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ภารกิจระบบต�าแหน่งและวิทยฐานะที่ 1



รายงานประจำาปี 255612

  ผู้บริห�รสำ�นักง�น ก.ค.ศ. ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2556

นายประสาน  ยินดีชัย
ผู้อ�านวยการ 

ภารกิจเสริมสร้าง
และมาตรฐานวินัย

นายมะยม  โพธิสุวรรณ
ผู้อ�านวยการ 

ภารกิจเปลี่ยนแปลงภาครัฐ 
และนโยบายพิเศษ

นางสาวประภา  นิ่มนวล
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นางอัจฉรา  สระวาสี
ผู้อ�านวยการ 

ภารกิจวิจัยนวัตกรรม 
การบริหารงานบุคคล



อำานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(ก.ค.ศ.)



รายงานประจำาปี 255614

 มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ก�าหนดอ�านาจและหน้าที่ของ ก.ค.ศ. ดังนี้

 1. เสนอแนะและให้ค�าปรกึษาแก่คณะรฐัมนตรเีกีย่วกบันโยบายการผลติและการบรหิารงานบคุคลของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้

 2. ก�าหนดนโยบาย วางแผน และก�าหนดเกณฑ์อตัราก�าลงัของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

รวมทั้งให้ความเห็นชอบจ�านวนและอัตราต�าแหน่งของหน่วยงานการศึกษา

 3. เสนอแนะและให ้ค�าปรึกษาแก ่คณะรัฐมนตรีในกรณีที่ค ่าครองชีพเปล่ียนแปลงไปมาก 

หรือการจัดสวัสดิการหรือประโยชน์เกื้อกูลส�าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายังไม่เหมาะสม 

เพือ่ให้คณะรฐัมนตรพีจิารณาในอนัทีจ่ะปรบัปรงุเงนิเดอืน เงนิวทิยฐานะ เงนิประจ�าต�าแหน่ง เงนิเพิม่ค่าครองชีพ 

สวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลส�าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสม 

 4. ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบยีบ ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงือ่นไขการบรหิารงานบคุคลของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา กฎ ก.ค.ศ. เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

ให้ใช้บังคับได้

 5. พจิารณาวนิจิฉยัตคีวามปัญหาท่ีเกดิขึน้เนือ่งจากการใช้บงัคบัพระราชบญัญติันี ้เมือ่ ก.ค.ศ. มมีติเป็น

ประการใดแล้วให้หน่วยงานการศึกษาปฏิบัติตามนั้น

 6. พัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 7. ก�าหนดวิธีการและเงื่อนไขการจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา รวมทั้งก�าหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน

 8. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญก�าลังใจ และการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

 9. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นแก่ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

 10. พิจารณาตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และคณะอนุกรรมการอื่น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.ค.ศ. 

มอบหมาย

 อำ�น�จและหน้�ที่ของคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รครู

 และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�  (ก.ค.ศ.)



การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 15

 11. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ให้ค�าปรึกษา แนะน�าและชี้แจงด้านการบริหารงานบุคคล 

แก่หน่วยงานการศึกษา

 12. ก�าหนดมาตรฐาน พิจารณา และให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการด�าเนินการทางวินัยการออกจากราชการ 

การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

 13. ก�ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคล ตรวจสอบและปฏิบัติการตาม 

พระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ให้มีอ�านาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากหน่วยงานการศึกษาให้ผู ้แทนของ 

หน่วยงานการศึกษา ข้าราชการ หรือบุคคลใด มาชี้แจงข้อเท็จจริง และให้มีอ�านาจออกระเบียบ ข้อบังคับ 

รวมทั้งให้ส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา ข้าราชการหรือบุคคลใดรายงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ไปยัง ก.ค.ศ.

 14. ในกรณทีีป่รากฏว่าส่วนราชการ หรอืหน่วยงานการศกึษา อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ท่ีการศกึษา คณะอนกุรรมการ 

หรือผู ้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติการโดยไม่ถูกต้อง 

และไม่เหมาะสม หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ ์

วิธีการและเง่ือนไขตามที่ ก.ค.ศ. ก�าหนดให้ ก.ค.ศ. มีอ�านาจยับยั้งการปฏิบัติการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว 

เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา คณะ

อนุกรรมการหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ปฏิบัติไปตามนั้น

 15. พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู ้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่น  

เพือ่ประโยชน์ในการบรรจแุละแต่งตัง้เป็นข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา และการก�าหนดอตัราเงนิเดอืน

หรือค่าตอบแทนที่ควรได้รับ

 16. ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในเรื่องการปฏิบัติการต่าง ๆ ตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัตินี้

 17. พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปีเกิด และควบคุม

การเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 18. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น



รายงานประจำาปี 255616

  กลไกก�รบริห�รง�นของ ก.ค.ศ.

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ส�านักงาน ก.ค.ศ.)

อ.ก.ค.ศ. ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อ.ก.ค.ศ. ส�านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

อ.ก.ค.ศ. ส�านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน

อ.ก.ค.ศ. ส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อ.ก.ค.ศ. สถาบันการพลศึกษา 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ

อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์

อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับต�าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล

อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการก�ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร 
งานบุคคล 

อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และการร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
เกีย่วกบัการบริหารงานบคุคลของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา

อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) 

คณะอนุกรรมการวิสามัญ
(อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ) 

11 คณะ

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ประจ�าส่วนราชการ 

(อ.ก.ค.ศ. ในส่วนราชการ)
5 คณะ

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจ�าเขตพื้นที่การศึกษา  

จ�านวน 225 คณะ

- อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 คณะ
- อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 คณะ

อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจฯ 214 คณะ

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	(ก.ค.ศ.)



อำานาจและหน้าที่ของสำานักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(สำานักงาน ก.ค.ศ.)



รายงานประจำาปี 255618

 อำ�น�จและหน้�ที่ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รครู    

 และบุคล�กรท�งก�รศึกษ� (สำ�นักง�น ก.ค.ศ.)

 มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ก�าหนด

อ�านาจและหน้าที่ของส�านักงาน ก.ค.ศ. ดังนี้

 1. เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานในหน้าที่ของ ก.ค.ศ.

 2. วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส�าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และการจัดระบบบริหารราชการในหน่วยงานการศึกษา

 3. ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

 4. พัฒนาระบบข้อมูล และจัดท�าแผนก�าลังคนส�าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 5. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย ประสานงานและด�าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

 6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และบริหารเงินทุน ตลอดจนสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 7. ก�ากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ของหน่วยงานการศึกษาและ 

เขตพื้นที่การศึกษา

 8. จัดท�ารายงานประจ�าปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เสนอ ก.ค.ศ.

 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย

 ก�รแบ่งส่วนร�ชก�ร
 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 

ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และค�าสั่งส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 129/2551 

ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2551 จัดหน่วยงานภายในส�านักงาน ก.ค.ศ. เป็น 1 ส�านัก 11 ภารกิจ และหน่วยตรวจสอบภายใน 

มีอัตราก�าลังข้าราชการและลูกจ้างประจ�า รวมทั้งสิ้น 309 อัตรา (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556)
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 ข้าราชการ จ�านวน 284 อัตรา

 ลูกจ้างประจ�า จ�านวน 25 อัตรา

โครงสร้างและอัตรากำาลังของสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	(309)	

เลขาธิการ	ก.ค.ศ.	(นักบริหารสูง)	(1)

รองเลขาธิการ	ก.ค.ศ.	(นักบริหารต้น)	(3)
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล (3)

(นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ)

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย (1)
(นิติกรเชี่ยวชาญ)

หน่วยตรวจสอบภายใน (1)

ส�านักงาน
เลขาธิการ

(43)

ภารกิจเสริมสร้าง
และมาตรฐานวินัย

(23)

ภารกิจเสริมสร้างและ
พัฒนาประสิทธิภาพ    
การปฏิบัติราชการ

(14)

ภารกิจตรวจติดตาม
และประเมินผล

การบริหารงานบุคคล
(30)

ภารกิจวิจัยนวัตกรรม
การบริหารงานบุคคล

(14)

ภารกิจบริหาร
การเปลี่ยนแปลง

ภาครัฐ
และนโยบายพิเศษ

(13)

ภารกิจนโยบาย
และระบบ
บริหารงาน

บุคคล
(19)

ภารกิจกองทุน
และสวัสดิการ
ทางการศึกษา

(19)

ภารกิจระบบ
ต�าแหน่งและ
วิทยฐานะที่ 1

(27)

ภารกิจระบบ
ต�าแหน่งและ
วิทยฐานะที่ 2

(28)

ภารกิจกฎหมาย       
อุทธรณ์และ      

ร้องทุกข์
(27)

ภารกิจนโยบาย
และระบบ

ต�าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษา

(18)
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 หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของหน่วยง�นในสำ�นักง�น ก.ค.ศ.

 1.	 สำานักงานเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานราชการทั่วไปของส�านักงาน ก.ค.ศ. และงานราชการอื่น

ที่มิได้ก�าหนดไว้ให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของภารกิจใดโดยเฉพาะ จัดระบบอ�านวยการ การประสานราชการ และ 

งานเลขานุการส�าหรับผู ้บริหารระดับสูงของส�านักงาน ก.ค.ศ. จัดท�านโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

การให้บริการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงาน งบประมาณ ติดตามประเมินผล งานวิเทศสัมพันธ์ ข้อมูลสถิติ 

และจัดท�ารายงานประจ�าปีเกี่ยวกับการด�าเนินงานของส�านักงาน ก.ค.ศ. จัดท�านโยบายเกี่ยวกับการบริหาร 

งานบคุคล งานการเงนิ การบญัช ีการพัสด ุงานอาคารสถานที ่ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ การบรหิารงานบคุคล

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สวัสดิการภายในส�านักงาน ก.ค.ศ. 

	 2.	 ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล	 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการออก 

และพัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อบังคับและเง่ือนไขการบริหารงานบุคคล ท่ีอยู ่ในหน้าที ่

และความรับผิดชอบ จัดท�าระบบทะเบียนประวัติ ด�าเนินการแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับ วัน เดือน ปีเกิด 

ในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) การควบคุมการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ก�ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา

	 3.	 ภารกิจระบบตำาแหน่งและวิทยฐานะที่	1	ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการก�าหนดต�าแหน่ง การปรับปรุง

การก�าหนดต�าแหน่ง การเลื่อนต�าแหน่ง การเลื่อนอันดับเงินเดือน การให้มีวิทยฐานะ การเลื่อนวิทยฐานะ 

การบรรจุและแต่งตั้ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จัดท�ามาตรฐานต�าแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะและมาตรฐานต�าแหน่งทางวิชาการ การประเมินต�าแหน่ง 

และวิทยฐานะเพื่อด�ารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความช�านาญการ ความช�านาญการพิเศษ ความเชี่ยวชาญ 

หรือความเชี่ยวชาญพิเศษ ในต�าแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง การออกกฎและพัฒนา 

กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อบังคับ และเง่ือนไขเกี่ยวกับต�าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ คือ ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สถาบันการพลศึกษา และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เขต 1-6, แม่ฮ่องสอน เขต 1-2, 

ล�าปาง เขต 1-3, ล�าพูน เขต 1-2, น่าน เขต 1-2, พะเยา เขต 1-2, เชียงราย เขต 1-4, แพร่ เขต 1-2, 

ชัยนาท, ลพบุรี เขต 1-2, สิงห์บุรี, อ่างทอง, กาญจนบุรี เขต 1-4, นครปฐม เขต 1-2, ราชบุรี เขต 1-2, 

สุพรรณบุรี เขต 1-3, ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1-2, เพชรบุรี เขต 1-2, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, ฉะเชิงเทรา เขต 1-2, 
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ปราจีนบุรี เขต 1-2, สระแก้ว เขต 1-2, นครนายก, สมุทรปราการ เขต 1-2, จันทบุรี เขต 1-2, ชลบุรี เขต 1-3, 

ระยอง เขต 1-2, ตราด, หนองคาย เขต 1-2, บึงกาฬ, เลย เขต 1-3, อุดรธานี เขต 1-4, หนองบัวล�าภู เขต 1-2, 

ร้อยเอ็ด เขต 1-3, ขอนแก่น เขต 1-5, มหาสารคาม เขต 1-3, กาฬสินธุ์ เขต 1-3, ระนอง, พังงา, ภูเก็ต, 

กระบี่, ตรัง เขต 1-2 และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง), 

เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ), เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว), เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี), 

เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม), เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร), เขต 13 (ตรัง กระบี่), 

เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง), เขต 17 (จันทบุรี ตราด), เขต 18 (ชลบุรี ระยอง), เขต 19 (เลย หนองบัวล�าภู), 

เขต 20 (อุดรธานี), เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ), เขต 24 (กาฬสินธุ์), เขต 25 (ขอนแก่น), เขต 26 (มหาสารคาม), 

เขต 27 (ร้อยเอ็ด), เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน), เขต 35 (ล�าปาง ล�าพูน), เขต 36 (เชียงราย พะเยา) 

และเขต 37 (แพร่ น่าน)

	 4.	 ภารกิจระบบตำาแหน่งและวิทยฐานะที่	2	ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการก�าหนดต�าแหน่ง การปรับปรุง

การก�าหนดต�าแหน่ง การเลื่อนต�าแหน่ง การให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ จัดท�ามาตรฐานต�าแหน่ง 

มาตรฐานวิทยฐานะ ประเมินต�าแหน่งและวิทยฐานะ เพื่อด�ารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความช�านาญการ 

ความช�านาญการพิเศษ ความเช่ียวชาญหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ ในต�าแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุ 

และแต่งตั้ง การออกกฎและพัฒนา กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อบังคับและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ คือ ส�านักงานส่งเสริม 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, ส�านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 

ส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ,  ส�านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  และสถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1-2, นนทบุรี เขต 1-2, ปทุมธานี เขต 1-2, 

พระนครศรีอยุธยา เขต 1-2, สระบุรี เขต 1-2, นครพนม เขต 1-2, สกลนคร เขต 1-3, ศรีสะเกษ เขต 1-4, อุบลราชธานี เขต 1-5, 

ยโสธร เขต 1-2, อ�านาจเจริญ, มุกดาหาร, สุโขทัย เขต 1-2, พิษณุโลก เขต 1-3, ตาก เขต 1-2, อุตรดิตถ์ เขต 1-2, 

เพชรบูรณ์ เขต 1-3, ก�าแพงเพชร เขต 1-2, พิจิตร เขต 1-2, นครสวรรค์ เขต 1-3, อุทัยธานี เขต 1-2, ชัยภูมิ เขต 1-3, 

นครราชสีมา เขต 1-7, บุรีรัมย์ เขต 1-3, สุรินทร์ เขต 1-3, สุราษฎร์ธานี เขต 1-3, นครศรีธรรมราช เขต 1-4, 

ชุมพร เขต 1-2, พัทลุง เขต 1-2, สงขลา เขต 1-3, นราธิวาส เขต 1-3, ยะลา เขต 1-3, สตูล และปัตตานี เขต 1-3 

และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1-2 (กรุงเทพมหานคร), เขต 3 (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา), 

เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี), เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ชุมพร), เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง), เขต 15 (นราธิวาส 

ปัตตานี ยะลา), เขต 16 (สงขลา สตูล), เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร), เขต 23 (สกลนคร), เขต 28 (ศรีสะเกษ 
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ยโสธร), เขต 29 (อุบลราชธานี อ�านาจเจริญ), เขต 30 (ชัยภูมิ), เขต 31 (นครราชสีมา), เขต 32 (บุรีรัมย์), 

เขต 33 (สรุนิทร)์, เขต 38 (สโุขทัย ตาก), เขต 39 (พษิณโุลก อตุรดิตถ)์, เขต 40 (เพชรบรูณ)์, เขต 41 (ก�าแพงเพชร 

พิจิตร) และ เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธานี ) 

	 5.	 ภารกิจนโยบายและระบบตำาแหน่งบุคลากรทางการศึกษา	ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบ

บริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) การก�าหนดต�าแหน่ง การปรับปรุง 

การก�าหนดต�าแหน่ง การสรรหา การบรรจุและแต่งต้ัง การทดลองปฏิบัติราชการ การเลื่อนต�าแหน่ง 

การเลื่อนเงินเดือน การย้าย การโอน การบรรจุกลับเข้ารับราชการ การจัดท�ามาตรฐานต�าแหน่ง การประเมิน

ต�าแหน่งการตรวจสอบการก�าหนดต�าแหน่ง และการใช้ต�าแหน่งของบุคลากรทางการศึกษา ออกและ 

พัฒนา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษา 

เพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม 

มาตรา 38 ค. (2)

	 6.	 ภารกจินโยบายและระบบบรหิารงานบคุคล	ปฏบิติัหนา้ทีเ่กีย่วกบันโยบายการผลติและการบรหิาร

งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก�าหนดนโยบาย วางแผนและเกณฑ์อัตราก�าลัง 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดท�าแผนก�าลังคนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จัดระบบบริหารราชการในหน่วยงานการศึกษา ออกและพัฒนา กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล 

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด�าเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิ 

และก�าหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน

	 7.	 ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับเงินเดือน  

เงินวิทยฐานะ เงินประจ�าต�าแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก�าหนด 

และพัฒนานโยบาย การออกและพัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ออกกฎ พัฒนากฎ ออกและพัฒนาระเบียบที่เกี่ยวกับเงินวิทยฐานะ และเงินประจ�าต�าแหน่ง 

ของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา การใหข้า้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาไดร้บัเงนิเพิม่พเิศษ

ส�าหรับต�าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ออกและพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการก�าหนดขั้นประสิทธิภาพของ

ต�าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในต�าแหน่งที่มีวิทยฐานะ

	 8.	 ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา	ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารเงินทุน และกองทุน

ที่อยู่ในหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ออกและพัฒนาระเบียบที่เกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ได้รับเงินวิทยพัฒน์ การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและการเชิดชูเกียรติ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ 

การจัดสวัสดิการให้แก่ครอบครัวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจาก 

การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก�าหนดและพัฒนาค่านิยมเรื่องความประหยัดและการวินัยทางการเงิน ด�าเนินการ 

เกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและพัสดุของเงินทุนและกองทุนท่ีอยู่ในหน้าท่ีและความรับผิดชอบ จัดท�าและพัฒนา

ฐานข้อมูลหนี้สินข้าราชการครู จัดท�าแผนงานโครงการของเงินทุนหมุนเวียน กองทุนกาญจนาภิเษก



การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 23

		 9.	 ภารกิจกฎหมาย	อุทธรณ์และร้องทุกข์	ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการร่าง และพัฒนากฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวทางเกี่ยวกับการด�าเนินการทางวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยกร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิจารณาวินิจฉัยตีความปัญหาที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพิจารณาด�าเนินการเกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครอง
	 10.	 ภารกิจเสริมสร้างและมาตรฐานวินัย	ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับนโยบายการเสริมสร้างและพัฒนา 
วินัย คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด�าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบกลไก
เก่ียวกับการด�าเนินการทางวินัย การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ด�าเนินการตรวจสอบการพัฒนา การก�าหนดและรักษามาตรฐานการด�าเนินการทางวินัย 
การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
		 11.	 ภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ	 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา 
วิเคราะห์ ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546 จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ ก�าหนดตัวชี้วัด 
เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัดด้านประสิทธิผล จัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส�านัก ประจ�าปี 
งบประมาณตามแนวทางที่  ก.พ.ร. ก�าหนด ด�าเนินการ ประสาน ก�ากับ ติดตาม ประเมินผล และจัดท�ารายผล
การปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ในรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน จัดเตรียม
เอกสาร/หลักฐานเพื่อรอรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุนการด�าเนินงานพัฒนาองค์กร และจัดท�ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของหน่วยงาน/ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด�าเนินการจัดระบบ 
การควบคุมภายใน และจัดท�าแผนบริหารความเส่ียง จัดกิจกรรม ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ศูนย์เครือข่าย 
งานคุ้มครองจริยธรรม ด�าเนินงานจัดการความรู้ขององค์กร ด�าเนินการเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ ของส�านักงาน 
ก.ค.ศ.  และปฏิบัติงานตามนโยบายพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล
	 12.	 ภารกิจวิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สร้าง
และพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอแนะและ 
ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษากับองค์กร สถาบัน และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนการจัดท�าและ 
เผยแพร่นวัตกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
		 13.	 หน่วยตรวจสอบภายใน		ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
และการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและ 
การให้ค�าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น โดยค�านึงถึง 
ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรม การบริหารความเส่ียง ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

และการก�ากับดูแลอย่างเป็นระบบ



รายงานประจำาปี 255624

 วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป�้ประสงค์ และยุทธศ�สตร์ของสำ�นักง�น ก.ค.ศ.

