ำยไปสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำซึ่งอยู่ต่ำง กศจ. เดิม หลังจำก กศจ.
เดิมได้มีมติตำมข้อ ๑๔ แล้ว แต่ผู้บังคับบัญชำยังมิได้สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมมตินั้น ให้ส่งเรื่องอุทธรณ์และ
เอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรำยงำนกำรประชุม และมติ กศจ. เดิม ไปให้ผู้บังคับบัญชำใหม่เป็นผู้สั่ง
หรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมมตินั้น
๒. สำหรับ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) เนื่องจำกปัจจุบัน
ระบบเงินเดือนเป็นแบบช่วง (ขั้นต่ำขั้นสูง) จึงไม่อำจลงโทษลดขั้นเงินเดือนได้ ดังนั้น หำก กศจ.พิจำรณำแล้ว
เห็นสมควรลงโทษลดขั้นเงินเดือนก็ควรใช้ดุลพินิจเปลี่ยนแปลงโทษจำกโทษลดขั้น เงินเดือนเป็นโทษที่มีอยู่และ
สำมำรถลงโทษได้ตำมควำมเหมำะสม เช่น โทษตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕% ของอัตรำเงินเดือนและเป็นเวลำ
ไม่เกินสำมเดือน

การอุทธรณ์
ผู้อทุ ธรณ์
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

โทษภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน
ลดขั้นเงินเดือน
ของ
- ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
- ผู้อำนวยกำร
สถำนศึกษำ

โทษภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน
ลดขั้นเงินเดือน
ของ

โทษ ปลดออก/ไล่
ออกจากราชการ

- นำยกรัฐมนตรี
- รัฐมนตรีเจ้ำสังกัด
- เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
- คำสั่งของผู้บังคับบัญชำ
ซึ่งสั่งกำรตำมมติ กศจ.
เขตพื้นที่กำรศึกษำ

ก.ค.ศ.

กศจ.

พิจำรณำมีมติ
ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปไม่ได้

ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ

๑๐.๒ การร้องทุกข์
ค ำสั่ งหั วหน้ ำคณะรั ก ษำควำมสงบแห่ งชำติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ ข้ อ ๕ ได้ ก ำหนดให้ โอนอ ำนำจหน้ ำที่
ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ก ำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึก ษำ
ไปเป็ นอำนำจหน้ำที่ ของ กศจ. โดยที่ พระรำชบัญ ญัติร ะเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึก ษำ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มำตรำ ๒๓ (๔) ได้ก ำหนดให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ กำรศึกษำมีอำนำจและ
หน้ำที่พิ จำรณำเกี่ยวกั บเรื่องกำรดำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุท ธรณ์ และกำรร้องทุก ข์
ตำมที่กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ดังนั้น จึงทำให้กำรพิจำรณำกำรดำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร
กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ เป็นอำนำจหน้ำที่ของ กศจ.
เพื่ อให้ กำรปฏิ บั ติ หน้ ำที่ ของ กศจ. ในเรื่ องเกี่ ยวกั บกำรพิ จำรณำเรื่ องร้องทุ กข์ เป็ นไปโดยถู กต้ อง
จึงได้จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติหน้ำที่เพื่อเป็นแนวทำงในกำรดำเนินกำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการร้องทุกข์
กำรร้องทุกข์ หมำยถึง กำรร้องขอให้แก้ไขปัญหำที่เห็นว่ำตนไม่ได้รับควำมเป็นธรรม หรือมีควำมคับข้องใจ
เนื่องจำกกำรกระท ำของผู้บังคับบัญชำ ในเรื่องเกี่ยวกั บกำรบริหำรงำนบุคคลที่ไม่ใช่กำรโต้แย้งคำสั่งลงโทษทำงวินัย
หรือกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย
วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้อำนำจของผู้บังคับบัญชำให้เป็นไปโดยถูกต้อง
(2) เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรเกิดควำมโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งเป็นกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจ
แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ อันจะนำไปสู่ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรปฏิบัติรำชกำร
และก่อให้เกิดควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้บังคับบัญชำและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ
(๓) เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำได้ทรำบปัญหำของหน่วยงำนและหำหนทำงแก้ไขปัญหำได้ทันท่วงที
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
1. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
๓. กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๔. หนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๙/ว ๒๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวำคม ๒๕๕๖ เรื่อง กำรพิจำรณำย้ำย
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

