
 
สรุปผลการประชุม ก.ค.ศ.  

คร้ังท่ี 12/2559 วันจันทร์ท่ี 19 ธันวาคม 2559  
ณ ห้องประชุมส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งท่ี 12/2559 เมื่อวันจันทร์ท่ี  
19 ธันวาคม 2559 ว่าท่ีประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีส าคัญ ดังน้ี 
 

● อนุมัตใิห้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    ต าแหน่งข้าราชการครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (หลักเกณฑ์ ว 16/2558) 
 ที่ประชุมได้อนุมัติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งข้าราชการครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (หลักเกณฑ์ ว 16/2558) เพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)  รวมทั้งเพื่อให้มีครู 
ไปปฏิบัติการสอนได้ทันก่อนเปิดภาคเรียน และสามารถน าต าแหน่งว่างภายหลังการย้าย เพื่อใช้บรรจุและ
แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ และผู้ได้รับคัดเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) สามารถก ากับดูแลการด าเนินการเชิงนโยบายได้อย่างเหมาะสม และท าให้  
การด าเนินการมีความยืดหยุ่นและคล่องตัว กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้ 
 1) คุณสมบัติของผู้ขอย้ายกรณีปกติ ได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งครูของสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกัน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันสุดท้ายที่ก าหนดให้ยื่นค าร้องขอย้าย 

2) ระยะเวลาการยื่นค าร้องขอย้าย ก าหนดให้ยื่นค าร้องขอย้ายตามแบบค าร้องขอย้ายที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด ได้ปีละ 1 ครั้ง ในเดือนมกราคมของทุกปี เป็นเวลา 15 วันท าการ ตามปฏิทินที่ สพฐ. ก าหนด โดยยื่น
ค าร้องขอย้ายได้เพียงเขตพื้นที่การศึกษาเดียว 

3) ระยะเวลาการพิจารณาย้าย ค าร้องขอย้ายให้ใช้ส าหรับการพิจารณาย้ายได้จนถึงวันที่  
31 ธันวาคม ของปีเดียวกัน โดยให้พิจารณาย้ายได้ปีละสองรอบ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 
และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 15 ตุลาคม ตามปฏิทินที่ สพฐ. ก าหนด ทั้งนี้ในแต่ละรอบการย้าย
อาจก าหนดให้มีการพิจารณาย้ายมากกว่าหนึ่งครั้งก็ได้ 

4) การก าหนดองค์ประกอบในการย้าย ให้คงองค์ประกอบหลักไว้ และให้ สพฐ. ก าหนดรายละเอียด
ตัวช้ีวัดและองค์ประกอบเพิ่มเติมตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เพื่อให้ กศจ. อกศจ. หรือคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย 
แล้วแต่กรณี สามารถน าไปใช้ในการพิจารณาการย้ายได้อย่างชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ ให้มีการ
พิจารณาการย้ายพร้อมกันทุกเขตพื้นที่การศึกษาในภาพรวมของจังหวัด 
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5) การก าหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติม ส าหรับกรณีการย้ายเพื่อเกลี่ยอัตราก าลัง กรณีส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา หรือส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ หรือ กศจ. พิจารณาเห็นว่าสถานศึกษาใด มีอัตราก า ลัง 
เกินกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และเป็นต าแหน่งที่มีคนครอง ให้เสนอ อกศจ. กศจ. พิจารณาการย้าย
โดยตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ให้เป็นไปตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ทั้งนี้ให้น านโยบาย
และเงื่อนไขของ สพฐ. ที่ผ่านความเห็นชอบจาก ก.ค.ศ. แล้ว มาประกอบการพิจารณาด้วย ส าหรับการย้าย 
เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ อกศจ. ที่จะพิจารณาน าเสนอ กศจ. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยอาจพิจารณาจากค าร้องขอย้ายหรือไม่ก็ได้ 

6) การก าหนดระยะเวลาการส่งค าร้องขอย้ายไปต่างเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาของผู้ประสงค์ขอย้าย ส่งค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับย้าย เพื่อพิจารณา
ด าเนินการ โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับค าร้อง
ขอย้าย ทั้งนี้ กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล สพฐ. อาจก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการดังกล่าวต่างไปจากที่ ก.ค.ศ. ก าหนดได้ โดยต้องไม่เกินกรอบระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

7) เง่ือนไขการส่งส าเนาค าสั่งย้าย เมื่อ กศจ. พิจารณาและมีมติอนุมัติแล้ว ให้ผู้มีอ านาจออกค าสั่ง
บรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 ออกค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งส่งส าเนาค าสั่ง 
จ านวนอย่างละ 1 ชุด ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. และ สพฐ. ภายใน 7 วัน นับแต่วันออกค าสั่ง 
 

● อนุมัติให้แก้ไขจ านวนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทาง  
การศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในภาพรวม
จากจ านวน 18,332 อัตรา เป็นจ านวน 18,331 อัตรา เนื่องจากมีการรายงานซ้ าซ้อนระหว่างส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
 

● อนุมัติต้ังอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ 

 ● อนุมัติตั้ง นายชาญเวช บุญประเดิม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารองค์กร ใน ก.ค.ศ.  
เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง จ านวน 3 คณะ ได้แก่ 
    1) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล 
 2) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 3) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และการร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ● อนุมัติตั้ง นายเจริญ แจ่มใส ผู้อ านวยการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
สมุทรสาคร เป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
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● รับทราบเรื่องการยกเว้นเง่ือนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยฝ่ายเลขานุการร่วม คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคน
ภาครัฐ (คปร.) ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ที่ได้มีมติเห็นชอบยกเว้น
เงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้จัดสรรคืนอัตราว่างคืนให้กับโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสที่มีจ านวน
นักเรียนตั้งแต่ 120 คนข้ึนไป ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ แต่ประสบปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังครู จ านวน 922 แห่ง 
โดยให้จัดสรรอัตราก าลังครูให้ไม่มากกว่าอัตราก าลังครูตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวนรวมทั้งสิ้น 1,085 อัตรา 
 

● รับทราบการรายงานผลการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2559 โดยสรุป คือ มีต าแหน่งว่าง
รวมทั้งสิ้น 2,883 อัตรา โดยมีผู้เข้ารับการคัดเลือก จ านวน 9,279 ราย ผ่านการคัดเลือก 7,889 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 85.02 แยกตามสังกัด ดังนี้ 

1) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
    - ต าแหน่งว่าง   จ านวน  2,877  อัตรา 
    - ผู้เข้ารับการคัดเลือก  จ านวน  9,184  คน 
    - ผู้ได้รับการคัดเลือก   จ านวน  7,816  คน 
2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
    - ต าแหน่งว่าง   จ านวน  6  อัตรา 
    - ผู้เข้ารับการคัดเลือก  จ านวน  95  คน 
    - ผู้ได้รับการคัดเลือก   จ านวน  73  คน 

________________________________ 
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