วิสัยทัศน์ : 

 ส�านักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

พันธกิจ :    

 1. จัดและพัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
 2. เสริมสร้างประสิทธิภาพ ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์เกื้อกูลและความก้าวหน้าส�าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลส�าหรับข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา

เป้าประสงค์ :   

 ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม  
มาตรฐาน จงูใจขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

ยุทธศาสตร์ :  

  1. การพัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหารจัดการของส�านักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ
 2. การจัดและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการกระจายอ�านาจ
 3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพ ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา
 4. การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา
  5. การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานในการพัฒนา 
ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา



ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556



รายงานประจำาปี 255626

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้ด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยก�าหนดผลผลิต คือ มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และก�าหนดตัวชี้วัด ดังนี้

 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	
 1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส�าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จ�านวน 9 เรื่อง 
 2. จ�านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรมและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ จ�านวน 250,000 คน

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพสูงขึ้นไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 5

 ดำ�เนินง�นโครงก�ร/กิจกรรมภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ 5 ยุทธศ�สตร์ คือ

 ยุทธศาสตร์ที่	1 การพัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหารจัดการของส�านักงาน ก.ค.ศ. 
  ให้มีประสิทธิภาพ

 ยุทธศาสตร์ที่	2  การจดัและพฒันาระบบการบรหิารงานบคุคลของข้าราชการครแูละบคุลากร
ทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการกระจายอ�านาจ

 ยุทธศาสตร์ที่	3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพ ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 ยุทธศาสตร์ที่	4  การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 ยุทธศาสตร์ที่	5  การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐาน 
ในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

 ผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ ปีงบประม�ณ  พ.ศ. 2556  
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำานวน 15,0250,000 บาท เบิกจ่าย

จำานวน 9,837,475.97 บาท

1.	 จัดระบบการวางแผน	การงบประมาณ	และการติดตามประเมินผลของสำานักงาน	ก.ค.ศ.

2.	 พัฒนาระบบบริหารราชการแนวใหม่

3.	 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของสำานักงาน	ก.ค.ศ.

    1) พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

    2) พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรส�านักงาน ก.ค.ศ.

    3) พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรส�านักงาน ก.ค.ศ.

4.	 เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านการบริหารงานการเงินการคลังและสินทรัพย์

5.	 พัฒนาและปรับปรุงระบบสำานักงานอัตโนมัติ

6.	 พัฒนาระบบบริหารงานตรวจสอบภายใน

7.	 	ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

การพัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหารจัดการของสำานักงาน ก.ค.ศ.

ให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
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1. จัดระบบการวางแผน การงบประมาณ และการติดตามประเมินผลของสำานักงาน ก.ค.ศ.

 ระบบการวางแผน การงบประมาณ และการติดตามประเมินผล เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้แผน/งาน/

โครงการที่วางไว้ประสบผลส�าเร็จ อีกท้ังยังเป็นระบบที่มีผลต่อการบริหารจัดการภายในองค์กรและสนับสนุน 

การตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้ด�าเนินการ ดังนี้

  1.1 จัดท�ารายงานประจ�าปีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ�านวน 500 เล่ม โดยเผยแพร่ให้กรรมการใน ก.ค.ศ., ข้าราชการครู และ 

บุคลากรทางการศึกษา และส่วนราชการ เพื่อให้ทราบผลการด�าเนินงานและใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ

  1.2 จัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของส�านักงาน ก.ค.ศ. เพื่อใช้เป็นกรอบ 

แนวทางในการปฏิบัติงานและการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ�านวน 150 เล่ม

  1.3 จดัท�าแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาการบรหิารงานบคุคลของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 ของส�านักงาน ก.ค.ศ. จ�านวน 150 เล่ม เพ่ือใช้ก�าหนดทิศทาง 

การด�าเนินงานในอนาคตของส�านักงาน ก.ค.ศ.

 1.4 ด�าเนนิการโครงการเจรจาความรว่มมอืดา้นการพฒันาทรพัยากรมนษุยแ์ละระบบบรหิารงานบคุคล

ส�าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือศึกษาแนวทางความร่วมมือ 

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบบริหารงานบุคคลส�าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โดยมีคณะเดินทาง จ�านวน 15 คน เดินทางไปราชการต่างประเทศ ระหว่างวันท่ี 2 - 6 กรกฎาคม 2556 

ได้ไปศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบบริหารเกี่ยวกับครู และระบบการเรียนการสอน โดยได้ไปศึกษาดูงาน 

สถานที่ 2 แห่ง คือ
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  1. มหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มัล (Yunnan Normal University) คณะเดินทางได้ไปศึกษาระบบ

การผลิตครู โดยมหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มัล มีระบบการพัฒนาและผลิตครูให้มีความรู้แบบสากลผสมผสาน 

กับความรู้ดั้งเดิมตามวัฒนธรรม โดยความรู้ในแบบสากล คือ การส่งเสริมความรู้ด้านภาษาที่สอง การเสริมสร้าง

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส่วนความรู้ดั้งเดิมตามวัฒนธรรมของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

คือ การถ่ายทอดศิลปะ วัฒนธรรมและภาษาจีนมีการเปิดหลักสูตรทางการศึกษาให้กับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ และ

สามารถน�าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 

  2. มหาวิทยาลัยต้าหลี่ (Dali University) คณะเดินทางได้ไปศึกษาระบบการเรียนการสอน 

ซึ่งแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 3 วิทยาเขต ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด กว่า 300,000 ตารางกิโลเมตร 

ในเขตมณฑลต้าหลี่ มีเจ้าหน้าที่ในสายงานสนับสนุนประมาณ 15,000 คน และผู้สอนประมาณ 700 คน 

ด้านการเรียนการสอน ได้แบ่งคณะทางการศึกษาถึง 15 คณะ โดยสายการสอนหลักเป็นสาขาการวิจัย 

และการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ มากไปกว่านี้ มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งสถาบันการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

สถานพยาบาล และสถาบันการวิจัยทางยารักษาโรคอีกด้วย

 1.5 จัดท�าค�าของบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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2. พัฒนาระบบบริหารราชการแนวใหม่

 การจัดทำาคำารับรองการปฏิบัติราชการ	

  ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส�านัก ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

โดยเลขาธิการ ก.ค.ศ. ไดล้งนามค�ารบัรองกบัปลดักระทรวงศกึษาธกิาร ประกอบดว้ย 3 ดา้น คอื ดา้นประสทิธผิล 

ด้านประสิทธิภาพ และด้านการพัฒนาองค์การ รวม 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 ด้านประสิทธิผล	

		 ตัวชี้วัดที่	1	 การด� า เ นินงานตามนโยบายส� าคัญ/แผนปฏิ บัติ ราชการ/ตั วชี้ วั ดตามค� ารับรอง 

การปฏิบัติราชการของกระทรวง/ส�านักงานปลัดกระทรวงและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ได้ด�าเนินการ ดังนี้

   (1) การให้บริการ “ระบบสารสนเทศทางด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา” ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 225 เขต ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�านักงาน ก.ค.ศ. โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ  

ร่วมกับส�านักงาน  ก.พ.ร. เป็นผู้ด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

   (2) ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิ และบัญชีเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ 

(ปี 2556 และ ปี 2557) ตามหนังสือส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 21 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556

   (3) การก�าหนดให้ได้รบัเงนิเดอืนตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครแูละบคุลากร

ทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า หรือต�่ากว่าขั้นต�่าหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาการปรับเงินเดือน และจัดท�ารายงานสรุปผลการประชุมดังกล่าว

   (4) พัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลส�าเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเล่ือนเป็นวิทยฐานะช�านาญการพิเศษ 

และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ว 5/2554) และจัดท�าคู่มือการประเมินตามหนังสือส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.3/ว 13 

ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 

   (5) จัดท�าหลักเกณฑ์และวิธีการก�าหนดต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

ต�าแหน่งนักวิชาการศึกษา ต�าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และต�าแหน่งนิติกร ระดับเชี่ยวชาญ  

ตามหนังสือส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.5/ว 19 ลงวันที่ 5 กันยายน 2556 

   (6) เลือกตั้งซ่อมกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ก.ค.ศ. แทนต�าแหน่งที่ว่าง จ�านวน 1 ราย 

และเลือกตั้งซ่อมอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

แทนต�าแหน่งที่ว่าง

   (7) จัดอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการพิจารณาส�านวน 

การด�าเนินการทางวินัยในเขตพื้นที่การศึกษา จ�านวน 199 คน
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   (8) ก�าหนดกรอบอัตราก�าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งบุคลากร

ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.  (2) ในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามหนังสือส�านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด 

ที่ ศธ. 0206.5/ว 17 ลงวันที่ 5 กันยายน 2556

  ผลการประเมินตนเองโดยรวมด้านประสิทธผิล ได้คะแนนเฉล่ีย 4.28 คะแนน (คะแนนเตม็ 

5 คะแนน)

 ด้านประสิทธิภาพ

		 ตัวชี้วัดที่	2 การด�าเนินงานสนับสนุนตัวชี้วัดตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของส�านักงาน 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด�าเนินการ ดังนี้

  (1) จัดท�าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

  (2) จัดท�ารายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามหัวข้อ ดังนี้

   (2.1) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย GFMIS ภาพรวม 6 เดือนแรก เมื่อเทียบกับ

งบประมาณที่ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ได้ร้อยละ 25.93 

   (2.2) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย GFMIS ภาพรวม 12 เดือน เมื่อเทียบกับ

งบประมาณที่ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ได้ร้อยละ 91.00 

   (2.3) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินแต่ละไตรมาส 

และค�านวณค่าเฉลี่ยของทั้ง 4 ไตรมาส ได้ร้อยละ 91.00 

   (3) ปริมาณผลผลิตที่ท�าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสาร 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. 2556 สามารถด�าเนินการพัฒนาระบบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 9 เรือ่ง และไดด้�าเนนิการพฒันาและสง่เสรมิขา้ราชการครแูละบคุลากร

ทางการศึกษา ให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพผ่านกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์

และวิธีการ ช่องทางต่าง ๆ จ�านวน 260,847 ราย

  (4) การด�าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน สามารถด�าเนินการให้เป็นไปตาม

มาตรการประหยัดพลังงานได้ตามที่ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก�าหนด

  (5) การพัฒนาบุคลากร ได้ทบทวนปรับปรุงลักษณะส�าคัญขององค์การของส�านักงาน 

ก.ค.ศ. และจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรร่วมกับส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงได้ด�าเนินการจัดกิจกรรม 

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรส�านักงาน ก.ค.ศ. จ�านวน 4 กิจกรรม ดังนี้

   (5.1) กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

บุคลากร ส�านักงาน ก.ค.ศ. จ�านวน 4 หลักสูตร
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       (5.2) กจิกรรมสง่เสรมิการมสีขุภาพทีด่ขีองบคุลากรส�านกังาน ก.ค.ศ. จ�านวน 2 กจิกรรม

       (5.3) กิจกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

       (5.4) กิจกรรมการพัฒนาทีมงาน (OD)

  (6) พฒันาปรบัปรงุสารสนเทศ จ�านวน 3 ฐานขอ้มลู คอื หนงัสอืเวยีนของส�านกังาน ก.ค.ศ.

การสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง  และเว็บไซต์ส�านักงาน ก.ค.ศ.

  (7) พัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ได้ด�าเนินโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับ 

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ การพัฒนาข้าราชการ 

ให้เป็นผู้มีทักษะทางด้าน ICT ภาษาอังกฤษ และด้านการบริการ กิจกรรมขับเคล่ือนค่านิยม TEAM WINS 

กิจกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร ผ่านเสียงตามสายภายในหน่วยงาน กิจกรรมผู้บังคับบัญชารับฟัง 

ความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชา ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของหน่วยงานเพื่อสร้างบรรยากาศการท�างาน 

กิจกรรม 5 ส กิจกรรมการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงานและระดับบุคคล 

ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมวัฒนธรรมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม “ธรรมกับการปฏิบัติงาน” กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล “ข้าราชการยุคใหม่หัวใจ  

Good Governance” กจิกรรมคดัเลอืกผูป้ระพฤติปฏบิติัตนตามหลกัคณุธรรม จรยิธรรม เพือ่ยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ

บุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” กิจกรรมส่งเสริมการท�างานอย่างมีความสุข กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) 

ของส�านักงาน ก.ค.ศ. กิจกรรมส�ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 ผลการประเมินตนเองโดยรวมด้านประสิทธิภาพ ได้คะแนนเฉลี่ยเบื้องต้น 3.80 คะแนน (คะแนนเต็ม  

5 คะแนน) ซ่ึงต้องรอน�าผลการประเมินตัวชี้วัดย่อยอีก 4 ตัวชี้วัด ของส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

มาค�านวณเฉลี่ยในภาพรวม

  ด้านการพัฒนาองค์การ

		 ตัวชี้วัดที่	3 การปรับปรุงการจัดการกระบวนการ ได้ด�าเนินการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนหน้าที่ตาม

กฎหมายเพื่อก�าหนดกระบวนการหลักของส�านักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งมีจ�านวน 18 กระบวนการ พร้อมทั้งจ�าแนกกลุ่ม

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแบบวิเคราะห์ SIPOC จัดท�าข้อก�าหนดที่ส�าคัญของทุกกระบวนการ 

ทั้ง 5 ด้าน คือ 1) ด้านความต้องการของผู้รับบริการ 2) ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) กฎหมาย  

4) ประสิทธิภาพ 5) ความคุ้มค่าและลดต้นทุน และมีตัวชี้วัดภายในกระบวนการเพื่อให้บรรลุข้อก�าหนดที่ส�าคัญ 

ออกแบบกระบวนการหลักทุกกระบวนการ และจัดท�ามาตรฐานการปฏิบัติงาน

		 ตัวชี้วัดที่ 4 การพัฒนาการให้บริการของกระบวนการหลักของหน่วยงาน ได้คัดเลือกกระบวนการหลัก 

จ�านวน 2 กระบวนการ มาส�ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ 

1) กระบวนการรบัรองคณุวฒุแิละก�าหนดอตัราเงินเดอืนและคา่ตอบแทนของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

(กระบวนการตรวจสอบรายช่ือคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ. รับรองและก�าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่งของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา และ 2) กระบวนการวิเคราะห์ค�าขอเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
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บคุลากรทางการศกึษา (กระบวนการขออนมุตัใิหข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเพ่ิมส�าหรับต�าแหนง่

ท่ีมีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�าแบบ

เครื่องมือส�ารวจ ได้เก็บรวบรวมผล และรายงานผลการส�ารวจให้ส�านักงาน ก.ค.ศ. ทราบและน�าผลการส�ารวจ 

และข้อเสนอแนะให้ภารกิจที่รับผิดชอบน�าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ

  ตัวชี้วัดที่ 5 การจัดการความรู้ (KM) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�าแผนการจัดการความรู้ของ

ส�านักงาน ก.ค.ศ.  ได้วิเคราะห์องค์ความรู้ของกระบวนการหลักของส�านักงาน ก.ค.ศ. จ�านวน 18 กระบวนการ

และคัดเลือกองค์ความรู้ที่สนับสนุนการด�าเนินงานของกระบวนการหลัก จ�านวน 2 องค์ความรู้ เพื่อน�ามาจัดท�า

แผนการจัดการความรู้ คือ 1) กระบวนการรับรองคุณวุฒิและก�าหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของ

ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา (กระบวนการตรวจสอบรายชือ่คณุวฒุทิี ่ก.ค.ศ. รบัรองและก�าหนดเป็น

คุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) และ 2) กระบวนการวิเคราะห์

ค�าขอเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กระบวนการขออนุมัติให้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเพิ่มส�าหรับต�าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและ 

ครกูารศกึษาพเิศษกรณเีรยีนรว่ม) จดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูภ้ายในส�านกังาน และเขา้รว่มกจิกรรมแลกเปลีย่น

เรียนรู้ KM DAY ของส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 ผลการประเมินตนเองโดยรวมด้านพัฒนาองค์การได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน (คะแนนเต็ม  

5 คะแนน)

		 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

  ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส�านักงาน ก.ค.ศ. 

และด�าเนินการตามมาตรการที่วางไว้ มีการติดตามผลการด�าเนินงาน จัดท�ารายงานผลการด�าเนินงาน 

สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะส�าหรับการด�าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป และรายงานให้ 

ส�านักงาน ก.ค.ศ. ทราบ

  การดำาเนินงานตามนโยบายพิเศษ

  ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้ด�าเนินการจัดท�าหนังสือ “เรียนรู้อดีตเพ่ือลิขิตปัจจุบันสรรค์สร้างอนาคต” 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรส�านักงาน ก.ค.ศ. รวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และผูส้นใจทัว่ไป มโีอกาสศกึษาเรยีนรูแ้นวคดิในการท�างาน ประสบการณ ์และมมุมองของผูบ้รหิาร ผูท้รงคณุวฒิุ

ทางดา้นการศกึษา ท้ังในอดตีและปัจจบัุน โดยเรยีบเรยีงจากการสมัภาษณผ์ูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัส�านกังาน ก.ค.ศ. 

ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการ/ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ 

ในคณะกรรมการขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา (ก.ค.ศ.) และผูบ้รหิารส�านกังาน ก.ค./ส�านกังาน ก.ค.ศ. 

รวมทั้งสิ้น จ�านวน 27 คน ทั้งนี้ ได้จัดท�ารูปเล่มเผยแพร่ให้กับบุคลากรส�านักงาน ก.ค.ศ. ทุกคน ห้องสมุด 

ในส่วนราชการทั่วประเทศ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้มาติดต่อราชการที่ส�านักงาน ก.ค.ศ.
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3. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของสำานักงาน ก.ค.ศ. 

 1)	 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

  (1) จัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรส�านักงาน ก.ค.ศ. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

  (2) การประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ตามแนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ผู้เข้าร่วมการประชุม จ�านวน 335 คน

  (3) การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการปรับปรุงการก�าหนดต�าแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดับเชี่ยวชาญ ผู้เข้าร่วมการประชุมจ�านวน 32 คน (ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่/บุคคลที่เกี่ยวข้อง)

  (4) พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้ด�าเนินการพัฒนาบุคลากร 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส�านักงาน ก.ค.ศ. พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

และท�าให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้อย่างสม�่าเสมอ ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ในปัจจุบัน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บุคลากรส�านักงาน ก.ค.ศ. 

น�าความรู ้ด้านโปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ซ่ึงรวมถึงเพ่ือยกคุณภาพ 

การบริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงจัดให้มีการอบรมเพ่ือให้ความรู ้แก่บุคลากร 

ในส�านักงาน ก.ค.ศ. จ�านวน 4 หลักสูตร ดังนี้

    1. หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Office Powerpoint 

    2. หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Windows 7 เบื้องต้น 

    3. หลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานในส�านักงาน ก.ค.ศ. 

    4. หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมขั้นสูง

 

	 2)	 พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสำานักงาน	ก.ค.ศ.

  ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้พัฒนาบุคลากรโดยการจัดฝึกอบรมและจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 

ในหลักสูตรต่าง ๆ ที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
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  1.1	 หลักสูตรสำ�หรับผู้บริห�ร

   (1) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นท่ี 12 

จ�านวน 2 คน

   (2) หลักสูตรการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอ�านวยการรุ่นที่ 113 จ�านวน 

1 คน

   (3) หลักสูตรกฎหมายปกครองส�าหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.) รุ่นที่ 1 จ�านวน 2 คน

   (4) หลกัสตูรการพฒันานกับริหารการศกึษาระดับสูงกระทรวงศกึษาธกิาร (นศส.ศธ.) รุ่นที ่2 

จ�านวน 3 คน

   (5) หลกัสตูรการพฒันานกับริหารการศกึษาระดับสูงกระทรวงศกึษาธกิาร (นศส.ศธ.) รุ่นที ่3 

จ�านวน 2 คน

   (6) หลักสูตรการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูงกระทรวง

ศึกษาธิการ (นศส.ศธ.) รุ่นที่ 2 จ�านวน 3 คน

   (7) หลักสูตรผู้น�าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา รุ่นที่ 1 จ�านวน 1 คน

   (8) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 61 จ�านวน 1 คน

   (9) หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (บมท.) รุ่นที่ 26 จ�านวน 1 คน

   (10) หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 15 จ�านวน 3 คน

	 	 1.2	 หลักสูตรก�รพัฒน�สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำ�ส�ยง�นต�มคว�มจำ�เป็นของ

บุคล�กรในสำ�นักง�น	ก.ค.ศ.

    (1) หลกัสตูรการเตรยีมความพร้อมบคุลากรภาครัฐด้านบริการสู่ความเปน็เลิศของส�านกังาน 

ก.ค.ศ. จ�านวน 25 คน

   (2) หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการคิดวิเคราะห์ของส�านักงาน ก.ค.ศ. 

จ�านวน 26 คน
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   (3) หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารจูงใจเบื้องต้นของส�านักงาน ก.ค.ศ. จ�านวน 35 คน

   (4) หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารจูงใจส�าหรับหัวหน้างานของส�านักงาน ก.ค.ศ. จ�านวน 22 คน

   (5) โครงการพัฒนาข้าราชการในการปฏิบัติงานบนฐานของสมรรถนะอบรมให้ความรู้

สมรรถนะเฉพาะประจ�ากลุ่มงาน “ด้านการคิดวิเคราะห์” จ�านวน 4 คน

   (6) โครงการพัฒนาข้าราชการในการปฏิบัติงานบนฐานของสมรรถนะอบรมให้ความรู้

สมรรถนะศิลปะการสื่อสารจูงใจ จ�านวน 6 คน

   (7) หลักสูตรการบริหารงานการเงินและการคลังและการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ จ�านวน 2 คน

   (8) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาขั้นสูง รุ่นที่ 2 

จ�านวน 2 คน

   (9) หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพของส�านักงาน ก.พ. จ�านวน 5 คน

   (10) หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ จ�านวน 2 คน

   (11) หลักสูตรการร่างกฎหมายการให้ความเห็นทางกฎหมายและการด�าเนินคดีปกครองรุ่นที่ 9   

และรุ่นที่ 10 จ�านวน 5 คน

   (12) หลักสูตรความรู้ด้านกฎหมายเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ จ�านวน 2 คน

   (13) หลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มทักษะนิติกรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จ�านวน 2 คน

   (14) หลักสูตรการอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี จ�านวน 13 คน

   (15) โครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและหลักปฏิบัติราชการ 

โครงการที่ 1 - 3 จ�านวน 12 คน

   (16) หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ 

จ�านวน 2 คน
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   (17) หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 35 จ�านวน 2 คน

   (18) หลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติทางกฎหมายมหาชน ป ี2556 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

จ�านวน 3 คน

   (19) หลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

(People Audit) รุ่นที่ 17 จ�านวน 2 คน

   (20) หลักสูตรการอบรมโครงการสร้างนักวิจัย (ต้นกล้าวิจัย) รุ่นที่ 12 จ�านวน 1 คน  

   (21) หลักสูตรการอบรมกิจกรรมการเสริมสร้างพัฒนาวินัยข้าราชการ รุ่นที่ 1 2 3 และ 4  

จ�านวน 22 คน

   (22) โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “ร้อยรักล้านความดี ถวายองค์ราชินี  

แม่ของแผ่นดิน” จ�านวน 1 คน

   (23) หลักสูตรอบรม ICT จ�านวน 4 คน

	 	 1.3	 ก�รพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กรท�งด�้นภ�ษ�ต่�งประเทศ

   (1) หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง รุ่นที่ 3 - 4 จ�านวน 2 คน

   (2) โครงการอบรมภาษาอังกฤษส�าหรับบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการประจ�าปี 2556 

รุ่นที่ 2 และ 3 จ�านวน 6 คน

   (3) หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาประเทศเพื่อนบ้าน (ภาษากัมพูชา) จ�านวน 1 คน

  การพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะส่งผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

การปฏิบัติงานอันก่อให้เกิดประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ของงานบรรลุตามเป้าหมายของส�านักงาน ก.ค.ศ. 

ตลอดจนบุคลากรระดับต่างๆ มีความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งจาก 

ปัจจัยภายใน เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม

 3)	 พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรสำานักงาน	ก.ค.ศ.

   ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร และจัดส่งบุคลากรเข้ารับ

การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 					2.1	 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์	เพื่อสุขภ�พที่ดี	

   1) กิจกรรมส่งเสริมการมีสุขภาพดีของบุคลากรส�านักงาน ก.ค.ศ. จ�านวน 288 คน

   2) กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพบุคลากรส�านักงาน ก.ค.ศ. เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

จ�านวน 123 คน

   3) โครงการสุขภาพดีชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการรุ่นที่ 6 จ�านวน 2 คน

     4) หลักสูตรการเสริมสร้างสุขภาพวัยเกษียณอายุโปรแกรมเสริมสร้างพลัง....สุขใจ สุขกาย 

หลังวัยเกษียณ รุ่นที่ 1 จ�านวน 1 คน
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	 	 2.2	 กิจกรรมก�รมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

   - กจิกรรมการปลกูจติอาสาพฒันาสงัคม ณ ศนูยส์งเคราะหผ์ูส้งูอายคุลอง 5 ธญับรุ ี จงัหวดัปทมุธาน ี

จ�านวน 78 คน

	 	 2.3	 กิจกรรมก�รพัฒน�ทีมง�น	(OD)

           1) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาทีมงาน (OD) ของ

ส�านักงาน ก.ค.ศ. ปี 2556 จ�านวน 309 คน

          2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร ส�านักงานปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ ประจ�าปี พ.ศ. 2556 จ�านวน 91 คน
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	 	 2.4	 กิจกรรมก�รจัดสวัสดิก�รเพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิต

   1) โครงการฝกึอบรมสง่เสริมคณุภาพชวีติเพ่ือสร้างความสุขในการท�างานของส�านักงานปลดั 

กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 2 ประจ�าปีงบประมาณ 2556 จ�านวน 3 คน

   2) หลักสูตรอบรมอาชีพเพื่อสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (กสจ.) จ�านวน 3 คน

   3) หลักสูตรอบรมเรื่องตามหาสิทธิค่ารักษาพยาบาล จ�านวน 1 คน 

 บุคลากรส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตส�านึกการเป็นข้าราชการที่ดี  

มีความสมดุลท้ังสุขภาพกาย สุขภาพจิต ชีวิตการท�างาน และชีวิตส่วนตัว รวมทั้งได้รับการปลูกฝังให้เป็นบุคคล 

ที่มีจิตส�านึกความรับผิดชอบต่อสังคม

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านการบริหารงานการเงินการคลังและสินทรัพย์

 เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการด�าเนินการตามระเบียบ
ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2556 
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการส�านักงาน ก.ค.ศ. ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ 
โดยเชญิวทิยากรจากกรมบญัชกีลางโดยตรง และจัดประชมุเชงิปฏบิติัการจัดท�ารายละเอยีดและขอบเขตการจา้ง
ของส�านักงาน ก.ค.ศ. ในวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2556 เพื่อระดมความคิดเห็นของคณะท�างานจัดท�ารายละเอียด
และขอบเขตการจ้างและคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ ในการจัดซื้อจัดจ้างของส�านักงาน ก.ค.ศ. ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 และ 2557 
 นอกจากนี้ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อลดขั้นตอนและ 
อ�านวยความสะดวกในการปฏบิตังิาน ไดแ้ก ่ระบบจองหอ้งประชมุอเิลก็ทรอนกิส ์และระบบครภุณัฑอ์เิลก็ทรอนกิส์ 
เป็นต้น รวมทั้งด�าเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการด�าเนินการลดการใช้พลังงาน เพื่อประหยัดงบประมาณ
ทรัพยากรอื่นและลดภาวะโลกร้อน
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5. พัฒนาและปรับปรุงระบบสำานักงานอัตโนมัติ

 ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้น�าระบบส�านักงานอัตโนมัติมาทดลองใช้ในการลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ 

เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการสืบค้นประวัติการรับ-ส่งหนังสือ ติดตามการส่งหนังสือต่างๆ และสรุปรายงาน 

ผลการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าทีร่ายบคุคล ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และปรากฏว่ารูปแบบการรับ-ส่งหนงัสอื

เพื่อเสนอผู้บริหารระดับสูง มีความซับซ้อนเพิ่มข้ึน และมีหลายหน่วยงานต้องการให้ปรับปรุงรูปแบบรายงาน 

เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงพัฒนาและปรับปรุง 

ระบบส�านักงานอัตโนมัติให้มีความสะดวกสอดคล้องตรงตามรูปแบบการปฏิบัติงานในปัจจุบัน รวมทั้ง 

ขยายผลน�าร่องทดลองสั่งพิมพ์ประวัติการรับ-ส่งหนังสือผ่านระบบส�านักงานอัตโนมัติ โดยใช้เครื่องพิมพ ์

สมุดทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ เพื่อทดแทนการบันทึกด้วยมือลงบนสมุดทะเบียนรับ-ส่งหนังสือแบบเดิม ซึ่งเป็น 

การลดขั้นตอนการท�างานที่ซ�้าซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพงานสารบรรณของส�านักงาน ก.ค.ศ. ให้ดียิ่งขึ้น

6. พัฒนาระบบบริหารงานตรวจสอบภายใน

  งานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือกลไกในการให้บริการข้อมูลสร้างความเชื่อมั่นแก่ ฝ่ายบริหาร 

ทั้งในด้านการเงิน และการบริหาร การควบคุมภายใน เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค ์

และเป้าหมายขององค์กร ลดความเสี่ยงในการด�าเนินการตามภารกิจของส�านักงาน ก.ค.ศ. เพิ่มประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลในการด�าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ โดยได้ด�าเนินการ ดังนี้

 1) งานสอบทานประเมินผลการควบคุมภายใน ได้ด�าเนินการสอบทานประเมินผลระบบการควบคุม

ภายในของส�านักงาน ก.ค.ศ. รอบวันที่ 30 กันยายน 2555 และวันท่ี 31 มีนาคม 2556 ท้ังการสอบทาน 

แผนการปรับปรุง การควบคุมภายในของหน่วยงานย่อยและประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ในภาพรวมของส�านักงาน ก.ค.ศ. และเป็นรายภารกิจ โดยใช้แบบสอบถามพร้อมเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 2) งานตรวจสอบทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตร ี

ได้ด�าเนินการสอบทานการใช้จ่ายงบประมาณและเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

รายไตรมาส รวม 4 ครั้ง ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน

ข้าราชการครู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สอบทานรายงานการเงินในระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 

ตามเกณฑ์การประเมินของกรมบัญชีกลาง ประสานงานจัดท�าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 ส่งส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สอบทานการจัดท�าค�าขอและการบริหารงบลงทุน ตรวจสอบ 

การเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกรณีเบิกจ่ายจากเงินทดรองราชการ

 3) งานให้ค�าปรึกษาแนะน�า ได้ด�าเนินการบริการให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่บุคลากรภายในส�านักงาน ก.ค.ศ. 

ด้านการเงินและการพัสดุ รวมทั้งเข้าร่วมประชุม เพื่อสังเกตการณ์และให้ค�าปรึกษาแนะน�าอย่างต่อเนื่อง
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 4. การบรหิารงานตรวจสอบภายใน ได้ด�าเนนิการประเมนิความเสีย่งเพือ่วางแผนการตรวจสอบภายใน 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามประเภทงานทีใ่ห้ความเชือ่มัน่ทีก่รมบญัชกีลางก�าหนด ทบทวนกฎบตัรการ

ตรวจสอบภายในให ้สอดคล้องกับสถานการณ์ป ัจจุบันที่ เปลี่ยนแปลงไป ประเมินตนเองตามแบบ 

ของกรมบัญชีกลาง เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงตามมาตรฐานตรวจสอบภายใน ตลอดจน 

เข้าร่วมประชมุ สมัมนา อบรมกบัหน่วยงานภายในและภายนอกเพ่ือพัฒนาการตรวจสอบภายในให้เกดิประสิทธผิล

และประสิทธิภาพต่อการพัฒนาองค์กรยิ่งขึ้น

  จากผลการตรวจสอบ กิจกรรมต่างๆ การให้บริการ ปรึกษา แนะน�า รวมถึงผลการประเมิน 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน สามารถลดความเสี่ยงในการบริหารราชการ สร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากร 

ในการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการอย่างรอบคอบใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า เป็นไปตามหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

7.  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา

 ส�านักงาน ก.ค.ศ. เป็นหน่วยงานที่ท�าหน้าที่เลขานุการด�าเนินงานของ ก.ค.ศ. ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหาร

งานบคุคลของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ในการก�าหนด/พฒันา/ปรบัปรงุ กฎ ระเบยีบ หลกัเกณฑ์

และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ และน�าไปสู่การปฏิบัติ 

ทีเ่ปน็มาตรฐานเดยีวกนั จงึตอ้งมกีารประชาสมัพันธ ์เผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจ ส่ือสาร ขอ้มลูขา่วสาร ตลอดจน

ผลการด�าเนินงานด้านต่างๆ ของส�านักงาน ก.ค.ศ. ไปยังส่วนราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงสาธารณชนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง ชัดเจน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ได้ด�าเนินการ ดังนี้

 1) จัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์รูปแบบหนังสือ จ�านวน 3,000 เล่ม

 2) จัดพิมพ์เอกสารแนะน�าส�านักงาน ก.ค.ศ. จ�านวน 2,000 เล่ม

 3) จัดพิมพ์หนังสือนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จ�านวน 3,000 เล่ม

 4) เผยแพร่ก�าหนดการประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ  

4 ภูมิภาค ทางหน้าหนังสือพิมพ์ 3 ฉบับ ฉบับละ 4 ครั้ง

 5) จัดประชุมชี้แจง (แถลงข่าว) การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการด�าเนินการสอบแข่งขัน 

เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งครูผู้ช่วย พร้อมจัดท�าสื่อ/

ป้ายนิทรรศการประกอบการประชุม

 6) จัดพิมพ์หนังสือรวมกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคล จ�านวน 3,000 เล่ม
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การจัดและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล

และมุ่งเน้นการกระจายอำานาจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำานวน 14,365,700 บาท เบิกจ่าย

จำานวน 10,790,907.38 บาท

1.	 การพัฒนาระบบการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.	 การพัฒนาระบบเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
	 สถานศึกษา

3.	 การพัฒนาระบบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4.	 การพัฒนานโยบายและระบบตำาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น	ตามมาตรา	38	ค.	(2)

5.	 	การกำาหนดและพัฒนากฎ	ระเบียบ	หลักเกณฑ์และวิธีการในการกำาหนดตำาแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

6.	 	การพัฒนาระบบการตรวจ	ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

7.	 	การให้คำาปรึกษา	กำากับ	ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา



การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 45

1. การพัฒนาระบบการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นองค์ประกอบส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพผู ้เรียน 

และคุณภาพการศึกษา ดังนั้น การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จะต้องก�าหนด 

กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติต ่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข ้าราชการคร ู

และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้ออกหลักเกณฑ ์

และวิธีการ แนวทางปฏิบัติ และตอบข้อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการสรรหาข้าราชการครู ดังนี้

 1) ข้อหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งอยู่ระหว่างรับราชการทหาร