อานาจของ กศจ.ในการพิจารณาร้องทุกข์
กศจ. มีอ ำนำจพิ จำรณำเรื่องร้องทุกข์กรณีที่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดเห็นว่ำ
ตนไม่ ได้รับ ควำมเป็นธรรมหรือ มีควำมคับ ข้องใจเนื่องจำกกำรกระท ำของผู้บัง คับ บัญ ชำ หรือกำรแต่ง ตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวิ นั ย ทั้ ง นี้ เหตุ แ ห่ ง กำรร้ อ งทุ ก ข์ ต้ อ งเป็ น กำรกระท ำของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำ
ตั้ง แต่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำลงมำ (ข้ อ ๓ ประกอบ ข้ อ 7 (2) ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ ำด้ วย
กำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑)
กรณีร้องทุกข์คำสั่งให้ออกจำกรำชกำรและคำสั่งพักรำชกำร กศจ. ไม่มีอำนำจพิจำรณำ ต้องร้องทุกข์
ต่อ ก.ค.ศ. (ข้อ ๒ และข้อ ๗ (๑) ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑)
การพิจารณาร้องทุกข์ของ กศจ.
กำรพิจำรณำร้องทุกข์ต้องดำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำ
ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เมื่อได้รับหนังสือร้องทุกข์ที่ยื่นต่อ กศจ. แล้ว ในกำรพิจำรณำมีแนวดำเนินกำร ดังนี้
๑. การพิจารณาตรวจสอบหนังสือร้องทุกข์
๑.๑ หนังสือร้องทุกข์ ต้องทาเป็นหนังสือ กำรร้องทุ กข์ต้องเป็นหนังสือ และต้องมีส ำระและ
มีลำยมือชื่อผู้ร้องทุกข์
- จะร้องทุกข์ด้วยวำจำหรือจะร้องทุกข์ด้วยวิธีอื่นโดยไม่ทำเป็นหนังสือไม่ได้
๑.๒ สาระในหนังสือร้องทุกข์
- ต้องเป็นกำรร้องทุกข์สำหรับตนเองเท่ำนั้น จะร้องทุกข์แทนผู้อื่นหรือมอบหมำยให้ผู้อื่น
ร้องทุกข์แทนไม่ได้
- ต้องมีลำยมือชื่อ ที่อยู่ (ที่สำมำรถติดต่อได้) และตำแหน่งของผู้ร้องทุกข์
- ต้อ งมี ส ำระส ำคั ญ ที่ แ สดงข้ อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ลให้ เ ห็ น ว่ ำ ไม่ ได้ รั บ ควำมเป็ น ธรรม
หรือมีควำมคับข้องใจเนื่องจำกกำรกระทำของผู้บังคับบัญชำ หรือกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย
อย่ำงไร มีข้อโต้แย้งคัดค้ำนอย่ำงไร และประสงค์ให้ กศจ. มีมติอย่ำงไร
เมื่ อพิ จำรณำแล้วเห็ นว่ำ หนั งสือร้องทุ กข์ของผู้ร้องทุ กข์ มี สำระส ำคัญถูกต้องครบถ้วน
และอยู่ภำยในกำหนดระยะเวลำร้องทุกข์ ก็ให้รับเรื่องร้องทุกข์ดังกล่ำวไว้พิจำรณำวินิจฉัย
หำกหนังสือร้องทุกข์มีสำระไม่ครบถ้วนและยังอยู่ในกำหนดระยะเวลำร้องทุกข์ให้เจ้ำหน้ำที่
แนะนำให้ ดำเนิ นกำรแก้ ไขเพิ่ มเติมให้ถู กต้องตำมพระรำชบัญญั ติวิธีปฏิบั ติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ มำตรำ ๒๗ (ชั้นเจ้ำหน้ำที่)
- กำรขอแถลงกำรณ์ด้วยวำจำ ถ้ำผู้ ร้องทุ กข์ ประสงค์จะแถลงกำรณ์ ด้วยวำจำต่อที่ ประชุ ม
ต้องแสดงควำมประสงค์ไว้ในหนังสือร้องทุกข์หรือจะทำเป็นหนังสือต่ำงหำกก็ได้โดยยื่นหรือส่งตรงต่อ กศจ.
ก่อนเริ่มพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์

๒. การตรวจสอบกาหนดเวลาร้องทุกข์และการนับเวลาในการร้องทุกช์
กำรตรวจสอบกำหนดเวลำในกำรยื่นหนังสือร้องทุกข์และกำรนับเวลำในกำรร้องทุกข์ ต้องตรวจสอบ
จำกหลักฐำนกำรได้รับทรำบคำสั่งหรือเรื่องอันเป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ ว่ำได้รับทรำบหรือเรื่องอันเป็นเหตุ
แห่งกำรร้องทุกข์เมื่อใด และมีกำรแจ้งสิทธิในกำรร้องทุกข์ต่อ กศจ. หรือไม่
กำรร้องทุกข์ผู้ร้องทุกข์ต้องร้องทุกข์ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันทรำบเรื่องอันเป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์
(ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑)
๒.๑ กรณีมีการแจ้งสิทธิให้ร้องทุกข์ต่อ กศจ. ต้องตรวจสอบว่ำผู้ร้องทุกข์ได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์
ภำยในสำมสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งคำสั่งหรือไม่
๒.๒ กรณีไม่มีการแจ้งสิทธิให้ร้องทุกข์ต่อ กศจ. กรณีผู้บังคับบัญชำไม่แจ้งสิทธิในกำรร้องทุกข์
ให้ทรำบจะทำให้ระยะเวลำในกำรใช้สิทธิร้องทุกข์ขยำยออกไปอีก ถ้ำมีกำรแจ้งสิทธิให้ร้องทุกข์ใหม่ ผู้ร้องทุกข์
มีสิท ธิร้องทุกข์ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ แจ้งสิทธิครั้ง ใหม่ แต่ถ้ำไม่ มีก ำรแจ้ง สิท ธิให้ร้องทุ กข์ใหม่
ให้สิทธิกำรร้องทุกข์ขยำยเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง (มำตรำ ๔๐ แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำร
ทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙)
๒.๓ การนับเวลาในการร้องทุกข์
- กำรนับเวลำเริ่มต้น ให้นับวันถัดจำกวันที่ได้รับทรำบเรื่องอันเป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ นั้น
เป็นวันแรกหรือวันที่หนึ่งแห่งกำรเริ่มนับเวลำ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์นำหนังสือร้องทุกข์มำยื่นเอง ให้ถือ
วั น ที่ รั บ หนั ง สื อ เป็ น วั น ยื่ น หนั ง สื อ ร้ อ งทุ ก ข์ ส่ ว นกรณี ที่ ส่ ง หนั ง สื อ ร้ อ งทุ ก ข์ ท ำงไปรษณี ย์ ให้ ถื อ วั น ที่
ที่ท ำกำรไปรษณีย์ต้นทำงออกใบรับ ฝำก หรือวันที่ ที่ ทำกำรไปรษณีย์ต้นทำงประทับ ตรำรับ ที่ ซ องหนัง สือ
เป็นวันส่งหนังสือร้องทุกข์
- กำรนับเวลำสิ้นสุด ถ้ำวันสุดท้ ำยแห่ง กำรนับเวลำตรงกับ วันหยุดรำชกำรให้นับวันเริ่ม
เปิดทำกำรใหม่ที่ถัดไปเป็นวันสุดท้ำยแห่งกำรนับเวลำนั้น
(ข้อ 17 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑)
๓. การยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์
กำรยื่ น หนั ง สื อ ร้ อ งทุ ก ข์ ต้ อ งท ำหนั ง สื อ ถึ ง ประธำน กศจ. หรื อ ศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด
(ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง) เนื่องจำกศึกษำธิกำรจังหวัดทำหน้ำที่เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรของ กศจ.
ส ำหรั บ ข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำสั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึก ษำต้อ งยื่นหรื อ ส่ง หนัง สื อ ร้อ งทุ ก ข์พ ร้อมกั บ ส ำเนำรั บ รองถูก ต้อ งหนึ่ ง ฉบับ ต่อประธำน กศจ.
หรื อศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ดที่ ส ำนั ก งำนเขตพื้ นที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำตั้ ง อยู่ หรื อ ส่ ง หนั ง สื อ ร้ อ งทุ ก ข์
ผ่ำนผู้บัง คับบัญชำ หรือผ่ำนผู้บังคับ บัญ ชำผู้เป็นเหตุแห่งกำรร้อ งทุก ข์ก็ ได้ ได้แก่ ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
หรือผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ แล้วแต่กรณี และให้ผู้บังคับบัญชำส่งหนังสือร้องทุกข์
ไปยังศึกษำธิกำรจังหวัด
ส ำหรั บ ข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำสั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
มั ธ ยมศึ ก ษำต้ อ งยื่ นหรื อ ส่ ง หนัง สื อ ร้ อ งทุ ก ข์พ ร้ อมกั บ ส ำเนำรั บ รองถู ก ต้อ งหนึ่ง ฉบับ ต่ อประธำน กศจ.
หรือศึ กษำธิ กำรจังหวั ดที่ เป็นที่ ตั้ งของหน่วยงำนกำรศึกษำที่ ผู้นั้ นดำรงตำแหน่งอยู่ หรือส่ง หนัง สือร้อ งทุ ก ข์
ผ่ำนผู้บังคับบัญชำ หรือผ่ำนผู้บังคับบัญชำผู้เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ก็ได้ ได้แก่ ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำหรือ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ แล้วแต่กรณี และให้ผู้บังคับบัญชำส่งหนังสือร้องทุกข์
ไปยังศึกษำธิกำรจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงำนกำรศึกษำที่ผู้นั้นดำรงตำแหน่งอยู่

๔. การร้องทุกข์ เพิ่มเติม เมื่อได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ ฉบับแรกต่อ กศจ. ไว้โดยชอบแล้วผู้ร้องทุก ข์
จะยื่ น เอกสำรหลั ก ฐำนเพิ่ ม เติ ม ได้ ต ลอดเวลำก่ อ นที่ กศจ. เริ่ ม พิ จ ำรณำร้ อ งทุ ก ข์ โดยยื่ น หรื อ ส่ ง ตรง
ต่อ กศจ. และให้ กศจ. รับไว้พิจำรณำ (ข้อ 6 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์
พ.ศ. ๒๕๕๑)
๖. การขอถอนคาร้องทุกข์ ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่ประสงค์จะให้มีกำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ต่อไป
จะขอถอนเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ก่ อ นที่ กศจ. จะพิ จ ำรณำเสร็จ สิ้ นก็ ไ ด้ โดยท ำเป็ นหนั ง สื อ ยื่ นหรื อส่ ง ต่ อ กศจ.
เมื่ อได้ถอนเรื่องร้อ งทุ กข์แล้ ว กำรพิ จำรณำเรื่องร้องทุ กข์ นั้นเป็นอัน ระงับ (ข้อ 1๐ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้ว ย
กำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑)
๗. ผู้ไม่อาจพิจารณาคาร้องทุกข์ได้ และการคัดค้านกรรมการผู้พิจารณาร้องทุกข์
๗.๑ ถ้าหากผู้มีหน้าที่พิจารณาร้องทุกข์มีเหตุอันมีสภาพร้ายแรงที่ทาให้การพิจารณาไม่เป็นกลาง
บุคคลนั้นไม่อำจพิ จำรณำร้องทุกข์ได้ ตำมพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มำตรำ ๑๓
และมำตรำ ๑๖
๗.๒ การคั ด ค้ า นกรรมการผู้ พิ จ ารณาร้ อ งทุ ก ข์ ผู้ ร้ องทุ ก ข์ มี สิ ท ธิ คั ดค้ ำ นคณะกรรมกำร
ผู้พิจำรณำร้องทุกข์ถ้ำผู้นั้นมีเหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
๑) เป็นผู้บังคับบัญชำผู้เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์
๒) มีส่วนได้เสียในกำรกระทำที่ทำให้เกิดกำรร้องทุกข์
๓) มีสำเหตุโกรธเคืองผู้ร้องทุกข์
๔) เป็นคู่สมรส บุพกำรีผู้สืบสันดำน หรือพี่น้องร่วมบิดำมำรดำ หรือร่วมบิดำหรือมำรดำ
กับผู้บังคับบัญชำผู้เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์
กำรคัดค้ำนอนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้พิจำรณำร้องทุกข์นั้น ผู้ร้องทุกข์ต้องแสดงข้อเท็จจริง
ที่เป็นเหตุแห่งกำรคัดค้ำนไว้ในหนังสือร้องทุกข์ หรือแจ้งเพิ่มเติมเป็นหนังสือ ก่อนที่ กศจ. เริ่มพิจำรณำร้องทุกข์
เมื่ อ มี เ หตุ ห รื อ มี ก ำรคั ด ค้ ำ นแล้ ว อนุ ก รรมกำรหรื อ กรรมกำรผู้ นั้ น จะขอถอนตั ว
ไม่ ร่ ว มพิ จ ำรณำร้ อ งทุ ก ข์ นั้ น ก็ ไ ด้ ถ้ ำ อนุ ก รรมกำรหรื อ กรรมกำรผู้ นั้ น มิ ไ ด้ ข อถอนตั ว ให้ อ นุ ก รรมกำร
หรือกรรมกำรที่เ หลือ อยู่ นอกจำกอนุก รรมกำรหรือกรรมกำรผู้ถูกคัดค้ำน พิจำรณำข้อเท็ จ จริง ที่ คัดค้ำน
หำกเห็นว่ำข้อ เท็จ จริง นั้นน่ำเชื่อถือ ให้แจ้งอนุก รรมกำรหรือกรรมกำรผู้นั้นทรำบ และมิ ให้ร่วมพิจำรณำ
ร้องทุกข์นั้น เว้นแต่จะพิจำรณำเห็นว่ำกำรให้อนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้ นั้นร่วมพิจำรณำร้องทุกข์ดังกล่ำว
จะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่ำ เพรำะจะทำให้ได้ควำมจริง และเป็นธรรม จะให้อนุก รรมกำรหรือกรรมกำรผู้นั้น
ร่วมพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์นั้นก็ได้ (ข้อ 9 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑)
๘. การดาเนินการพิจารณาร้องทุกข์
เมื่ อ ตรวจสอบหนั ง สื อ ร้ อ งทุ ก ข์ ข องผู้ร้ อ งทุ ก ข์ ที่ ยื่ นต่ อ กศจ. แล้ ว เห็ น ว่ ำ เป็ น ค ำร้อ งทุ ก ข์
ที่รับไว้พิจำรณำต่อไปได้แล้ว ให้สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดดำเนินกำรมีหนังสือแจ้งพร้อมส่งสำเนำหนังสือร้องทุกข์
ให้ผู้บังคับบัญชำผู้เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ทรำบ และให้จัดส่งคำชี้แจงและเอกสำรหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของ กศจ. โดยเมื่อได้รับคำชี้แจงและเอกสำรหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้องแล้วจะต้องพิจำรณำ
ตรวจสอบคำร้องทุกข์ทั้งในประเด็นข้อกฎหมำยและประเด็นข้อเท็จจริง