  เน่ืองจากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หารือกรณีท่ีเรียกผู ้สอบแข่งขันได้มารายงานตัว 

เพ่ือบรรจุและแต่งตัง้เข้ารบัราชการเป็นข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา  แต่อยูร่ะหว่างรบัราชการทหาร

จะขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต�าแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อพ้นจากรับราชการทหารโดยระหว่างรับราชการทหารไม่เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

ได้หรือไม่

  ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งมารายงานตัว

ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งครูผู้ช่วย 

แต่อยู่ระหว่างรับราชการทหาร โดยไม่ต้องเสนอขออนุมัติ ก.ค.ศ.  ทั้งนี้ ผู้สอบแข่งขันได้ต้องพ้นจากราชการทหารแล้ว

และได้ยื่นค�าขอภายใน 180 วัน นับแต่วันที่พ้นจากราชการทหาร

  (ทั้งนี้  ได้แจ้งให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือส�านักงาน 

ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.6/ว 1 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2556)

 2) ข้อหารือเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาของผู้สอบแข่งขันได้

  ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหารือกรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งส�าเร็จการศึกษา 

คุณวุฒิครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตามโครงการความร่วมมือ 

ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  จะถือว่าบุคคลดังกล่าวส�าเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี 

และได้รับเงินเดือนตามวุฒิได้หรือไม่

  ก.ค.ศ. มีมติให้คุณวุฒิครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนดุสิตตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นคุณวุฒิที่  ก.ค.ศ. รับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา

  (ท้ังนี้ ได้แจ้งให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือส�านักงาน 

ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6 /ว 2 ลงวันที่  6  มีนาคม  2556)

 3) หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการคร ู

และบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งครูผู้ช่วย
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  มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

ก�าหนดให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ด�าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. จึงก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ 

และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งครูผู้ช่วย ใหม่ ดังนี้

  1. ให้ด�าเนินการสอบแข่งขันตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

  2. ผู้ด�าเนินการสอบแข่งขันอาจตั้งกรรมการด�าเนินการสอบได้ตามความเหมาะสม

  3. ให้ผู้ด�าเนินการสอบแข่งขันรวมกลุ่มกันในพื้นที่เขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 

ให้สถาบันอุดมศึกษาที่เห็นสมควรเป็นผู้ออกข้อสอบตามหลักสูตรที่ก�าหนดท้ายเกณฑ์และวิธีการนี้ ให้ประกาศ

การสอบแข่งขันก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยระบุจ�านวนต�าแหน่ง จ�าแนกคุณวุฒิปริญญาตรี 4 ปี 

หรือปริญญาตรี 5 ปี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก พร้อมระบุอัตราเงินเดือน คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ

เฉพาะส�าหรับต�าแหน่ง แยกตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

  4. ให้ก�าหนดระยะเวลาการสมัครไม่น้อยกว่า 7 วัน

  5. กรณีท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการ ด�าเนินการสอบแข่งขันพร้อมกัน 

ให้ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขันได้เพียงต�าแหน่งเดียว

  6. ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 

ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ�านาจไม่หลังวันเปิดรับสมัคร

  7. ผู้สมัครซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอ�านาจสั่งบรรจุ

และแต่งตั้งให้สอบแข่งขันได้

  8. ผู้สอบแข่งขันได้ต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

  9. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ให้เรียงล�าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภาคจากมาก

ไปหาน้อยกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ข  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล�าดับดีกว่า  หากได้คะแนน

ภาค ข  เท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ก  มากกว่า อยู่ในล�าดับที่ดีกว่า  ถ้าคะแนนภาค ก  เท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้

เลขประจ�าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล�าดับดีกว่า

  10. การรายงานตัวครั้งแรกให้ใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เป็นการเรียกตัว  ส่วนครั้งต่อ ๆ 

ไปให้ท�าหนังสือเรียกตัวเป็นรายบุคคลก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน

  11. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี  นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  เว้นแต่มี

การประกาศขึ้นบัญชีในวุฒิ  กลุ่มวิชาหรือทาง  หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่  บัญชีเดิมเป็นอันยกเลิก

   โดยก�าหนดหลักสูตรการสอบแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 ภาค ประกอบด้วย

   (1) ภาค ก  ความรอบรู้  ความสามารถทั่วไป  และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ

และการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)  โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย

    - ความรอบรู้  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

    - ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
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    - ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
    (2) ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต�าแหน่ง  (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)  
        - ความรูค้วามสามารถเกีย่วกบัวชิาการศกึษา (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) โดยใชว้ธิกีารสอบ
ข้อเขียนแบบปรนัย
        - ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน 
แบบปรนัยและหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหาวิชา  หรือทาง  หรือสาขาวิชาเอก
   (3) ภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  
สังเกต  ตรวจสอบเอกสาร  หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม
   (ท้ังนี ้ไดแ้จง้ใหส้ว่นราชการและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบและถอืปฏบิติั  ตามหนงัสือส�านกังาน 
ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.6/ว 6  ลงวันที่  9  เมษายน  2556)
 4) แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต
  ก.ค.ศ. ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต กรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอก 
ไว้ให้นับหน่วยกิต จากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ทั้งหมด ดังนี้
  - ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ 
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  - ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปีหลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ในระดับ
ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิตและในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  ทั้งนี้ แต่ละเนื้อหาวิชาที่ศึกษาตามข้อ 1 และข้อ 2 จะต้องได้ระดับคะแนนไม่ต�่ากว่าเกรด C
  (ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ  ตามหนังสือส�านักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 6  ลงวันที่ 9 เมษายน 2556)
 5) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ�าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
  มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญตัริะเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 บญัญตัิ
ว่าในกรณีที่มีความจ�าเป็นหรือมีเหตุพิเศษที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษาไมส่ามารถด�าเนนิการสอบแขง่ขนัไดห้รอื
การสอบแขง่ขนัอาจท�าให้ไมไ่ด้บคุคลต้องตามประสงคข์องทางราชการ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษาอาจคดัเลอืกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีอื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด ก.ค.ศ. จึงก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
  (1) กรณีที่มีความจ�าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ดังนี้
   1.1 มมีตคิณะรฐัมนตรหีรอืทางราชการมเีงือ่นไขใหร้บัโอนโรงเรยีนเอกชน หรอืโรงเรยีนอืน่ใด
มาเป็นโรงเรียนรัฐบาล หรือมีเงื่อนไขผูกพันอื่นที่ทางราชการให้ไว้เป็นการเฉพาะให้บรรจุและแต่งตั้ง
   1.2 มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล
   1.3 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันไม่น้อยกว่าสองครั้งแล้ว ไม่มีผู้สมัคร
   1.4 ด�าเนินการสอบแข่งขันไม่น้อยกว่าสองคร้ังแล้ว ได้จ�านวนคนไม่เพียงพอกับต�าแหน่งว่าง
ที่จะบรรจุและแต่งตั้งตามประกาศ
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   1.5 การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ไปด�ารงต�าแหน่งในพื้นที่ที่เป็นเกาะหรือบนภูเขาสูง 
ที่ไม่สามารถเดินทางด้วยพาหนะใดๆ ได้สะดวกตลอดปี หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศ 
ตามประกาศกระทรวงการคลัง หรือกระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงอื่น หรือพื้นที่พิเศษ

   1.6 การบรรจุและแต่งตั้งครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้
ของสถานศึกษา พนกังานราชการ ครสูอนศาสนาอสิลาม ลกูจ้างประจ�า พนกังานจ้างเหมาบรกิาร ซึง่ทกุต�าแหน่ง
ต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย

  (2) ความจ�าเป็นหรอืมเีหตพุเิศษอืน่ ตามทีผู่ด้�าเนนิการคดัเลอืกก�าหนด โดยได้รบัอนมุติัจาก ก.ค.ศ.

  (3) ให้ด�าเนินการสอบแข่งขันตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

  (4) ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต�่ากว่าร้อยละ 60

  (5) ให้บรรจุและแต่งตั้งผู ้ได้รับการคัดเลือก ให้ครบตามจ�านวนต�าแหน่งที่ประกาศรับสมัคร 
โดยไม่ขึ้นบัญชี

  (6) การคดัเลอืกกรณทีี ่1.1 - 1.2 ให้ประเมนิความเหมาะสมกบัต�าแหน่งและวชิาชพี ด้วยการสมัภาษณ์
การคัดเลือกกรณีที่ 1.3 - 1.6 ให้คัดเลือกตามหลักสูตร ดังนี้

   6.1 ภาค ก ความรอบรู ้ และความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)  คัดเลือกโดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน 
แบบปรนัย

    6.1.1 ความรอบรู้  (คะแนนเต็ม 75 คะแนน)

    6.1.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพ 
ทางการศึกษา (คะแนนเต็ม 75 คะแนน)

       6.2 ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต�าแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) คัดเลือก 
โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย

    6.2.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา  (คะแนนเต็ม 75 คะแนน)

    6.2.2 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก  (คะแนนเต็ม 75 คะแนน)

       6.3 ภาค ค  ความเหมาะสมกับต�าแหน่งและวิชาชีพ  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ประเมินด้วย
วิธีการสอบสัมภาษณ์  สังเกต  ตรวจสอบเอกสาร  หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม

  (7) ให้ประกาศรบัสมคัรคดัเลอืกก่อนวนัรบัสมคัรไม่น้อยกว่าเจด็วนั  โดยระบหุลกัสตูรการคดัเลอืก 
จ�านวนต�าแหน่งว่าง อัตราเงินเดือน คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่ง และให้ด�าเนินการ 
รับสมัครไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน

  (8) กรณีที่มีการด�าเนินการคัดเลือกพร้อมกัน ให้ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้เพียงแห่งเดียว

  (9) การประกาศผลการคัดเลือก ให้เรียงล�าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย 
กรณีได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ข  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล�าดับดีกว่า  หากได้คะแนนภาค ข  เท่ากัน 
ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ก  มากกว่า อยู่ในล�าดับที่ดีกว่า  ถ้าคะแนนภาค ก  เท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้เลขประจ�าตัวสอบ
ก่อนเป็นผู้อยู่ในล�าดับดีกว่า

  (10) การเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เรียกตามล�าดับที่ที่คัดเลือกได้
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  (ทั้งนี้  ได้แจ้งให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือส�านักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6 /ว 12  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2556)
 6) หลักเกณฑ์และวิธีการน�ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ 
ในบัญชีอื่น ต�าแหน่งครูผู้ช่วย
       มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
ก�าหนดให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ด�าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนการน�ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชี 
เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ก.ค.ศ. จึงก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการน�ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง 
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ต�าแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้
  (1) การน�ารายช่ือผูส้อบแข่งขันไดใ้นบญัชหีนึง่ไปขึน้บญัชเีปน็ผูส้อบแขง่ขนัไดใ้นบญัชอีืน่  ใหท้�าโดย
การตกลงยินยอมของเขตพื้นที่การศึกษาที่ขอใช้บัญชี  และเขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชี
  (2) การขอรายช่ือผูส้อบแขง่ขนัได ้ ตอ้งระบคุณุวฒุ ิ กลุม่วชิา  หรอืทาง  หรอืสาขาวชิาเอกทีต่อ้งการ
เท่ากับจ�านวนต�าแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
  (3)  การขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ให้ขอจากเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเดียวกัน หากไม่มี 
ให้ขอจากเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดใกล้เคียงที่มีพื้นที่ติดต่อกัน และหากไม่มีอีกให้ขอจากเขตพื้นที่ 
การศึกษาที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน ส�าหรับส่วนราชการให้ขอจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของจังหวัดที่ใกล้เคียง
  (4) กรณผีูส้อบแขง่ขนัไดร้ายใด ไมไ่ดร้บัการพจิารณาใหข้ึน้บญัชขีองเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีข่อใชบ้ญัช ี 
ให้คงการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้ตามบัญชีเดิม
  (5) ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการประกาศข้ึนบัญชีใหม่แล้ว ให้เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีขอใช้บัญชีแจ้ง 
เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชี เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชียกเลิกการขึ้นบัญชีเดิม
  (6) บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ประกาศใหม่  ให้มีอายุเท่ากับบัญชีเดิม
   (7) กรณสีว่นราชการอืน่ประสงคจ์ะขอรายชือ่ผูส้อบแขง่ขนัได้ ต�าแหนง่ครผููช้ว่ย  ใหอ้งคค์ณะบรหิาร
งานบุคคลปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
  (8) เขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีป่ระสงคจ์ะขอรายชือ่ผูส้อบแขง่ขนัไดจ้ากเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอืน่มาขึน้บญัชี
เปน็ผูส้อบแขง่ขนัไดข้องตน ใหป้ระชมุก�าหนดคณุวฒุ ิกลุ่มวชิา หรือทาง หรือสาขาวชิาเอกทีว่า่ง พร้อมทัง้รายชือ่
สถานศึกษาและที่ตั้งให้เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชีภายใน 7 วัน
  (9) เมื่อเขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชีอนุมัติรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้แล้ว  ให้ส�านักงานเขตพื้นท่ี
การศกึษาสอบถามความสมคัรใจผูส้อบแข่งขันไดต้ามรายชือ่และจ�านวนทีไ่ดร้บัอนมุตั ิ ทัง้นี ้อาจใหม้กีารสอบถาม
ความสมัครใจของผู้สอบแข่งขันได้มากกว่าจ�านวนที่ขอ เพื่อเป็นผู้สมัครส�ารองตามจ�านวนที่เห็นว่าเหมาะสม 
โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าถูกสอบถามในฐานะผู้สมัครส�ารอง
  (10) เมือ่ส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเจา้ของบญัชไีดร้บัหนงัสอืตอบรบัจากผูส้มคัรใจแลว้ใหพ้จิารณา
จัดล�าดับที่  โดยผู้ที่ได้รับล�าดับที่ดีกว่าในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการพิจารณาก่อน เมื่อจัดล�าดับที่แล้ว 
ให้ส่งเอกสารหลักฐานให้เขตพื้นที่การศึกษาที่ขอใช้บัญชีเพ่ือประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  แล้วรายงานให้ 
เขตพื้นที่การศึกษาทราบ
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  (11) การคัดเลอืกกรณทีี ่1.1 - 1.2 ใหป้ระเมนิความเหมาะสมกบัต�าแหนง่และวชิาชพี ดว้ยการสมัภาษณ ์

การคัดเลือกกรณีที่ 1.3 - 1.6 ให้คัดเลือกตามหลักสูตร ดังนี้

   11.1 ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)  คัดเลือกโดยใช้วิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย

    11.1.1 ความรอบรู้  (คะแนนเต็ม 75 คะแนน)

    11.1.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพ

ทางการศึกษา (คะแนนเต็ม 75 คะแนน)

   11.2 ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต�าแหน่ง  (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) คัดเลือก

โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย

    11.2.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา  (คะแนนเต็ม 75 คะแนน)

    11.2.2 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก  (คะแนนเต็ม 75 คะแนน)

   11.3 ภาค ค ความเหมาะสมกบัต�าแหนง่และวชิาชพี  (คะแนนเตม็ 50 คะแนน)  ประเมนิดว้ย

วิธีการสอบสัมภาษณ์ สังเกต  ตรวจสอบเอกสาร  หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม

  (12) ให้ประกาศรับสมัครคัดเลือกก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วัน  โดยระบุหลักสูตร

การคัดเลือก จ�านวนต�าแหน่งว่าง อัตราเงินเดือน คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่ง  และ 

ให้ด�าเนินการรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วัน

  (13) กรณีที่มีการด�าเนินการคัดเลือกพร้อมกัน ให้ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้เพียงแห่งเดียว

  (14) การประกาศผลการคดัเลอืก ใหเ้รยีงล�าดบัจากผูท้ีไ่ดค้ะแนนรวมทกุภาคจากมากไปหานอ้ย กรณี

ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ข  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล�าดับดีกว่า  หากได้คะแนนภาค ข  เท่ากัน

ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ก  มากกว่า อยู่ในล�าดับที่ดีกว่า  ถ้าคะแนนภาค ก  เท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้เลขประจ�าตัวสอบ

ก่อนเป็นผู้อยู่ในล�าดับดีกว่า

  (15) การเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เรียกตามล�าดับที่ที่คัดเลือกได้

 (ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือส�านักงาน 

ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.6 /ว 15  ลงวันที่  19 สิงหาคม  2556)

 ผลจากการก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การก�าหนดแนวทางปฏิบัติ การตอบข้อหารือเกี่ยวกับ 

การบริหารงานบุคคลจะช่วยให้ส่วนราชการสามารถด�าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การพัฒนาระบบเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

 สืบเนื่องจากคณะกรรมการก�าหนดเป้าหมายและนโยบายอัตราก�าลังคนภาครัฐได้น�ามาตรการปรับลด
อัตราก�าลังคนภาครัฐมาใช้ ส่งผลให้อัตราก�าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดแคลน ประกอบกับ
เกณฑ์มาตรฐานอัตราก�าลังที่ ใช้อยู่ ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับบริบทการจัดการศึกษาที่ เปลี่ยนไป 
ส�านักงาน ก.ค.ศ. จึงได้ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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และสว่นราชการท่ีเกีย่วข้องด�าเนินการพฒันาเกณฑม์าตรฐานอตัราก�าลงัขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา

ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหม่ โดยขออนุมัติต้ัง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจ จ�านวน 2 คณะ เพ่ือท�าหน้าที่ 

ในการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานอัตราก�าลังในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบและนอกระบบ 

และในสถานศึกษาระดับอนุปริญญาและสายอาชีพ โดยมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

 1. การพฒันาระบบเกณฑม์าตรฐานอตัราก�าลงัขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา สงักดัส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1.1. ส�ารวจข้อมูลปริมาณงานสนับสนุนการสอนในสถานศึกษา เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และจัดท�า

รายงานผลการศึกษาปริมาณงานสนับสนุนการสอนในสถานศึกษา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเกณฑ์มาตรฐาน

อัตราก�าลังประเภทบุคลากรสนับสนุนการศึกษา

  1.2. จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานอัตราก�าลัง 

ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบและนอกระบบ ซึ่งที่ประชุมมีมติ ให้ตรวจสอบข้อมูล 

ที่ได้รับแล้วสุ่มส�ารวจข้อมูลปริมาณงานสนับสนุนการสอนในสถานศึกษาอีกครั้ง แล้วน�าผลที่ได้เสนอให้  

อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

 ผลจากการด�าเนินการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานอัตราก�าลังจะช่วยให้สถานศึกษามีอัตราก�าลังที่เหมาะ 

ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 2. การพฒันาระบบเกณฑม์าตรฐานอตัราก�าลงัขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา สงักดัส�านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