โดยกำรพิจ ำรณำคำร้อ งทุก ข์จ ะต้องพิจำรณำข้อกฎหมำยเป็นอันดับแรก เพรำะกำรร้องทุก ข์
จะต้องดำเนินกำรให้ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กฎหมำยกำหนด ได้แก่
(๑) ร้องทุกข์ภำยในเวลำที่กำหนดหรือไม่
(๒) มีกำรลงลำยมือชื่อผู้ร้องทุกข์หรือไม่
(๓) หนังสือร้องทุกข์มีสำระสำคัญหรือไม่
(๔) ระบุที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์หรือไม่
(๕) มีกำรขอแถลงกำรณ์ด้วยวำจำหรือไม่
(๖) มีกำรคัดค้ำนผู้พิจำรณำร้องทุกข์หรือไม่ หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำร้องทุกข์เป็นผู้มีส่วนได้เสีย
หรือมีสภำพร้ำยแรงอันอำจทำให้กำรพิจำรณำไม่เป็นกลำงหรือไม่
นอกจำกนี้ กำรพิจำรณำคำร้องทุกข์ ให้ กศจ. พิจำรณำถึงเหตุแห่งกำรไม่ได้รับควำมเป็นธรรม
หรือเหตุแห่งควำมคับข้องใจเนื่องจำกกำรกระทำของผู้บังคับบัญชำ หรือเหตุแห่งกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนทำงวินัย และมีอำนำจขอเอกสำรหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งคำชี้แจงจำกหน่วยงำน
หรื อ ขอให้ ผู้ แ ทนหน่ ว ยงำน หรื อ บุ ค คลใด ๆ มำชี้ แ จง เพื่ อ ประกอบกำรพิจ ำรณำได้ กรณี ที่ ผู้ร้ อ งทุ ก ข์
ขอแถลงกำรณ์ด้วยวำจำ หำก กศจ. เห็นว่ำกำรแถลงกำรณ์ด้วยวำจำไม่จำเป็นแก่กำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์
จะให้ง ดแถลงกำรณ์ด้วยวำจำก็ได้ ในกรณีที่ นัดให้ผู้ร้องทุ กข์ม ำแถลงกำรณ์ด้วยวำจำต่อที่ป ระชุม ให้แจ้ง
ให้ผู้บังคับบัญชำผู้เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ทรำบด้วยว่ำ ถ้ำประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มำแถลง หรือจะมอบหมำย
เป็นหนังสือให้ผู้แทนมำแถลงต่อที่ประชุมก็ได้ (ข้อ ๑๒ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์
พ.ศ. ๒๕๕๑)
๙. การพิจารณามีมติ
กศจ.พิจำรณำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์แล้วเสร็จ สำมำรถมีมติได้ตำมข้อ 14 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วย
กำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้
- ถ้ำเห็นว่ำเหตุที่ท ำให้ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม หรือเหตุแห่งควำมคับข้องใจ หรือกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยนั้น ผู้บังคับบัญชำได้ใช้อำนำจหน้ำที่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ชอบด้วยกฎหมำยแล้ว
ให้มีมติยกคาร้องทุกข์
- ถ้ำเห็นว่ำเหตุที่ท ำให้ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม หรือเหตุแห่งควำมคับข้องใจ หรือกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยนั้น ผู้บังคับบัญชำได้ใช้อำนำจหน้ำที่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย
ให้มี ม ติ เพิก ถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติหรือให้ข้ อแนะนาตามที่เห็นสมควรเพื่อ ให้ผู้บัง คับ บัญ ชำปฏิบั ติ
ให้ถูกต้องตำมระเบียบและแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร
- ถ้ำเห็นสมควรดำเนินกำรโดยประกำรอื่นใด เพื่อให้มีควำมถูกต้องตำมกฎหมำยและมีควำมเป็นธรรม
ให้มีมติให้ดาเนินการได้ตามควรแก่กรณี
- ถ้ำเห็นว่ำกำรร้อ งทุก ข์ไม่ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ในข้อ 5 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือข้อ 7
หรือข้อ ๘ ให้มีมติไม่รับคาร้องทุกข์
กำรพิ จ ำรณำมี ม ติเ รื่อ งร้อ งทุ ก ข์ ดัง กล่ำวข้ ำงต้ น ให้บั นทึ ก เหตุผ ลของกำรพิจ ำรณำวิ นิจ ฉั ย
ไว้ในรำยงำนกำรประชุมด้วย

๑๐. การแจ้งผลพิจารณาร้องทุกข์
เมื่อ กศจ. ได้พิจำรณำร้องทุกข์แล้ว สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ดำเนินกำร ดังนี้
- แจ้ง ผลกำรพิ จ ำรณำร้อ งทุ ก ข์ไปยัง ส ำนัก งำนเขตพื้นที่ กำรศึก ษำต้นสัง กัดของผู้ร้องทุ ก ข์
เพื่อแจ้งผู้บังคับบัญชำของผู้ร้องทุกข์
- แจ้งผลกำรพิ จำรณำร้ องทุ กข์พร้อมทั้ งแจ้งสิทธิกำรฟ้องคดีปกครองภำยในก ำหนดระยะเวลำ
ที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครองให้ผู้ร้องทุ ก ข์ท รำบด้วย
และผู้ร้องทุกข์จะร้องทุกข์ต่อไปไม่ได้ (เป็นที่สุด)
การดาเนินการตามผลการพิจารณาร้องทุกข์
เมื่อได้รับแจ้งมติ กศจ. ได้มีมติแล้ว ผู้มีอำนำจตำมมำตรำ 53 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึก ษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ต้องสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมมตินั้น และ
มติของ กศจ. ให้เป็นที่สุด (ข้อ ๑๕ และข้อ 16 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุก ข์
พ.ศ. ๒๕๕๑)

ไม่ได้รับควำมเป็นธรรมหรือมีควำมคับข้องใจจำก
กำรกระทำของผู้บังคับบัญชำ หรือกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวน และต้องเป็นกำรกระทำ
ของผู้บังคับบัญชำตั้งแต่ ผอ.สพท. ลงมำ

ผู้ร้องทุกข์

ร้องทุกข์ต่อ กศจ.
(อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ (เดิม))

ให้ผู้มีอำนำจตำมมำตรำ ๕๓
สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น
ฟ้องคดีต่อศำลปกครองภำยใน ๙๐ วัน

มติ กศจ.
เป็นที่สุด

ทำหนังสือถึง
ประธำน กศจ.

เมื่อ กศจ. พิจำรณำแล้วให้มีมติ (ข้อ ๑๔ (๑) – (๔))
- ยกคำร้องทุกข์
- เพิกถอนหรือยกเลิกกำรปฏิบัติ
หรือให้ข้อแนะนำตำมที่เห็นสมควร
- ให้ดำเนินกำรตำมควรแก่กรณี
- ไม่รับคำร้องทุกข์

ส่งที่สำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด
ที่ทำหน้ำที่เลขำนุกำร กศจ.

ให้ กศจ. พิจำรณำ
ให้เสร็จภำยใน
สำมสิบวัน

11. การบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา 38 ค. (2)
เรื่องที่

เรื่อง

11.๑

การกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้ง
1.1 กรอบอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
ตำมมำตรำ 38 ค. (2)
1.2 หลักเกณฑ์และวิธีกำรกำหนดตำแหน่งและแต่งตัง้ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค.(2)
1.3 หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินค่ำงำน สำหรับตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
ตำมมำตรำ 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชำกำร ให้เป็นระดับชำนำญกำรพิเศษ
ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง
2.1 หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงือ่ นไขกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2)
2.2 กำรแต่งตั้งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป
ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร สำหรับพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
2.3 หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ในเขตพัฒนำพิเศษ
เฉพำะกิจ จังหวัดชำยแดนภำคใต้
เงินเดือน ค่าตอบแทน
3.1 หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่ง
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2)
3.2 กำรโอนหรือสับเปลี่ยนอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่ง
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2)
3.3 หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ในสำยงำนนิตกิ ำร ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
กรณีที่ 1 หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร ให้ได้รับ พ.ต.ก.
(กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ครั้งแรก)
กรณีที่ 2 หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนิตกิ ร ให้ได้รบั พ.ต.ก.
ในอัตรำที่สงู ขึ้นตำมระดับตำแหน่ง (กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ในอัตรำทีส่ ูงขึ้น)