    2.1. ส�ารวจข้อมูลสภาพอัตราก�าลังในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เพื่อน�ามาศึกษา วิเคราะห์ และจัดท�ารายงานผลการศึกษาสภาพอัตราก�าลังในสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการอาชวีศกึษา เพือ่ประกอบการพจิารณารา่งเกณฑม์าตรฐานอตัราก�าลงัขา้ราชการครแูละบคุลากร

ทางการศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  2.2. จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานอัตราก�าลัง 

ในสถานศึกษาระดับอนุปริญญาและสายอาชีพ ซ่ึงท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบร่างเกณฑ์มาตรฐานอัตราก�าลัง 

ในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ 

ประสานกับส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดท�าข้อมูลให้ครบทุกสถานศึกษาในสังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการน�าเสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและ

ระบบบริหารงานบุคคลพิจารณา ก่อนน�าเสนอ ก.ค.ศ. เพื่อทราบต่อไป โดยมีสาระส�าคัญของเกณฑ์มาตรฐาน

อัตราก�าลัง ดังนี้

   (1) ก�าหนดอัตราก�าลังในสถานศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มครูผู้สอน กลุ่มผู้บริหาร และ

กลุ่มสนับสนุนการสอน

   (2) กลุ่มครูผู้สอน ก�าหนดจาก

    2.1 จ�านวนชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ตามตารางสอนของสถานศึกษา



รายงานประจำาปี 255652

    2.2 จ�านวนนักเรียนต่อห้องที่เหมาะสมกับลักษณะการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
    2.3 จ�านวนชั่วโมงสอนมาตรฐานของครูหน่ึงคนต่อสัปดาห์ ท่ีเหมาะสมกับการจัดการสอน
โดยก�าหนดตามประเภทวิชาและระดับการศึกษา
    โดยมีเงื่อนไขให้ก�าหนดอัตราก�าลังครูผู้สอนที่ค�านวณได้เป็นข้าราชการครูได้ไม่เกิน 
ร้อยละ 90 และให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ก�าหนดสาขาวิชาเอกของครูในสังกัดได้
   (3) กลุ่มผู้บริหารก�าหนดจากจ�านวนห้องเรียนในสถานศึกษาที่เปิดสอน แต่ทั้งนี้ก�าหนดได้ 
ไม่เกิน 5 อัตรา
   (4) กลุ่มสนับสนุนการสอนก�าหนดจากภาระงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการจัดการเรียน 
การสอนในสถานศึกษา
  หากเกณฑม์าตรฐานอตัราก�าลงัในสถานศกึษา สังกดัส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาใหมน่ี้
ได้รับการประกาศใช้ จะช่วยให้สถานศึกษามีอัตราก�าลังท่ีมีความเหมาะสมและสามารถจัดการศึกษา 
ด้านอาชีวศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

3. การพัฒนาระบบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 1. การตรวจสอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต�าแหน่งครูผู้ช่วย

  ตามที่ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้ด�าเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อม 

และพัฒนาอย่างเข้ม ตามหนังสือส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 

ให้สอดคล้องกับบริบทในสถานการณ์ปัจจุบัน แต่เพื่อให้ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการที่ปรับปรุงมีความสมบูรณ์ 

ชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบร่าง

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเตรยีมความพรอ้มและพฒันาอยา่งเขม้ ต�าแหนง่ครผููช้ว่ย เมือ่วนัที ่26 – 28 มถินุายน 2556  

ซึ่งสาระส�าคัญของร่างหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว มีดังนี้

   (1) ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต�าแหน่งครูผู้ช่วย ต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนา

อย่างเข้ม เป็นเวลาสองปีก่อนแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งครู

   (2) ผู้อ�านวยการสถานศึกษาต้องจัดให้มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

   (3) ให้ผู้อ�านวยการสถานศึกษาตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

   (4) การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้คณะกรรมการประเมินเป็นระยะๆ 

อย่างต่อเนื่อง

  ทั้งนี้ ส�านักงาน ก.ค.ศ. จะได้น�าร่างหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเสนอ 

อ.ก.ค.ศ. วิสามัญที่เกี่ยวข้อง และ ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป    

 2. โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา

   ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้ด�าเนินการจัดให้มีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาข้าราชการครู

ที่ส ่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 
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วันที่ 4 ตุลาคม 2556 โดยมีผู ้เดินทางไปศึกษาดูงาน จ�านวน 15 ราย ส�าหรับสถานที่ไปศึกษาดูงาน 

ประกอบด้วย

   (1) กระทรวงศึกษาธิการ 

   (2) มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน “National Taiwan Normal University” (NTNU)

   (3) โรงเรียน Xinsheng Elementary

  สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะพัฒนาการศึกษาให้เป็นแบบการเรียนรู ้

ตลอดชีวิต เพื่อจะสร้างอนาคตที่ดีให้กับคนรุ่นหลัง โดยการออกกฎหมายที่ผสมผสานกับนโยบายการให้

เรียนฟรีส�าหรับเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี แผนงานหลักของการศึกษาพื้นฐานในระบบ 12 ปี การส่งเสริมการศึกษา 

เพื่อสนับสนุนให้สาธารณรัฐ (จีน) ไต้หวันเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ขั้นสูงและกฎหมายที่เปิดกว้างและรองรับ

นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เข้ามาศึกษาในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ซึ่งทั้งหมดเป็นมิติใหม่ 

ของระบบการศึกษาของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

   การศึกษาภาคบังคับจะมีกฎหมายรองรับ โดยบังคับให้ต้องศึกษาในระดับชั้นประถมเป็นระยะเวลา 

6 ปี และในระดับมัธยมเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยให้ทางเลือกกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมในการเลือกเรียนทาง

สายอาชีพ ซึ่งการฝึกภาคปฏิบัติท่ีใช้อยู่ท�าให้นักเรียนสายอาชีพมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ การศึกษา

ภาคบังคับจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 1968 จนถึงปี 2014
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  ทั้งนี้ พบว่าสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จะด�าเนินการคัดกรองครูที่มีความสามารถและสร้างครูที่ด ี

ครูที่สอนในโรงเรียนอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จะต้องจบจากวิทยาลัยครูหรือมหาวิทยาลัยครู 

และต้องผ่านศูนย์อบรมครูจากสถาบันที่รับผิดชอบในการให้บริการฝึกอบรมครูตามท้องถิ่น ซึ่งครูจะได้รับ 

เงินเดือนในระดับสูงกว่าอาชีพอื่น

 3. การตรวจสอบร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และการก�าหนดวัน เวลาท�างานและวันหยุดราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

   พระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 มาตรา 35 ก�าหนดว่า 
วัน เวลาท�างาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจ�าปี และการลาหยุดราชการ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด ในกรณี ก.ค.ศ. ยังมิได้ก�าหนด 
ให้น�าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่ใช้กับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม

   ทั้งนี้ ในส่วนการลาหยุดราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส�านักงาน ก.ค.ศ. 

ได้จัดท�าร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... แล้ว 

และเพื่อให้ร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ดังกล่าวมีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา รวมทั้งเพื่อเป็นการก�าหนดวัน เวลาท�างานและวันหยุดราชการของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ส�านักงาน ก.ค.ศ. จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลา 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการก�าหนดวัน เวลาท�างานและวันหยุดราชการของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจะได้น�าร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ที่ผ่านการตรวจสอบ

แล้วเสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญที่เกี่ยวข้องและ ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป

4. การพัฒนานโยบายและระบบตำาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

 ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้ด�าเนินการเพื่อก�าหนดและพัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ แนวปฏิบัติ 
เกี่ยวกับนโยบายและระบบต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ดังนี้
 1) หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขการสอบแข่งขนัเพือ่บรรจบุคุคลเข้ารบัราชการเป็นข้าราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
  ก.ค.ศ. มมีตใิห้ยกเลกิหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเง่ือนไขการสอบแข่งขนัเพ่ือบรรจุบคุคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ต�าแหน่งบคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา 38 ค. (2) ตามหนงัสอื
ส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 1 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554  และก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การสอบแข่งขนัเพือ่บรรจแุละแต่งตัง้บคุคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ต�าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.  (2) ใหม่ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป  
โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้
  (1) ให้ส่วนราชการด�าเนนิการก�าหนดนโยบาย หรอืแนวทางในการบรหิารจดัการในการด�าเนนิการ
สอบแข่งขันให้มีมาตรฐานมีประสิทธิภาพและคุ ้มค่า พร้อมทั้งจัดท�าข้อสอบ การตรวจกระดาษค�าตอบ 

ประมวลผลการสอบ 
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  (2) ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ด�าเนินการสอบ หรือรวมเขตพ้ืนที่การศึกษาในภูมิภาค

เดียวกัน โดยระบุเขตพื้นที่การศึกษา แล้วมอบ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาใดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนึ่ง 

เป็นผู ้ด�าเนินการสอบ ท้ัง 3 ภาค คือ ภาค ก. ภาคความรู ้ความสามารถทั่วไป ภาค ข. ภาคความรู ้ 

ความสามารถที่ใช้เฉพาะต�าแหน่ง และภาค ค. ภาคความเหมาะสมกับต�าแหน่ง หรือ ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที ่

การศึกษาเป็นผู้ด�าเนินการสอบ หรือรวมเขตพื้นที่การศึกษา ในภูมิภาคเดียวกัน โดยระบุเขตพื้นที่การศึกษา 

แล้วมอบ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษาใด เขตพืน้ทีก่ารศกึษาหนึง่ เป็นผูด้�าเนนิการสอบ ภาค ข. ภาคความรูค้วามสามารถ 

ที่ใช้เฉพาะต�าแหน่ง และภาค ค. ภาคความเหมาะสม กับต�าแหน่ง โดยเปิดรับสมัครจากผู้สอบผ่าน ภาค ก. 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ.

  (3) หลกัสตูรการสอบแข่งขนั ประกอบด้วย 3 ภาค คอื ก. ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป (คะแนน

เต็ม 200 คะแนน) ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต�าแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

และ ค. ภาคความเหมาะสมกับต�าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

  (4) เกณฑ์การตัดสิน ผู้นั้นต้องได้คะแนนในแต่ละภาค ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 60 ท้ังนี้ ให้ค�านึงถึง 

หลักวิชาการวัดผลด้วย  

  (5) บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้   

 ทั้งนี้ ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้แจง้รายละเอยีดดงักลา่วใหส้ว่นราชการและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดท้ราบ

และถือปฏิบัติ ตามหนังสือส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 27 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555

 2) การก�าหนดอัตราเงินเดือนส�าหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

  ก.ค.ศ. มีมติให้น�าหนังสือเวียนของ ก.พ. เกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 

การก�าหนดอัตราเงินเดือนส�าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพ่ือการบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ 

โดยปรบัอตัราเงนิเดอืนใหส้งูขึน้ รวมทัง้ก�าหนดอตัราเงินเดือนส�าหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเปน็ขา้ราชการ

พลเรือนสามัญก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2555 มาใช้บังคับกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่ง

บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ต่อมาเมื่อ ก.พ. ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก�าหนด 

อัตราเงินเดือนส�าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 

เป็นต้นไป เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ โดยปรับอัตราเงินเดือนให้สูงขึ้น รวมทั้ง

ก�าหนดอัตราเงินเดือนส�าหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามหนังสือส�านักงาน 

ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 19 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2555 และที่ นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว ก.ค.ศ. จึงมีมติให้น�าหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว มาใช้บังคับกับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) โดยอนุโลม  

     ทั้งนี้ ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งรายละเอียดดังกล่าวให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ได้ทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 4 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556

 3) มาตรฐานต�าแหนง่ของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ต�าแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่

ตามมาตรา 38 ค. (2) 
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  ก.ค.ศ. มีมติให้ยกเลิกมาตรฐานต�าแหน่ง ตามหนังสือส�านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 8 
ลงวันที่ 30 เมษายน 2552 และก�าหนดมาตรฐานต�าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต�าแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา 38 ค. (2) ใหม ่โดยใหม้ผีลใชบ้งัคบัต้ังแต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2556 
เป็นต้นไป
  ทั้งนี้ ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งรายละเอียดดังกล่าวให้ส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และ 
ที่ ศธ 0206.5/ว 18 ลงวันที่ 5 กันยายน 2556
 4) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)  ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ก.ค.ศ. มีมติยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ�า หรือลูกจ้างชั่วคราว 
จากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของหน่วยงานการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค. (2) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามหนังสือส�านักงาน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ 0206.5/ว 19 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 และก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา  38  ค. (2) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ใหม่ ให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ 
วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้
  1. เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามหลักเกณฑ์ฯ นี้ ประกอบด้วยพ้ืนที่ 
จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และพื้นที่ 4 อ�าเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ�าเภอเทพา อ�าเภอสะบ้าย้อย 
อ�าเภอนาทวี และอ�าเภอจะนะ
  2. ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เป็นผู้ด�าเนินการคัดเลือก
  3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้
   3.1 เป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ�า หรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ 
ของหน่วยงานการศึกษา ซ่ึงได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับลักษณะงานของต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค. (2) ของหน่วยงานการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามค�าสั่ง 
หรือสัญญาจ้าง หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 
นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย ซึ่งอาจเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้ ท้ังนี้ เงินรายได้ของ 
หน่วยงานการศึกษาให้หมายถึงเงินเพื่อประโยชน์การศึกษาด้วย
   3.2 มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมีคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับผู้ด�ารงต�าแหน่งตรงตามมาตรฐานต�าแหน่งข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  ต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
    3.3 ปัจจุบันต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับลักษณะงานของต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา 38 ค. (2) ของหน่วยงานการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
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    3.4 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกภายในหน่วยงานการศึกษา 
ที่ปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบัน ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
  4. หลักสูตรการคัดเลือก ประกอบด้วย 3 ภาค คือ ก. ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 
(คะแนนเต็ม 150 คะแนน) ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต�าแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 
และ ค. ภาคความเหมาะสมกับต�าแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
  5. เกณฑ์การตัดสิน ผู ้ผ ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50  
และคะแนนรวมทั้ง 3 ภาค ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 60
  6. ให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ครบตามจ�านวนต�าแหน่งท่ีประกาศรับสมัคร  
โดยไม่ขึ้นบัญชี 
  7. ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ ในหน่วยงานการศึกษาเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า 4 ปี จึงจะมีสิทธิ์ขอย้ายออกนอกเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
  ทั้งนี้ ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งรายละเอียดดังกล่าวให้ส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2556
 5) การก�าหนดกรอบอัตราก�าลังบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 
      ก.ค.ศ. ได้ก�าหนดกรอบอัตราก�าลังต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)  
ในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ดังนี้
  (1) ก�าหนดให้มีอัตราก�าลังต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) จ�านวน 
14,300 ต�าแหน่ง 
       (2) ให้ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน บริหารกรอบอัตราก�าลังตามแนวทาง 
ที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด 
       (3) การจัดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ด�ารงต�าแหน่งตามกรอบอัตราก�าลังใหม่ ให้ตัดโอนต�าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
จากกรอบอัตราก�าลังเดิมทุกต�าแหน่ง ไปก�าหนดเป็นต�าแหน่งเดิมและระดับเดิมในกรอบอัตราก�าลังใหม่ 
ในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดิม ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันแจ้งมติ 
       (4) ให้ปรับเลขที่ต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ก�าหนดในสถานศึกษา 
ตอ่จากเลขทีต่�าแหนง่สดุทา้ยของบคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา 38 ค. (2) ในส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
  (5) การก�าหนดต�าแหน่งให้เป็นต�าแหน่งท่ีมีระดับสูงข้ึนตามกรอบอัตราก�าลัง ต้องผ่านการประเมินค่างาน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขงบประมาณรายจ่ายด้านบุคคลไม่เพิ่มสูงขึ้น 
       (6) การก�าหนดต�าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตามกฎ ก.ค.ศ. ใน 4 สายงาน คือ 
สายงานนิติการ สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สายงานวิชาการศึกษา และสายงานทรัพยากรบุคคล  
ในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องผ่านการประเมินค่างานและการประเมินบุคคลและผลงาน ตามที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด 
และไม่เพิ่มจ�านวนต�าแหน่งตามที่กรอบอัตราก�าลังก�าหนด
  (7) การก�าหนดต�าแหน่งและการปรับระดับต�าแหน่งให้สูงขึ้น ต้องอยู่ภายใต้งบประมาณ 
ที่ได้รับและไม่ท�าให้งบประมาณรายจ่ายด้านบุคคลเพิ่มสูงขึ้น 
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  ทั้งนี้ ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งรายละเอียดดังกล่าวให้ส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ได้ทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 17 ลงวันที่ 5 กันยายน 2556 

  (8) การก�าหนดต�าแหน่งประเภทวิชาการ สายงานทรัพยากรบุคคล ระดับเชี่ยวชาญ

  ก.ค.ศ. ได้ก�าหนดต�าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สายงานนักทรัพยากรบุคคลเพ่ิมเติม

จากทีก่�าหนดไวใ้นกฎ ก.ค.ศ. การจดัประเภทต�าแหนง่ ระดบัต�าแหนง่ การใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนและเงนิประจ�าต�าแหนง่

ของต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) พ.ศ. 2555 

  ทัง้นี ้ส�านกังาน ก.ค.ศ. ไดแ้จง้รายละเอยีดดงักลา่วใหส้ว่นราชการและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดท้ราบ

และถือปฏิบัติ ตามหนังสือส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 18 ลงวันที่ 5 กันยายน 2556 

  (9) หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารก�าหนดต�าแหนง่และประเมนิบคุคลเพ่ือแต่งต้ังใหด้�ารงต�าแหนง่บคุลากร

ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.  (2) ต�าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

  ก.ค.ศ. ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก�าหนดต�าแหน่งและประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง 

ให้ด�ารงต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ต�าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 

ในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยมีสาระส�าคัญ 

ดังนี้

  (1) การก�าหนดต�าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในหน่วยงานการศึกษา จะต้องเป็นไป

ตามกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทต�าแหน่ง ระดับต�าแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่ง 

ของต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) พ.ศ. 2555 มาตรฐานต�าแหน่ง และต้อง 

ยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ�้าซ้อนและประหยัด โดยไม่เพิ่มจ�านวนต�าแหน่งและไม่ท�าให้ 

งบประมาณรายจ่ายด้านบุคคลเพิ่มสูงขึ้น  และต้องผ่านการประเมินค่างานตามที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด

  (2) ให้น�าต�าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช�านาญการพิเศษ สายงานนิติการ มาก�าหนดต�าแหน่ง

เป็นนิติกร ระดับเชี่ยวชาญ ส่วนต�าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช�านาญการพิเศษ สายงานอื่น ให้น�าต�าแหน่ง

ประเภทวิชาการ ระดับช�านาญการพิเศษ ท่ีมีเงื่อนไขท้ายต�าแหน่งว่า “ผู้อ�านวยการกลุ่ม” มาก�าหนดเป็นระดับ

เชี่ยวชาญ การก�าหนดต�าแหน่งใดเป็นระดับเชี่ยวชาญไม่ผูกพันกับผู้ครองต�าแหน่งอยู่เดิม และให้น�าต�าแหน่งว่าง

ที่มีอัตราเงินเดือนมายุบรวมกับต�าแหน่งที่จะก�าหนดเป็นต�าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ เพื่อให้

ครอบคลุมค่าตอบแทนเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้นจากการก�าหนดต�าแหน่งนั้น โดยใช้ค่าตอบแทนเฉลี่ยตามตาราง 

แสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 

  (3) เมื่อ ก.ค.ศ. อนุมัติให้ก�าหนดต�าแหน่งประเภทวิชาการต�าแหน่งใด เป็นระดับเชี่ยวชาญ 

ให้ผู้มีอ�านาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

ด�าเนินการประเมินบุคคลโดยพิจารณาคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่ง คุณลักษณะ 

ของบุคคล และให้ ก.ค.ศ. ประเมินผลงานทางวิชาการที่แสดงว่าเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงาน โดยใช้ 

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ 

แก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้างตามที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด
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  (4) การอนุมัติก�าหนดต�าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ ก.ค.ศ. 

อนุมัติแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมินให้ด�ารงต�าแหน่ง

  (5) ในกรณีที่ต�าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ว่างลง ให้ปรับปรุงการก�าหนดต�าแหน่ง 

เป็นระดับต�่าลงได้ 1 ระดับ โดยพิจารณาจากเหตุผลความจ�าเป็น และให้ปรับปรุงการก�าหนดต�าแหน่ง 

เป็นระดับเดิมได้ เมื่อแต่งตั้งบุคคลผู้ผ่านการประเมินเป็นระดับเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 

ก�าหนด

   (6) การพิจารณาของ ก.ค.ศ. มีผลเป็นประการใดให้ถือเป็นที่สุด

   ทั้งนี้ ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งรายละเอียดดังกล่าวให้ส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

ได้ทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.5/ว 19 ลงวันที่ 5 กันยายน 2556

5.  การกำาหนดและพัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการในการกำาหนดตำาแหน่งข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา

 1) หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารพฒันาขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาเพ่ือเยยีวยาใหม้หีรือเล่ือนเปน็

วิทยฐานะช�านาญการพิเศษ (ว 5/2556)

  (1) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ 

   1.1 เป็นผูผ้า่นการพฒันาตามหลกัสตูรการพฒันาใหข้า้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา

เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/0164 - 0169  ลงวันที่ 23 มกราคม 2552 

แต่เสนอผลงานทางวิชาการแล้วไม่ผ่านการประเมิน

   1.2 ปัจจุบันต้องด�ารงต�าแหน่งและปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของต�าแหน่งและ 

วิทยฐานะตามที่ได้ขอรับการประเมินไว้เดิม

   1.3 เป็นผู้สมัครใจเข้ารับการพัฒนา และยินดีปฏิบัติตามเง่ือนไขที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้

ก�าหนด

  (2) ให้ยื่นขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช�านาญการพิเศษ ได้เพียงคร้ังเดียว โดยให้ยื่นค�าร้อง 

ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และส่งถึงส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ 1 - 20 เมษายน 

  (3) องค์ประกอบการพัฒนามีดังนี้

   3.1 การพัฒนาตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด คะแนนเต็ม 200 คะแนน

   3.2 การพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

   3.3 การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

   3.4 ผลงานทางวิชาการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

  (4) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ด�าเนินการ ดังนี้

   4.1 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการพลศึกษา ส�านักบริหารงาน 

การศกึษาพเิศษ ส�านักบรหิารงานวิทยาลยัชุมชน ส�านกังาน กศน. ใหส้ว่นราชการตน้สงักดัเปน็ผูด้�าเนนิการพฒันา
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   4.2 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ให้ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษา เขต 1 ในแต่ละจังหวัด หรือส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีเขตเดียวในจังหวัดนั้น 

เปน็ผูด้�าเนนิการพฒันาขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีสั่งกดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ในจังหวัดนั้นๆ 

  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาดังกล่าวข้างต้นอาจด�าเนินการร่วมกับเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาใกล้เคียงได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น

   4.3 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ให้แต่ละส�านักงานเขตพ้ืนที่  

การศึกษาเป็นผู้ด�าเนินการพัฒนา 

  ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอาจด�าเนินการร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ใกล้เคียงได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น

  (5) ผู้ที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด ให้ถือว่าเป็นผู้ผ่านการพัฒนาก่อน 

แต่งตั้งเฉพาะหลักเกณฑ์และวิธีการนี้เท่านั้น

  (6) ให้มีการพัฒนาเมื่อปิดภาคเรียนที่ 2 ในช่วงเวลาวันที่ 21 เมษายน – 10 พฤษภาคม  เพื่อมิให้

กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน

  (7) เมื่อผู้ขอรับการประเมินผ่านการพัฒนาแล้ว ให้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่  

ณ สถานที่ปฏิบัติงาน เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ส�าหรับผู้ที่ไม่ได้สังกัดสถานศึกษาให้พัฒนาการปฏิบัติงาน 

ตามหน้าที่ในช่วงเวลาเดียวกับผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

  (8) ให้ผู ้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ขอรับการพัฒนา ตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน 

ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เป็นประธานกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เหมาะสม

และมีวิทยฐานะไม่ต�่ากว่าช�านาญการพิเศษ จ�านวน 2 คน เป็นกรรมการ 

  (9) เมือ่พฒันาการปฏบิตังิานในหนา้ท่ีแล้วใหจั้ดท�าเอกสารรายงานผลการปฏบิติังาน ประกอบดว้ย 

ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จ�านวน 1 รายการ และผลงานทางวิชาการ จ�านวน 1 รายการ 

รายการละ 4 ชุด และส่งถึงส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในช่วงเวลาวันที่ 5 - 31 ตุลาคม

  (10) ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ผลงาน 

ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี และผลงานทางวิชาการ) ตามสาขาวิชา/วิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ�านวน 3 คน 

ต่อผู้ขอ 1 ราย โดยต้องเป็นกรรมการนอกสังกัดอย่างน้อย 1 คน จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. 

ก�าหนด 

  (11) เกณฑ์การตัดสิน ผู้ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนรวม ตามองค์ประกอบข้อ 3.1 – 3.4  

ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 70 (350 คะแนน)

  (12) หากผูข้อรบัการประเมนิผูใ้ดเปลีย่นต�าแหนง่ หรอืโอน ในระหวา่งการด�าเนนิการตามหลกัเกณฑ์

และวธีิการน้ี การด�าเนนิการตามค�ารอ้งของผูน้ัน้ถอืเปน็อนัยตุ ิเวน้แตผู่น้ัน้ไดส้ง่เอกสารรายงานผลการปฏบิตังิาน 

ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ไว้ก่อนเปลี่ยนต�าแหน่งหรือโอน
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  (13) การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช�านาญการพิเศษ  

ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นผู้อนุมัติ ไม่ก่อนวันที่ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับเอกสารรายงานผล 

การปฏิบัติงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์

  กรณีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาไม่อนุมัติ โดยมิให้มีการปรับปรุง

  (14) เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้ว  

ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด  

  (15) ให้ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่ควรเกินรายละ 8,000 บาท

  (16) ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ หากประสงค์จะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  

ให้ขอได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปกติ ไม่มีสิทธิจะขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้อีก 

 2) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส�าเร็จ 

เปน็ท่ีประจกัษ์มวีทิยฐานะหรอืเลือ่นเปน็วทิยฐานะช�านาญการพเิศษและวิทยฐานะเชีย่วชาญ ทุกต�าแหนง่ (ว 13/2556)

  (1) คุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน ดังนี้

   1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

ที่ ก.ค.ศ.ก�าหนดนับถึงวันที่ยื่นขอรับการประเมิน 

   1.2 มีภาระงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของต�าแหน่งที่ขอรับการประเมิน

    1.2.1 สายงานการสอน มีภาระงานสอน ตามที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด 

    1.2.2 สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศ 

การศึกษา มีภาระงานในหน้าที่และความรับผิดชอบเต็มเวลา  

   1.3 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบในต�าแหน่งท่ีขอรับการประเมินย้อนหลัง 3 ปี

ติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นขอรับการประเมิน 

   1.4 มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส�าเร็จเป็นที่ประจักษ์ โดยต้องเป็นผลงานตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

    1.4.1 ผลงานดีเด่นที่ผู้ขอรับการประเมินได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป

                           1. วิทยฐานะช�านาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2 รางวัล 

                        2. วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 3 รางวัล 

    1.4.2 ผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานท่ีมีคุณภาพ 

เทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป

                           1. วิทยฐานะช�านาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2 รายการ 

                        2. วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 3 รายการ 

    ผลงานดีเด่นดังกล่าว ต้องเป็นผลงานดีเด่นภายใน 3 ปี นับถึงวันท่ีส�านักงาน ก.ค.ศ.ก�าหนด 

โดยผลงานดีเด่นต้องตรงหรือสอดคล้องกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีขอรับการประเมิน กรณีผลงานดีเด่น 

ของผู้ขอรับการประเมินเกิน 3 ปี ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานแสดงการพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์อย่างต่อเน่ือง 

   1.5 มีข้อเสนอในการพัฒนางานที่ต่อยอดจากผลงานดีเด่นที่สอดคล้องกับสาขา/สาขาวิชา/

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน จ�านวน 1 เรื่อง 
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  (2) ผลงานดเีดน่ท่ีไดใ้ชใ้นการขอมหีรอืเลือ่นเปน็วทิยฐานะช�านาญการพเิศษและวทิยฐานะเชีย่วชาญ  

ที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วไม่สามารถน�ามาเสนอเพื่อขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้อีก

  (3) ต้องผ่านการประเมิน 3  ด้าน  ดังนี้

   ด้านที่ 1 ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

   ด้านที่ 2 ดา้นความรูค้วามสามารถ พจิารณาจากการพฒันางานในหนา้ทีแ่ละการพฒันาตนเอง 

   ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

     ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

     ส่วนที่ 2 ผลงานดีเด่นที่ประสพผลส�าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 

     ส่วนที่ 3 การพัฒนางานตามข้อตกลง 

  (4) การประเมินด้านท่ี 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ให้มีคณะกรรมการประเมิน 3 คน ประเมิน 

พร้อมกันทั้ง 3 ด้านและประเมินทุกด้าน โดยให้คณะกรรมการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานที่ 

ปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน 

  (5) เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน เป็นดังนี้

การประเมิน	 	ชำานาญการพิเศษ	 เชี่ยวชาญ	 หมายเหตุ	

   ด้านที่ 1 70 % 75 % คะแนนกรรมการ 3 คน เฉลี่ย 
   ด้านที่ 2 70 % 75 % 

   ด้านที่ 3 คะแนนกรรมการแต่ละคน  

ต้องผ่านเกณฑ์ ทั้งส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2 และคะแนนรวม  

ส่วนที่ 3 กรรมการทั้ง 3 คน

ต้องให้ผ่าน

 ส่วนที่ 1 65 % 70 % 

 ส่วนที่ 2 65 % 70 % 

รวม 70	% 75	% 

ส่วนที่ 3 ผ่าน/ไม่ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน

  (6) เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณาผลการประเมินและมีมติ

เป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นที่สุด

  (7) หากผู้ขอรับการประเมินรายใดเปลี่ยนต�าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ไม่ใช่หน้าที่ตามต�าแหน่งเดิม 

ก่อนการประเมิน ให้ยุติการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ 

  (8) ข้อเสนอในการพัฒนางาน ก�าหนดระยะเวลาการด�าเนินการพัฒนาเป็นเวลา 3 เดือน โดยให้ 

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา/อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอในการพัฒนางานก่อน 

เมื่อเห็นชอบแล้วจึงจะถือว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน และจะเร่ิมนับเวลาการพัฒนางาน

ตั้งแต่วันที่ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ 

   เม่ือผู้ขอรับการประเมินด�าเนินการพัฒนางานตามข้อตกลงเสร็จตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ 

ในข้อตกลงแล้วให้จัดท�ารายงานผลการพัฒนางานซึ่งมีองค์ประกอบครบตามที่ก�าหนด 
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  (9) การกลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ด�าเนินการ 

    9.1 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง ดังนี้ 

      9.1.1 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

     (1) ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ต้ังคณะกรรมการ ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน 

ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอรับการประเมิน 

เป็นกรรมการ จ�านวนคณะกรรมการให้พิจารณาตั้งได้ตามความเหมาะสม 

     (2) ให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมทั้งข้อมูลเบื้องต้นและผลงานดีเด่น

ของผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกโดยใหป้ดิประกาศ ณ ส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาและประกาศทางเวบ็ไซต์ของส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาที่ผู้ได้รับการคัดเลือกสังกัดอยู่ภายในวันเดียวกัน

     (3) ในการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนั้นเปิดโอกาสให้มีการคัดค้าน

คุณสมบัติและหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกต่อส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร 

หรือทางเว็บไซต์ ภายในระยะเวลา 15 วัน 

     (4) กรณีมกีารคดัคา้นผูไ้ด้รบัการคดัเลอืกรายใด ใหส้�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

ตั้งคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยข้อคัดค้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

     (5) เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยเรียงล�าดับรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

ตามคุณภาพของผลงานดีเด่นที่ประสพผลส�าเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม

     (6) เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอ

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาต่อไป

    9.1.2 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     (1) ใหส้�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ต้ังคณะกรรมการ ประกอบ

ด้วย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ 

ผู้ขอรับการประเมิน เป็นกรรมการ จ�านวนคณะกรรมการให้พิจารณาตั้งได้ตามความเหมาะสม 

     (2) ประกาศรายชือ่ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืก พรอ้มทัง้ขอ้มลูเบือ้งต้นและผลงานดีเดน่

ของผู้ได้รับการคัดเลือกโดยให้ปิดประกาศ ณ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศทาง

เว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในวันเดียวกัน

     (3) ในการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนั้นเปิดโอกาสให้มีการคัดค้าน

คุณสมบัติและหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกต่อส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น 

ลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ ภายในระยะเวลา 15 วัน 

     (4) กรณีมีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ให้ส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยข้อคัดค้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

     (5) เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยเรียงล�าดับรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

ตามคุณภาพของผลงานดีเด่นที่ประสพผลส�าเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม 

ให้ส�านักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาด�าเนินการต่อไป 
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     9.2 ส่วนราชการอื่น 

    9.2.1 ส�านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สคบศ.)  ส�านักงาน กศน. และส�านกับริหาร

งานวิทยาลัยชุมชน 

     (1) ให้ อ.ก.ค.ศ.ที ่ก.ค.ศ.ตัง้ ตัง้คณะกรรมการ ประกอบดว้ย หวัหนา้สว่นราชการ 

เปน็ประธาน ผูท้รงคณุวฒุ ิและผูไ้มม่สีว่นไดส้ว่นเสยีกบัผูข้อรบัการประเมนิ เปน็กรรมการ จ�านวนคณะกรรมการ

ให้พิจารณาตั้งได้ตามความเหมาะสม 

     (2) ประกาศรายชือ่ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืก พรอ้มทัง้ขอ้มลูเบือ้งต้นและผลงานดีเดน่

ของผู้ได้รับการคัดเลือกโดยให้ปิดประกาศ ณ ส่วนราชการ และประกาศทางเว็บไซต์ของส่วนราชการที่ผู้ได้รับ 

การคัดเลือกสังกัดอยู่ภายในวันเดียวกัน

     (3) ในการประกาศรายช่ือผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกนัน้เปดิโอกาสใหม้กีารคดัคา้นคณุสมบัติ

และหรอืผลงานของผูไ้ด้รบัการคดัเลอืกต่อสว่นราชการเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรอืทางเวบ็ไซต ์ภายในระยะเวลา 15 วนั 

     (4) กรณีมกีารคดัคา้นผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกรายใด ใหส้ว่นราชการตัง้คณะกรรมการ

พิจารณาวินิจฉัยข้อคัดค้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

     (5) เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยเรียงล�าดับรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

ตามคุณภาพของผลงานดีเด่นที่ประสพผลส�าเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม  

ส่งให้ส�านักงาน ก.ค.ศ.พิจารณาด�าเนินการต่อไป 

    9.2.2 ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

     (1) ให้สถานศึกษาซึ่งเป็นที่ตั้งของอาชีวศึกษาจังหวัดด�าเนินการกลั่นกรอง  โดยให้ 

อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธานผู้ทรงคุณวุฒิ 

และผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอรับการประเมิน เป็นกรรมการ จ�านวนคณะกรรมการให้พิจารณาตั้งได้ 

ตามความเหมาะสม เมื่อกลั่นกรองแล้วให้เสนอให้ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด�าเนินการต่อไป

      (2) ส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ด�าเนนิการตามข้ันตอนเช่นเดียวกบั 

ข้อ 9.2.1

    เม่ือคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาแล้วส่วนราชการเสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. 

ตั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาต่อไป

  (10) ก.ค.ศ. ต้ัง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อท�าหน้าที่พิจารณารับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป 

ผลงานที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานท่ีได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป และพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ

และวนิิจฉยัคณุสมบตัขิองผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก และพจิารณาค�าร้องคัดค้าน รวมทัง้ด�าเนินการอืน่ๆ ตามที ่ ก.ค.ศ. 