11.2

11.3

เรื่องที่

11.4

เรื่อง
3.4 หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำอืน่ ตำมมำตรำ 38 ค. (2) สำยงำนนิติกำร กรณีรบั โอนหรือย้ำยจำกข้ำรำชกำร
ประเภทอื่น ซึ่งเคยได้รบั เงินเพิม่ สำหรับตำแหน่งที่มเี หตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร ตำมกฎหมำย
ระเบียบอื่น ให้ได้รบั เงินเพิม่ สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพเิ ศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
ตำมระเบียบ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยเงินเพิม่ สำหรับตำแหน่งที่มเี หตุพเิ ศษของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในสำยงำนนิติกำร พ.ศ. 2553
การย้ายและการเปลี่ยนตาแหน่ง
4.1 หลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2)
4.2 หลักเกณฑ์และวิธีกำรเปลี่ยนตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ไปแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2)

11.5

การโอน
หลักเกณฑ์และวิธีกำรโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่นและข้ำรำชกำรอื่นที่มิใช่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ มำบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2)

11.6

การเลื่อนระดับตาแหน่ง
หลักเกณฑ์กำรเลือ่ นระดับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
ตำมมำตรำ 38 ค.(2)

การกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้ง
กำรก ำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่ง บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) มีสำระสำคัญ ดังนี้
1. กรอบอัตรากาลัง
กรอบอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
ตำมมำตรำ 38 ค. (2) ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ๒๒๕ เขต มีจำนวน ๑๔,๓๐๐ ตำแหน่ง โดยมีกำรจัดรูปแบบ
ของกรอบอัต รำก ำลั ง ออกเป็ น ๒๐ แบบ แบ่ ง เป็น กรอบอัต รำก ำลัง ของส ำนัก งำนเขตพื้ นที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึ ก ษำ ๑๗ แบบ และกรอบอั ต รำก ำลั ง ของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ ๓ แบบ
ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 17 ลงวันที่ ๕ กันยำยน ๒๕๕๖
อานาจหน้าที่ของ กศจ.
1. กศจ. พิ จำรณำตรวจสอบ ก ำกั บ ติดตำม กำรใช้ตำแหน่งให้เป็นไปตำมกรอบอัตรำก ำลัง
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2. กรณีที่ ก.ค.ศ. ตรวจสอบพบกำรดำเนินกำรที่ ไม่ เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด และแจ้งมติให้ดำเนินกำรแก้ไขคำสั่ง/ยกเลิกคำสั่งกำรบริหำรงำนบุคคล และคำสั่ง
ที่เกี่ยวข้อง กศจ. ต้องพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเพื่อให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำดำเนินกำรแก้ไขคำสั่ง/
ยกเลิก ค ำสั่ ง แล้ว แต่ก รณี ตำมมติ ก.ค.ศ. และส่ง คำสั่งให้ ก.ค.ศ. พิจำรณำรับ ทรำบต่ อไป กรณีที่ กศจ.
พิจำรณำแล้วมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอำจพิจำรณำเสนอ ก.ค.ศ. ขอทบทวนมติได้
2. การเปลี่ยนแปลงการกาหนดตาแหน่ง
กำรเปลี่ยนแปลงกำรก ำหนดตำแหน่ง ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่ง
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) เป็นกำรใช้ตำแหน่งตำมกรอบอัตรำกำลัง ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
โดยสำมำรถกำหนดตำแหน่งได้ภำยใต้กรอบชื่อตำแหน่งและระดับตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด เฉพำะตำแหน่ง
ที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้มำกกว่ำ 1 ชื่อตำแหน่ง
อานาจหน้าที่ของ กศจ.
1. กรณีตำแหน่งว่ำง
กรณี ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดต ำแหน่ ง ไว้ ใ นกรอบอั ต รำก ำลั ง มำกกว่ ำ 1 ชื่ อ ต ำแหน่ ง
ให้ กศจ. พิจำรณำเลือกกำหนดตำแหน่งตำมควำมจำเป็นของภำระงำนได้ ภำยใต้กรอบอัตรำกำลังที่ ก.ค.ศ.
กำหนด

2. กรณีตำแหน่งที่มีผู้ดำรงตำแหน่งอยู่
กรณี ที่ มี ผู้ ดำรงตำแหน่ง ในตำแหน่ ง ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดไว้ ม ำกกว่ ำ 1 ชื่อ ตำแหน่ ง
กำรเปลี่ยนแปลงกำรกำหนดตำแหน่ง เป็นกำรกำหนดชื่อตำแหน่งใหม่ในเลขที่ตำแหน่งเดิม ภำยใต้ก รอบ
อั ต รำก ำลั ง ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด โดยให้ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ น ำเสนอศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด
เพื่อเสนอ กศจ. พิ จ ำรณำให้ ควำมเห็นชอบ และให้ ส ำนัก งำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำเสนอขออนุ มั ติ ก.ค.ศ.
เพื่อพิ จ ำรณำต่ อ ไป และเมื่ อ ก.ค.ศ. มี มติ อนุมั ติให้ ก ำหนดต ำแหน่งแล้ว ให้ส ำนัก งำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำ
ดำเนินกำรแต่งตั้งบุคคลตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ที่ ก.ค.ศ. กำหนด แล้วนำเสนอ กศจ. เพื่อพิจำรณำอนุมั ติ
เมื่อ กศจ. พิจำรณำอนุมัติแล้ว ให้ส ำนักงำนเขตพื้ นที่กำรศึกษำดำเนินกำรออกคำสั่ง แล้วส่งคำสั่งให้ ก.ค.ศ.
พิจำรณำรับทรำบต่อไป
3. การประเมินค่างาน
ตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนดกรอบอัตรำกำลังตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2)
ในส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึก ษำประถมศึก ษำ และส ำนั ก งำนเขตพื้น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธยมศึก ษำ เมื่ อ วัน ที่
๕ กันยำยน ๒๕๕๖ จำนวน 14,300 ตำแหน่ง และกำหนดให้มีตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ
เพิ่ม ขึ้น รวม 1,163 ตำแหน่ง โดยก ำหนดเงื่อนไขท้ ำยตำแหน่ง ว่ำ “ต้องผ่ำนกำรประเมิ นคุณภำพงำน
ของตำแหน่ง ตำมหลัก เกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดก่อน จึง จะกำหนดเป็นระดับ ชำนำญกำรพิเ ศษได้ ” ดัง นั้น
หำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพิจำรณำว่ำตำแหน่งดังกล่ำวมีปริมำณงำนและคุณภำพของงำนเปลี่ยนแปลง
ไปในระดับที่สูงขึ้น ให้ดำเนินกำรประเมิ นค่ำงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ กำหนด ตำมหนังสือ
สำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว ๒ ลงวันที่ ๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘
อานาจหน้าที่ของ กศจ.
1. เป็ น ผู้ พิ จ ำรณำให้ ค วำมเห็ น ชอบต ำแหน่ ง ที่ จ ะประเมิ น ค่ ำ งำนตำมที่ ส ำนั ก งำน
เขตพื้นที่ ก ำรศึก ษำเสนอ โดยพิจ ำรณำจำกลักษณะหน้ำที่และควำมรับ ผิดชอบ ปริม ำณงำน คุณภำพงำน
และควำมยุ่งยำกในงำนของตำแหน่ง ที่เพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปในสำระสำคัญ
2. ตั้งคณะกรรมกำรประเมินค่ำงำน จำนวน 3 คน ประกอบด้วย
1) ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ. ที่ กศจ. มอบหมำย เป็นประธำน
2) ผู้แทน ก.ค.ศ. เป็นกรรมกำร
3) รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก งำนเขตพื้นที่ ก ำรศึก ษำที่ รับ ผิดชอบกลุ่มบริห ำรงำนบุคคล
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ขอ 1 คน เป็นกรรมกำร
ทั้ ง นี้ กรณี ไ ม่ มี ร องผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำที่ รั บ ผิ ด ชอบ
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ให้ตั้งรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมอบหมำยแทน
3. เป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ/ไม่อนุมัติให้ปรับระดับตำแหน่งให้เป็นระดับชำนำญกำรพิเศษ
* การตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน คนที่ 2 ผู้แทน ก.ค.ศ. เป็นประเด็นที่อยู่ระหว่างการขอ
หลักการจากคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ

แผนผังขั้นตอนการดาเนินการเกี่ยวกับการออกคาสั่งการจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากาลังฯ (ข้อ 1.)

สพท. ออกคำสั่งกำรจัดบุคลำกรลงกรอบอัตรำกำลัง
ตำมควำมเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ

สพท. ส่งคำสัง่
ให้ ก.ค.ศ. รับทรำบ
ก.ค.ศ. พิจำรณำ
รับทรำบคำสั่ง

รับทรำบ

สพท. นำมติ ก.ค.ศ. เสนอ
กศจ. เพื่อขอ
ควำมเห็นชอบแก้ไขคำสัง่ /
ยกเลิกคำสั่ง

สิ้นสุดกระบวนกำร

สพท. แก้ไขคำสั่ง
/ยกเลิกคำสั่ง

ทักท้วง

เห็นชอบ

กศจ. พิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบ

ขอทบทวนมติ

สพท. เสนอ ก.ค.ศ. ขอทบทวนมติ
ก.ค.ศ. (ต้องมีเอกสำรหลักฐำน
เพิ่มเติมประกอบกำรพิจำรณำ)

แผนผังขั้นตอนการดาเนินการกาหนดตาแหน่งฯ (ข้อ 2.)

สพท. ตรวจสอบข้อมูล
ตาแหน่งที่ขอกาหนดตาแหน่ง
- เลขที่ตำแหน่งที่มีชื่อตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด
เป็นตำแหน่งประเภทวิชำกำร 2 ชือ่ ตำแหน่ง
- เลขทีต่ ำแหน่งทีม่ ีชื่อตำแหน่งที่ ก.ค.ศ.
กำหนดเป็น 2 ชื่อตำแหน่ง เป็นตำแหน่ง
ประเภทวิชำกำรและตำแหน่งประเภททัว่ ไป

จัดทาบันทึกเรื่องเสนอ กศจ.
เพื่อพิจารณา

กศจ.
พิจารณา

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

คุณสมบัติของผู้ขอกาหนดตาแหน่ง
- คุณวุฒิ คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
- คำสัง่ ให้ปฏิบตั ิหน้ำที่ในตำแหน่งที่จะแต่งตัง้
รวมทั้งต้องมีกำรปฏิบัตงิ ำนจริง

เสนอ ก.ค.ศ.
พิจารณา

อนุมัติ
การให้ได้รับเงินเดือน
- กำรให้ได้รับเงินเดือนต้องให้ได้รับเท่ำเดิม
และไม่สูงกว่ำขั้นสูงของระดับตำแหน่ง
ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ไม่อนุมัติ

แจ้งมติให้ สพท.

สพท.
เสนอ กศจ.
เพื่อทราบ ราบ

กรณีอนุมัติ
กรณีไม่อนุมัติ

ให้ สพท. ดาเนินการ
ออกคาสั่งต่อไป
ส่งคาสั่งเสนอ ก.ค.ศ.
พิจารณารับทราบต่อไป

สิ้นสุดกระบวนการ

แผนผังขั้นตอนการดาเนินการประเมินค่างานฯ (ข้อ 3.)
ผู้ดาเนินการ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผู้พิจารณา : กศจ.

สพท. จัดทาข้อมูลตามแบบขอ
กาหนดตาแหน่ง (เอกสารหมายเลข 1)
ตั้งคณะทางานจัดทาข้อมูล
รายตาแหน่ง เพื่อจัดทาข้อมูลตามแบบรายงาน
เพื่อกาหนดตาแหน่งฯ
(เอกสารหมายเลข 2)

สพท. จัดทาบัญชีรายละเอียด
กรอบอัตรากาลัง
(เอกสารหมายเลข 3)
สพท. นาเสนอข้อมูล
(เอกสารหมายเลข 1-3)
ให้ กศจ. พิจารณา

สพท. นาเสนอผลการประเมิน
ให้ กศจ. พิจารณา

ไม่เห็นชอบ

กศจ.
พิจารณา
เห็นชอบ
ตั้งคณะกรรมการประเมิน
จานวน 3 คน

คณะกรรมการ
ดาเนินการประเมินค่างาน

กศจ.
พิจารณา

สพท. มีคาสั่งกาหนดตาแหน่งฯ

สพท. รายงานผลการพิจารณาให้ ก.ค.ศ.
ทราบ
สิ้นสุดกระบวนการ

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง
การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
กำรสรรหำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึ กษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่ น
ตำมมำตรำ 38 ค. (2)กศจ. จะต้องดำเนินกำรสรรหำ ดังนี้
1.กำรสรรหำบุคคลเพื่ อ บรรจุและแต่งตั้ง เข้ำรับ รำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) สำมำรถดำเนินกำรได้ใน 2 กรณี
ได้แก่
1.1 กำรสอบแข่ ง ขั น (หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ำรและเงื่ อ นไขกำรสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ
เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค.
(2)ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 27 ลงวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2555)
อานาจหน้าที่ของ กศจ.
กศจ. เป็ น ผู้ ด ำเนิ น กำรสอบตำมนโยบำยของส่ ว นรำชกำรและให้ เ ป็ น ไป
ตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไข ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้
1.ให้ตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบแข่งขันได้ตำมควำมเหมำะสม
2. ประกำศรั บสมั ครก่ อนวั นรั บสมั ครไม่ น้ อยกว่ำ 7 วั น โดยด ำเนิ นกำรรั บสมั คร

ไม่น้อยกว่ำ 15 วัน
วัน เวลำ และสถำนที่สอบ

3.ประกำศรำยชื่ อผู้ มี สิ ทธิ เข้ ำสอบก่ อนวั นสอบไม่ น้ อยกว่ ำ 5 วั น พร้ อมก ำหนด
4. ดำเนินกำรสอบตำมหลักสูตรกำรสอบแข่งขัน
5. ประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ผลกำรสอบ

6. ให้รำยงำนไปยัง สำนัก งำน ก.ค.ศ. ภำยใน 5 วันท ำกำร นับตั้งแต่วันประกำศ

1.2 กำรสอบคัดเลือก มีหลักเกณฑ์และวิธีกำร ดังนี้
1.2.1 กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำรสำหรับพื้นที่ 4 จังหวัด ชำยแดนภำคใต้ (ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส และสตูล)
และใน 4 อำเภอของจังหวัดสงขลำ (จะนะ เทพำ นำทวี และสะบ้ำย้อย) ให้ดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่อนไขตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 16 ลงวันที่ 28 กรกฎำคม 2558

อานาจหน้าที่ของ กศจ.
กศจ. เป็นผู้พิจำรณำกำรแต่งตั้งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2)
ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรนี้
1.2.2 กำรคัดเลือกพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ หรือลูกจ้ำงชั่วครำวจำกเงินงบประมำณ
หรือเงินรำยได้ของหน่วยงำนกำรศึกษำ ในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็ นบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำอื่ นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ในเขตพั ฒนำพิ เศษเฉพำะกิ จจั งหวั ดชำยแดนภำคใต้
ให้ดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14ลงวันที่ 5 สิงหำคม 2556
อานาจหน้าที่ของ กศจ.
ตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้

กศจ. เป็นผู้ดำเนินกำรคัดเลือก ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก

1. ประกำศรับสมั ครคัดเลือกก่ อนวันรับ สมั ครไม่น้อยกว่ำ ห้ำ วัน โดยระบุ
หลักสูตรกำรคัดเลือก จำนวนตำแหน่งว่ำง อัตรำเงินเดือน คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับผู้ดำรง
ตำแหน่งหรืออื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม และประชำสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์ทรำบ โดยปิดประกำศไว้ในที่เปิดเผยและ
หรือประกำศในเว็บไซต์
2. รับ สมั ค รคั ดเลื อ กไม่ น้ อยกว่ ำ เจ็ ด วัน โดยให้ยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเอง
พร้อมเอกสำรหลักฐำนตำมที่กำหนดในประกำศรับสมัคร
๓. ประกำศรำยชื่อผู้มี สิทธิ์เ ข้ำรับกำรคัดเลือก กำหนดวัน เวลำ สถำนที่
คัดเลือก ตลอดจนระเบียบเกี่ ยวกับ กำรคัดเลือกเท่ำที่จำเป็น ณ หน่วยงำนกำรศึก ษำที่ดำเนินกำรคัดเลือก
และหรือประกำศในเว็บไซต์ไม่น้อยกว่ำเจ็ดวันก่อนวันคัดเลือก
๔. ให้คัดเลือกตำมหลักสูตร แนบท้ำยหลักเกณฑ์และวิธีกำรนี้
5. ให้ประกำศผลกำรคัดเลือก โดยเรียงลำดับที่จำกผู้ได้รับคะแนนรวมทุกภำค
จำกมำกไปหำน้อย
๖. กำรเรียกตัวผู้ได้รบั กำรคัดเลือกมำรำยงำนตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้เรียกตำมลำดับทีท่ ี่คัดเลือกได้ โดยใช้ประกำศผลกำรคัดเลือกเป็นกำรเรียกตัวผูม้ ีสทิ ธิ์ได้รับ
กำรบรรจุและแต่งตั้ง
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