มอบหมาย

  (11) ส�านักงาน ก.ค.ศ. ประกาศรายชื่อ พร้อมทั้งข้อมูลเบื้องต้นและผลงานดีเด่นที่ประสพผลส�าเร็จ  

เป ็นที่ประจักษ์ของผู ้ได ้รับการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกันทางเว็บไซต์ของส�านักงาน ก.ค.ศ. และ 

เปิดโอกาสให้มีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกต่อส�านักงาน ก.ค.ศ. เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ 

ภายในระยะเวลา 15 วัน 
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  (12) เมื่อ ก.ค.ศ.พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว 

ให้ถอืว่าผูน้ั้นเป็นเพยีงผูม้คีณุสมบตัเิบือ้งต้นตามที ่ก.ค.ศ.ก�าหนดเท่านัน้ ยงัไม่ถอืว่าเป็นผูผ่้านการประเมนิจนกว่า

คณะกรรมการจะประเมินแล้วเสร็จ และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาหรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติผล 

การประเมินแล้วจึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมิน

  (13) การตั้งคณะกรรมการประเมิน

   13.1 วิทยฐานะช�านาญการพิเศษ ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ตั้งผู ้ทรงคุณวุฒิที่มี 

ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม และมีวิทยฐานะไม่ต�่ากว่าวิทยฐานะช�านาญการพิเศษ 

หรือเทียบเท่า เป็นคณะกรรมการประเมิน โดยผู ้รับการประเมิน 1 ราย ให้มีกรรมการประเมิน 3 คน 

ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมิน ตามบัญชีรายชื่อ 

ที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด

   13.2 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ ก.ค.ศ. ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์

เหมาะสม และมีวิทยฐานะไม่ต�่ากว่าวิทยฐานะเชี่ยวชาญหรือเทียบเท่า เป็นคณะกรรมการประเมิน โดยผู้ขอรับ 

การประเมิน 1 ราย ให้มีกรรมการประเมิน 3 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับสาขา

วิชาที่จะตรวจและประเมิน

  (14) การอนุมัติผลการประเมิน

   14.1 วิทยฐานะช�านาญการพิเศษ กรณีที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีมติอนุมัติ ให้แต่งตั้ง

ได้ไม่ก่อนวันที่ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้รับค�าขอพร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์จากส่วนราชการต้นสังกัด 

และไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด  

            14.2 วทิยฐานะเชีย่วชาญ กรณทีี ่ก.ค.ศ. มมีตอินมุตั ิและผูผ่้านการประเมนิได้ผ่านการพฒันา

ก่อนแต่งตั้งแล้ว ให้อนุมัติทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้รับค�าขอพร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์

จากส่วนราชการต้นสังกัด และไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด 

 3) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งผู้บริหารการศึกษา 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 16 

ลงวันที่ 5 กันยายน 2556 โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้

  (1) เป็นการย้ายผู้บริหารการศึกษาไปแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเดิมในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อื่นที่จัดการศึกษาระดับเดียวกัน

  (2) การย้ายผู้บริหารการศึกษา มี 3 กรณี

   - การย้ายกรณีปกติ ได้แก่ การย้ายกรณีครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง 4 ปี

   - การย้ายกรณีพิเศษ ได้แก่ การย้ายเนื่องจากเจ็บป่วย หรือการย้ายเนื่องจากถูกคุกคาม 

ต่อชีวิต หรือการย้ายเพื่อดูแลบิดามารดา คู่สมรส บุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง

   - การย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ ได้แก่ การย้ายเพื่อแก้ปัญหา 

การบริหารจัดการศึกษา หรือการย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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  (3) การย้ายผู้บริหารการศึกษา ต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ที่เป็นต�าแหน่งโครงสร้าง ให้ย้ายไปด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นต�าแหน่ง

โครงสร้างด้วยกัน และต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเป็นต�าแหน่งชั่วคราว 

และมีเง่ือนไข ให้ย้ายไปด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นต�าแหน่งชั่วคราว 

และมีเงื่อนไขด้วยกัน

  (4) การพจิารณาการยา้ยผูบ้รหิารการศกึษาทกุกรณ ีใหผู้้บงัคบับญัชาประเมนิความรู้ ความสามารถ 

และประสบการณใ์นการบรหิารจดัการศกึษา การรักษาวนิยัและจรรยาบรรณวชิาชพี การมวีทิยฐานะ อายรุาชการ 

และผลการปฏิบัติงานของผู้ขอย้ายประกอบการพิจารณาด้วย

  (5) การย้ายผู้บริหารการศึกษาให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอส�านักงาน 

ก.ค.ศ. เพื่อน�าเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติ

6.  การพัฒนาระบบการตรวจ ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

 1.1 การพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงาน 

การศึกษาและส่วนราชการ (การจัดท�ารายงานประจ�าปี)

  ตามพระราชบัญญตัิระเบยีบขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 19 (13)

ก�าหนดให้ ก.ค.ศ. มีอ�านาจหน้าที่ ก�ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคล 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 

ส�านักงาน ก.ค.ศ. จึงได้ด�าเนินการดังนี้

       (1) ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้น�าแบบรายงานและการจดัท�ารายงานการบริหารงานบคุคลของขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา เสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการก�ากับ ติดตาม และประเมินผล 

การบริหารงานบุคคล (ที่ท�าการแทน ก.ค.ศ.) ซ่ึงได้เห็นชอบแบบรายงานและการจัดท�ารายงานการบริหาร 

งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีรูปแบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อประโยชน์ 

ในการพัฒนาระบบการรายงานและการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนราชการ และหน่วยงานการศึกษา

      (2) ส�านักงาน ก.ค.ศ. โดยภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล น�ารายงาน 

การบริหารงานบุคคลที่ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนราชการ และหน่วยงานการศึกษา ได้ด�าเนินการ 

และจัดส่งให้ส�านักงาน ก.ค.ศ. มาวิเคราะห์และจัดท�ารายงานการบริหารงานบุคคล ซึ่งผลการวิเคราะห์ 

รายงานการบริหารงานบุคคลดังกล่าว สามารถน�ามาใช้เป็นข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคล และ 

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการรายงานและการบริหารงานบุคคลของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส่วนราชการ และหน่วยงานการศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาได้ 



การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 67

7.  การให้คำาปรึกษา กำากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

 กระบวนการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย การด�าเนินการ

ต่างๆ นับตั้งแต่การวางแผนอัตราก�าลัง การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การย้าย บ�าเหน็จความชอบ การปรับปรุง

การก�าหนดต�าแหน่ง (เลื่อน) การด�าเนินการทางวินัย และท้ายสุดการเกษียณอายุราชการ

 ส�านักงาน ก.ค.ศ. เป็นหน่วยงานท�าหน้าที่เป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส�าหรับข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งตามนัยมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ก�าหนดให้มีหน้าที่โดยตรงในการเสนอแนะให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการบริหาร

งานบุคคล ด�าเนินการ วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส�าหรับข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ แนะน�า ชี้แจง เพ่ือให้หน่วยงานทางการศึกษาและส่วนราชการ 

ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามและรายงานเกี่ยวกับการสอบบรรจุ การแต่งต้ัง การเล่ือนข้ันเงินเดือน การด�าเนินการ 

ทางวินัย และการออกจากราชการ ตลอดจนการรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในลักษณะหน้าที่และ 

ความรบัผดิชอบของต�าแหนง่และการด�าเนนิการเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลส�าหรบัขา้ราชการครแูละบคุลากร

ทางการศึกษาไปให้ ก.ค.ศ. ทราบ

 ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล ซ่ึงมีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการตรวจสอบค�าสั่ง

การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

ตามมาตรา 38 ค. (2) ในส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา และส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 

โดยรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทาง 

ในการปฏิบัติงานให้แก่ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการต่างๆ ได้ปฏิบัติงานให้เป็นรูปแบบที่ถูกต้อง

เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงได้ด�าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�าหนังสือตัวอย่างค�าสั่งการบริหารงาน

บุคคลส�าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 

โดยเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างส�านักงาน ก.ค.ศ.และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 5 - 8 มิถุนายน 2556 

และได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดท�าหนังสือคู่มือการตรวจสอบค�าส่ังการการบริหารงานบุคคล 

ของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 

ระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2556 เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการบริหาร 

งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้แก่ส่วนราชการ ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 

สถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด ซึ่งจาก 

การด�าเนินการดังกล่าวจะได้จัดท�าหนังสือตัวอย่างค�าสั่ง และคู่มือการสอบค�าสั่งการการบริหารงานบุคคล 

ของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 

เพื่อเผยแพร่และเป็นคู่มือการปฏิบัติงานให้แก่ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ 

ที่เกี่ยวข้องต่อไป
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การเสริมสร้างประสิทธิภาพ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3

  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำานวน 18,298,000 บาท เบิกจ่าย

  จำานวน 8,429,274.20 บาท

1.	 การส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.	 การพัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการครูและบุคลากร 

	 ทางการศึกษา

3.	 การส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการครูผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ

4.	 การพัฒนาระบบค่าตอบแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.	 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

6.	 	การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพครู
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1. การส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้ด�าเนินการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงาน

นิเทศการศึกษา และ ก.ค.ศ. ได้พิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเล่ือนวิทยฐานะ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตาม ว 25/2548 ว 17/2552 และ ว 5/2554 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 –  

30 กันยายน 2556 รวมทั้งสิ้น จ�านวน 551 ราย ดังนี้

 วิทยฐานะชำานาญการพิเศษ จ�านวน 133 ราย แยกเป็น
 - ครูช�านาญการพิเศษ ด�าเนินการแล้วเสร็จ 98 ราย มีมติอนุมัติ 82 ราย และไม่อนุมัติ 16 ราย
 - รองผู้อ�านวยการช�านาญการพิเศษ ด�าเนินการแล้วเสร็จ 5 ราย มีมติอนุมัติ ทั้ง 5 ราย
 - รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาช�านาญการพิเศษ ด�าเนินการแล้วเสร็จ 30 ราย  
มีมติอนุมัติ ทั้ง 30 ราย

 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ�านวน 408 ราย แยกเป็น
 - ครูเชี่ยวชาญ ด�าเนินการแล้วเสร็จ 213 ราย มีมติอนุมัติ 71 ราย และไม่อนุมัติ 142 ราย
 - รองผู้อ�านวยการเชี่ยวชาญ ด�าเนินการแล้วเสร็จ 11 ราย มีมติอนุมัติ 5 ราย และไม่อนุมัติ 6 ราย
 - ผู้อ�านวยการเชี่ยวชาญ ด�าเนินการแล้วเสร็จ 163 ราย มีมติอนุมัติ 83 ราย และไม่อนุมัติ 80 ราย
 - รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ด�าเนินการแล้วเสร็จ 5 ราย มีมติไม่อนุมัติ 
ทั้ง 5 ราย
 - ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ด�าเนินการแล้วเสร็จ 5 ราย มีมติอนุมัติ 
2 ราย และไม่อนุมัติ 3 ราย
 - ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ด�าเนินการแล้วเสร็จ 11 ราย มีมติอนุมัติ 2 ราย และไม่อนุมัติ 9 ราย

	 	 วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ จ�านวน 10 ราย แยกเป็น
 - ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ด�าเนินการแล้วเสร็จ 6 ราย มีมติไม่อนุมัติ ทั้ง 6 ราย
 - ผู้อ�านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ด�าเนินการแล้วเสร็จ 1 ราย มีมติไม่อนุมัติ 1 ราย
 - ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ ด�าเนินการแล้วเสร็จ 2 ราย  
มีมติไม่อนุมัติ ทั้ง 2 ราย 
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 - ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ ด�าเนินการแล้วเสร็จ 1 ราย มีมติไม่อนุมัติ 1 ราย
 ทั้งน้ี การประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะช�านาญการ และ
ช�านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 25/2548 และ ว 17/2552 ได้มอบอ�านาจให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ 
การศึกษาเป็นผู้ด�าเนินการ ส่วนวิทยฐานะช�านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 5/2554 และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์ ว 25/2548 ว 17/2552 ว 5/2554 และวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 25/2548, 
ว 17/2552 ส�านักงาน ก.ค.ศ. เป็นผู้ด�าเนินการ

2. การพฒันาระบบสวสัดกิารและสทิธปิระโยชนเ์กือ้กลูของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา

 มาตรา 75 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
บัญญัติว่า เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. อาจก�าหนดให้ข้าราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษา ผู ้มีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานดีเด่น หรือผู ้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์ได้ตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ดังนั้นเพ่ือเป็น 

การเสริมสร้างขวัญก�าลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานหรือการปฏิบัติงานดีเด่น 

หรือผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ส�านักงาน ก.ค.ศ. จึงได้ศึกษาวิเคราะห์ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ 

สิทธิประโยชน์ และการจัดสวัสดิการ พร้อมกับได้ยกร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินวิทยพัฒน์ และได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างระเบียบฯ โดยเชิญ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�านักงาน ก.ค.ศ. ร่วมพิจารณาและให้แนวคิดข้อเสนอแนะ ซ่ึงร่างระเบียบดังกล่าว 

มีสาระส�าคัญ คือ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ 

ประกาศนียบัตร และการยกย่องเชิดชูเกียรติ

  ขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงร่างระเบียบดังกล่าวให้มีความเหมาะสม ก่อนน�าเสนอ ก.ค.ศ. 

พิจารณาต่อไป
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3. การส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการครูผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ

 ส�านักงาน ก.ค.ศ.ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ 

ที่เน้นผู ้เรียนเป็นศูนย์กลาง แก่ข้าราชการครูผู ้ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษซึ่งเป็นผู ้ที่มีความประพฤติด ี

ทุ ่มเท เสียสละและมีผลงานดีเด่น จ�านวนทั้งสิ้น 100 คน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

และประสบการณ์ที่ดีเกิดขวัญก�าลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พิเศษ โดยใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 

จ�านวน 5 วัน ระหว่างวันท่ี 8 - 12 กรกฎาคม 2556 โดยวิทยากรผู ้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษจาก 

สถาบัน American University Alumni Association : AUA มาถ่ายทอดความรู ้และเทคนิค 

การจัดการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวประกอบด้วย กิจกรรมกระตุ้นความสนใจและความรู้เดิม 

กิจกรรมการสอนทักษะการฟังและพูดภาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กิจกรรมการสังเกตการสอน 

ในชั้นเรียน กิจกรรมการใช้แบบฝึกพูดตามประเภทต่างๆ ในชั้นเรียน กิจกรรมการพูดตามสัทอักษร 

(การเรียนเกี่ยวกับสัญลักษณ์การออกเสียงในภาษาอังกฤษ) กิจกรรมการฝึกทักษะการสื่อสาร กิจกรรมการฝึก

ทักษะสนทนาโดยใช้บทบาทสมมุติและสถานการณ์จ�าลองและกิจกรรมการฝึกสอนและการทดสอบผลจาก 

การฝึกอบรม ข้าราชการครูได้รับความพึงพอใจอย่างมากในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และสามารถที่จะน�า 

ความรู้ เทคนิค และวิธีการใหม่ๆ ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนการสอนของนักเรียนในเขตพื้นที่พิเศษมีคุณภาพที่สูงขึ้น และหวังที่จะให้ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้จัด 

ให้มีโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง
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4.  การพัฒนาระบบค่าตอบแทนของข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา

 1) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มส�าหรับต�าแหน่งที่มีเหตุ

พเิศษของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีป่ฏบิตัหินา้ทีส่อน

คนพิการ พ.ศ. 2556

  ตามที่ ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่  

31 กรกฎาคม 2555 มีมติเห็นชอบร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพ่ิมส�าหรับ

ต�าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษ

กรณีเรียนร่วม พ.ศ. .... และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบ 

ก.ค.ศ. ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารเสนอ และใหส้ง่คณะกรรมการตรวจสอบรา่งกฎหมายและรา่งอนบุญัญตัท่ีิเสนอ

คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังและส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด�าเนินการต่อไปได้

  ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาแล้ว

ได้ปรับแก้ไขชื่อร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มส�าหรับต�าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครู

การศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม พ.ศ. .... เป็นร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มส�าหรับต�าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ

ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาทีป่ฏบิตัหินา้ทีส่อนคนพกิาร พ.ศ. ....และสาระบางประการ ตอ่มา ก.ค.ศ. 

จงึไดก้�าหนดระเบยีบ ก.ค.ศ. วา่ด้วยเงนิเพิม่ส�าหรบัต�าแหนง่ท่ีมเีหตพุเิศษของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา

ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556 ซ่ึงระเบียบ ก.ค.ศ. ดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม 130 ตอนพิเศษ 71ง วันที่ 13 มิถุนายน 2556 มีผลให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป คือวันที่ 14 มิถุนายน 2556 โดยมีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้
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  1. เงินเพิม่ส�าหรบัต�าแหน่งทีม่เีหตพุเิศษของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีป่ฏบิตัหิน้าที่

สอนคนพิการ เรียกโดยย่อว่า “พ.ค.ก.” ให้ได้รับในอัตราเดือนละ 2,500 บาท 

  2. ผูท้ีไ่ด้รบั พ.ค.ก. ต้องมวีฒุทิางการศกึษาพเิศษหรอืผ่านการอบรมวฒุบิตัรด้านการสอนคนพกิาร

ตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. อนุมัติหรือรับรอง มีเวลาท�าการสอนไม่น้อยกว่าที่ก�าหนด และรับผิดชอบสอนคนพิการ

ตามจ�านวนที่ก�าหนด

  3. ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งพิจารณาอนุมัติการขอรับ พ.ค.ก.

  4. ผู้มีสิทธิได้รับเงิน พ.ค.ศ. อยู่แล้วให้ได้รับ พ.ค.ก. ตามระเบียบนี้

 2) การจัดท�าคู่มือการด�าเนินการและวิเคราะห์ค�าขอ พ.ค.ก.

  ตามที่ ก.ค.ศ. ได้ก�าหนดระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มส�าหรับต�าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556 ซึ่งระเบียบ ก.ค.ศ. ดังกล่าว ก�าหนดให้ 

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งพิจารณาอนุมัติการขอรับ พ.ค.ก.

      ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการด�าเนินการและวิเคราะห์ค�าขอ พ.ค.ก. ในส�านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษา ส่วนราชการและผูเ้กีย่วข้องได้มแีนวทางในการด�าเนนิการเกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าวให้เป็นไปตาม

ระเบียบและได้มาตรฐาน ส�านักงาน ก.ค.ศ. จึงได้จัดท�าคู่มือการด�าเนินการและวิเคราะห์ค�าขอ พ.ค.ก. ระหว่าง

วันที่ 3 - 5 เมษายน 2556 
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      ทั้งนี้ คู่มือดังกล่าวเมื่อผ่านการตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์อีกครั้งจากส�านักงาน ก.ค.ศ. แล้ว 
จะได้แจ้งส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป
 3) การก�าหนดอัตราเงินเดือนส�าหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
  ก.ค.ศ. ได้ก�าหนดอัตราเงินเดือนส�าหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศกึษา รวมทัง้ก�าหนดอตัราเงินเดือนส�าหรับผู้ทีไ่ด้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 ตามหนังสือส�านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนมาก ที่ ศธ 0206.7/ว 30 
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 โดยแจ้งส่วนราชการ
ทราบและถือปฏิบัติแล้ว

  เพื่อให้การก�าหนดอัตราเงินเดือนส�าหรับผู้ปฏิบัติงานในต�าแหน่งที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรี มีเงินเดือน 
ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท บรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล ก.ค.ศ. จึงก�าหนดอัตราเงินเดือนส�าหรับคุณวุฒิ 
ที ่ก.ค.ศ. รบัรอง เพือ่บรรจแุละแต่งตัง้เป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา รวมท้ังก�าหนดอตัราเงินเดือน
และจ�านวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ส�าหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2556 และก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด ตามหนังสือส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 21 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556 
มีหลักการ คือ ก�าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใกล้เคียงกับข้าราชการพลเรือนสามัญและยึดโยงบัญชีเงินเดือน
ชั่วคราว ถ้าไม่มีอัตราเงินเดือนเท่ากับข้าราชการพลเรือนสามัญก็ให้ใช้อัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
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บัญชีอัตราเงินเดือนสำาหรับคุณวุฒิที	่ก.ค.ศ.	รับรอง

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลำาดับ

ที่
คุณวุฒิ อันดับ

อัตราเงินเดือน	(บาทต่อเดือน)

เดิม

ตั้งแต่วันที่

1	ม.ค.	2555

ใหม่

ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

1	ม.ค.	2556

(1)

1	ม.ค.	2557

(2)

1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ครูผู้ช่วย 11,920 13,470 15,050

2 ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ครูผู้ช่วย 12,530 14,300 15,800

3 ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตร
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

ครูผู้ช่วย 12,530 14,300 15,800

4 ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี ครูผู้ช่วย 15,430 16,570 17,690

5 ปริญญาโททั่วไป ครูผู้ช่วย 15,430 16,570 17,690

6 ปริญญาโทที่มีหลักสูตรก�าหนดเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี
ที่มีหลักสูตรก�าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี

ครูผู้ช่วย 16,570 17,690 18,690

7 ปริญญาเอก ครูผู้ช่วย 19,100 20,320 21,150

 ส�าหรับการปรับเงินเดือนผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่มีหลักการ คือ ก�าหนด

อตัราเงนิเดอืนชดเชยผูไ้ด้รบัผลกระทบใกล้เคยีงกบัข้าราชการพลเรือนสามญัมากท่ีสดุ เช่น ปี 2556 ปริญญาตรี หลกัสตูร 5 ปี 

อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 12,530 - 17,690 บาท, อันดับ คศ. 1 ขั้น 12,530  -  24,750 บาท, อันดับ คศ. 2 ขั้น 13,160 - 

24,930 บาท, อันดับ คศ. 3 ขั้น 13,160 - 25,140 บาท, อันดับ คศ. 4 ขั้น 24,400 บาท และปี 2557 ปริญญาตรี 

หลกัสตูร 5 ปี อนัดับครผููช่้วย ข้ัน 14,300 - 17,690 บาท, อนัดบั คศ. 1 ขัน้ 14,220 - 26,720 บาท, อนัดบั คศ. 2 ขัน้ 

14,300 - 26,980 บาท, อันดับ คศ. 3 ขั้น 14,300 - 26,970 บาท, อันดับ คศ. 4 ขั้น 24,400 บาท เป็นต้น 

 4) กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต�่ากว่า

ขั้นต�่า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

     ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดท�าร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต�่ากว่าขั้นต�่า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เสนอ คณะรัฐมนตร ี

ในการประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 มีมติอนุมัติหลักการของ ร่างกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าว และส่งให้ส�านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
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 ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้ด�าเนินการ ดังนี้
  1. แจ้งยืนยันร่างกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าว ที่ผ่านการตรวจพิจารณาแล้วจากส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
  2. เสนอประธาน ก.ค.ศ. (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ลงนามในร่างกฎ ก.ค.ศ.ฯ
  3. ส่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า 
หรือต�่ากว่าขั้นต�่า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ไปเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 123 ก วันที่ 21 ธันวาคม 2555)  โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้
     1. ยกเลิกตารางเทียบขั้นเงินเดือนท้ายกฎ ก.ค.ศ. เดิม
     2. ให้ผู้ท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาอย่างเข้มแล้ว ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. 1 ตามที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด  
โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
  3. กรณีที่ครูผู้ช่วย เมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วยแล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่า 
ขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วยได้ โดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนอันดับ คศ. 1 ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม

     4. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินเดือนเดิม
สามารถไปรับเงินเดือนในอันดับถัดไปได้อีก 1 อันดับเท่านั้น กรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

   - ผู้ที่รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ. 2 ไปอาศัยรับเงินเดือนในอันดับ คศ. 3 ในอัตราเดิม

   - ผู้ที่รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ. 3 ไปอาศัยรับเงินเดือนในอันดับ คศ. 4 ในอัตราเดิม

    - ผู้ที่รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ. 4 ไปอาศัยรับเงินเดือนในอันดับ คศ. 5 ในอัตราเดิม
ถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมให้ได้รับในขั้นหรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า

  5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ. 3 
หรืออันดับ คศ. 4 อยู่แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 จนถึงวันก่อนวันท่ีกฎ ก.ค.ศ. นี้ มีผลใช้บังคับ 
ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าข้ันสูงของอันดับเงินเดือนเดิม โดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในอันดับถัดไป 
อีกหนึ่งอันดับ ตั้งแต่การเลื่อนขั้นเงินเดือนในคร้ังท่ีถัดจากได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับเงินเดือนเดิม 
แล้วแต่กรณี

  ทั้งนี้ ได้แจ้งส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3  

ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556

5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ได้จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2540  เพ่ือเป็นทนุหมนุเวยีนส�าหรบัการแก้ไขปัญหาหนีส้นิข้าราชการคร ู ในเริม่แรกมเีงนิทนุ 

หมนุเวยีน จ�านวน 500 ล้านบาท ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล รวมทั้งสิ้น 1,200 ล้านบาท 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ  1) เพื่อจัดสรรให้ข้าราชการครูกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต�่า 2) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
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จากภาระหนี้สินของข้าราชการครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ  3) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างขวัญ

ก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ข้าราชการครู อันจะส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อไป

 ส�าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้รับอนุมัติวงเงินจากกระทรวงการคลัง  เพื่อด�าเนินงาน

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครู จ�านวน ทั้งสิ้น 539,536,530 บาท  โดยจัดเป็นค่าใช้จ่าย 

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครู จ�านวน 39,536,530 บาท และวงเงิน  ส�าหรับจัดสรรให้ข้าราชการครู 

กู้ยืม จ�านวน 500,000,000 บาท โดยมีผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้   
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    1. จัดสรรเงินทุนหมุนเวียนให้ข้าราชการครู สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส�านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ส�านกับรหิารงานวทิยาลยัชมุชน ส�านกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย และส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนรายละไม่เกิน  

200,000 บาท จ�านวน 1,381 ราย เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 266,218,300 บาท

 2. พัฒนาบุคลากรของส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน

ขา้ราชการคร ูโดยจดัประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่เสรมิสรา้งประสทิธภิาพ

ในการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแก่

บุคลากรของเงินทุนหมุนเวียน จ�านวน 28 คน  

ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  

4 กันยายน 2556
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      3. จดัประชมุสมัมนาเพือ่เสรมิสรา้งความรู้ความเข้าใจการด�าเนินงานตามโครงการเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่

แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู รวม 2 ครั้ง

  - ครั้งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2556

  - ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2556  ผู้เข้าร่วมประชุม

สัมมนาประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีส�านักงาน ก.ค.ศ. และเจ้าหน้าท่ีกลุ่มอ�านวยการท่ีรับผิดชอบ 

เงินทุนหมุนเวียนฯจากส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวม 129 เขต รวม 254 คน 

ซึ่งการสัมมนามีการชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด�าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข 

ปญัหาหนีส้นิขา้ราชการคร ูโดยทีป่ระชมุไดม้กีารแสดงความคดิเหน็อยา่งกวา้งขวาง ตลอดจนรบัทราบปญัหาตา่งๆ 

เกีย่วกบัการด�าเนนิงานเงนิทนุหมนุเวยีน เพือ่เปน็ข้อมลูและแนวทางปรับปรุงการปฏบิติังานด้านเงินทุนหมนุเวยีน

เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป

 4. ปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 5) ให้โดยการเพิ่ม ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) เป็นอนุกรรมการ 

ในคณะอนกุรรมการบรหิารเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่แกไ้ขปญัหาหนีส้นิขา้ราชการครเูขตพืน้ทีก่ารศกึษา เพือ่ท�าหนา้ที่

กลั่นกรอง วิเคราะห์สถานภาพทางการเงินของข้าราชการครูที่มีความประสงค์กู้ยืมเงินทุนฯ ก่อนน�าเสนอ 

คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาต่อไป
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6. การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพครู

 ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดการประชุมทางวิชาการ “การพัฒนาคุณภาพและความก้าวหน้าของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา” ขึ้น ในวันที่ 2 พฤษภาคม  2556 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 

กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน 

และความก้าวหน้าในวิชาชีพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมในภาคเช้า เป็นพิธีเปิดและ

บรรยายพเิศษ โดยนางรตันา ศรเีหรญั เลขาธกิาร ก.ค.ศ. และการอภปิราย เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารประเมนิวทิยฐานะ

ของ ก.ค.ศ.วทิยากรคอื นายววิฒัน ์แหวนหลอ่ นายสบุรรณ ไชยศริโิชต ิรองเลขาธกิาร ก.ค.ศ. ด�าเนนิการอภปิราย 

โดย นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล และภาคบ่ายเป็นการอภิปราย 

เรื่อง การพัฒนาคุณภาพของผลงานเพื่อเสนอขอรับการประเมิน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ 

เก่ียวกับการประเมนิรวม 4 ทา่น  คอื รองศาสตราจารยว์ทิยา จนัทรศ์ลิา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร 

นางศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ อดีตครู วิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ นายสุวิทย์ ซ่ือตรง ผู้อ�านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

จังหวัดชลบุรี และนายประเสริฐ หอมดี ผู้อ�านวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ด�าเนินการอภิปรายโดย 

นางอัจฉรา สระวาสี ผู้อ�านวยการภารกิจวิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล 

 การประชุมทางวิชาการครั้งนี้ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม 

จ�านวนทั้งสิ้น 585 คน โดยผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับทราบรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน

วิทยฐานะของ ก.ค.ศ. ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันและได้เรียนรู้แนวทางในการพัฒนา การเรียนการสอนจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ซึ่งได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการพัฒนางานจนประสบความส�าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ให้สามารถใช้เป็นแนวทาง 

ในการพัฒนาตนเองไปสู่ความส�าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ต่อไปได้เช่นเดียวกัน
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การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำานวน 30,276,300 บาท เบิกจ่าย 

จำานวน 36,589,799.86 บาท

1.	 การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

	 การศึกษา

2.	 	การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมความรู ้ด ้านวินัย	 อุทธรณ์และร ้องทุกข ์เกี่ยวกับ 

การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 1)  พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

 2) ให้ความรู้เกีย่วกบัการอทุธรณ์และการร้องทกุข์ของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา

  3)  ให้ความรูแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชาทีม่หีน้าทีใ่นการเสรมิสร้างและพฒันาข้าราชการครแูละบคุลากร

ทางการศึกษาให้มีวินัย
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1. การสง่เสริมและพัฒนาองค์กรการบรหิารงานบคุคลของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา 7  ซึ่งก�าหนดให้ ก.ค.ศ. มีกลไกการบริหารงานบุคคลเป็น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ และ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจ เพื่อให้การด�าเนินการบริหารงานบุคคล 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น จ�าเป็นต้องมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการบริหารงานบุคคล 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้ด�าเนินการ ดังนี้

 (1) จัดประชุมเพื่อปรับหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาการก�าหนดคุณสมบัติอื่นวาระการด�ารงต�าแหน่ง 

และการพ้นจากต�าแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา



 (2) สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้แก่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ 

การศึกษา/มัธยมศึกษา และส่วนราชการ จ�านวน 230 คณะ

 (3) สนับสนนุงบประมาณการเลอืกต้ังกรรมการผูแ้ทนขา้ราชการคร ูใน ก.ค.ศ. แทนต�าแหนง่ทีว่า่ง และ

อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการ 

แทนต�าแหน่งที่ว่างและครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง

 (4) สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ก.ค.ศ. แทนต�าแหน่ง

ที่ว่าง รวม 2 คน

 (5) ตัง้อนกุรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิอนกุรรมการผูแ้ทนครุสุภา อนกุรรมการผูแ้ทน ก.ค.ศ. และอนกุรรมการ

ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการ แทนต�าแหน่งที่

ว่างและครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง รวม 106 คน 

 (6) จัดประชุมสัมมนา อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 4 ภูมิภาค รวม 4 ครั้ง ดังนี้

  ครั้งที่ 1  ระหวา่งวนัที ่20 - 22 สงิหาคม 2556 ณ โรงแรมอมิพเีรยีลควนีสป์ารค์ จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

มีผู้เข้าร่วมประชุม จ�านวน 530 คน

  ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

มีผู้เข้าร่วมประชุม จ�านวน 316 คน
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  ครั้งท่ี 3  ระหว่างวันท่ี 17 - 19 กันยายน 2556 ณ โรงแรมคุ้มภูค�า จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วม

ประชุม จ�านวน 453 คน

  ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 - 27 กันยายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัด

อุดรธานี มีผู้เข้าร่วมประชุม จ�านวน 704 คน

 (7) ด�าเนนิโครงการเสรมิสร้างศกัยภาพด้านการบรหิารงานบคุคลของคณะกรรมการข้าราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา
 ส�านกังาน ก.ค.ศ. ได้จดัให้มกีารศกึษาดูงานของคณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา  
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 8 ตุลาคม 2556 โดยมีกรรมการในคณะกรรมการ
ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา และผูบ้รหิารระดบัสงูของกระทรวงศกึษาธกิารเข้าร่วมในการศกึษาดงูาน 
จ�านวน 19 ราย ส�าหรับสถานที่ดูงาน ประกอบด้วย

 1.  Columbia University 
 2.  District of Columbia Public School 
 3.  Barrie School 
 การศึกษาดูงานของกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ เป็นการศึกษาดูงานที่มุ่งเน้น การแสวงหา 
องค์ความรู้ในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อการเรียนการสอนนักเรียนของประเทศไทยต่อไป โดยที่ Columbia University เป็นมหาวิทยาลัย 
ที่ผลิตบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและติดอันดับโลก ท�าให้ได้แง่คิดในการน�ามาพัฒนาและปรับปรุง
การผลิตบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 ส�าหรับ District of Columbia Public School ซึ่งมีหน้าที่ก�ากับดูแลโรงเรียนของรัฐในเขตมลรัฐ 
Washington DC คณะผูศ้กึษาดงูานได้เหน็ถงึความเข้มแขง็ของระบบการด�าเนนิงานในการพฒันาครแูละบคุลากร
ทางการศกึษาให้มปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ การสนบัสนนุ /ส่งเสริมช่วยเหลือให้ครูประสบความส�าเร็จ  (Supporting 
Your Success) โดยทีมงานท่ีท�าหน้าท่ีในการติดตามประเมินผล  
ที่เรียกว่า “Impact Group” 
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 ส่วน Barrie School เป็นโรงเรียนเอกชนที่ประสบความส�าเร็จในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนให้มี 
ประสิทธิภาพโดยปราศจากการควบคุมดูแลจากภาครัฐ มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 
การให้ค�าแนะน�าจากครผููส้อน และการปรบัตวัเข้ากบัสภาพสงัคมของเดก็แต่ละคน ซึง่ทางโรงเรยีนเน้นความส�าคัญ
ของการเรียนรู้ภาคทฤษฎีผสมผสานกับภาคปฏิบัติ มีการน�าการเรียนการสอนแบบ Montessori System  
มาใช้กับการเรียนการสอน รวมทั้งยังเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่อยู่รอบโรงเรียนอีกด้วย
 ผลจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รวมทั้งสามารถเป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส�าหรับสถานศึกษาให้สามารถ

จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.  การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมความรู้ด้านวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์เกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 1)	 พัฒนากฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	หลักเกณฑ์เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
  กฎ และระเบียบ ก.ค.ศ. บางฉบับทีอ่อกมาบงัคบัใชม้หีลกับางประการทีย่งัไมเ่หมาะสมกบัสภาวการณ์
ปัจจุบันและเป็นปัญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส�านักงาน ก.ค.ศ. จึงได้มีการด�าเนินการทบทวนและการพัฒนา
กฎหมาย กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ดังนี้
  (1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�าร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. .... จ�านวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา  
ผู้เชี่ยวชาญฯ และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งผลการประชุม ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้น�ามาเป็นข้อมูล 
เพื่อการพัฒนากฎหมาย และการปรับปรุงกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป
 2)	 ให้ความรู้เกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  จากการพิจารณาค�าอุทธรณ์และค�าร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พบปัญหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการอุทธรณ์ 
และการร้องทุกข์ และคดีปกครอง ดังนั้น เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ตลอดจนการด�าเนินคดีทางปกครองแก่ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้ด�าเนินการ ดังนี้
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  (1) ตามหลักการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งเน้น 
การกระจายอ�านาจในการบรหิารจดัการไปยงัหนว่ยงานการศกึษา สถานศกึษา ดังนัน้เพ่ือใหก้ารบริหารงานบคุคล 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลในอันที่จะส่งผลต่อ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ�าเป็นที่จะต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการพิจารณาส�านวน 
การด�าเนินการทางวินัยและการด�าเนินคดีปกครองให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในเขตพื้นที่ 
การศึกษาและหน่วยงานการศึกษาทั่วประเทศ
     ส�านักงาน ก.ค.ศ. จึงได้จัดประชุมสัมมนาการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบ 
ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่ผู้อ�านวยการสถานศึกษา 
และผู้ท�าหน้าที่นิติกรในเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จ�านวน 450 คน จากการประชุม
สัมมนาผู้ เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบ 
ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้อย่างถูกต้อง ตามขั้นตอนของ 
กฎหมายและเป็นไปในทางเดียวกัน

 3)	 ให้ความรู้แก่ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ในการเสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีวินัย
       พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ได้ก�าหนดให้มีการกระจายอ�านาจการบริหารงานบุคคลไปยังหน่วยงานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศกึษาการด�าเนินการทางวินัย เพือ่ให้การเสรมิสรา้งและพฒันาวนิยัขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในอันที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้ด�าเนินการ ดังนี้
   (1) จัดอบรมให้ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตภาคกลาง จ�านวน 80 คน
   (2) จัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการพิจารณาส�านวนการด�าเนินการทางวินัย ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพิจารณาส�านวนการด�าเนินการทางวินัยแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 200 คน
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การใช้งานวิจัยนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำานวน 1,830,000 บาท เบิกจ่าย 

จำานวน 814,103.24 บาท

1.	 การวิจัย	 พัฒนาและสร้างนวัตกรรมทางด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 

	 และบุคลากรทางการศึกษา

 1.1 การพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้บริหารสถานศึกษา

 1.2 การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

 1.3 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 

  สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1.4 การศึกษารูปแบบการบริหารกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

 1.5 การรวบรวมข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคล 

2.	 การศึกษารูปแบบการบริหารกองทุนพัฒนาครู	คณาจารย์	และบุคลากรทางการศึกษา

3.	 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร 

	 ทางการศึกษา	(ก.พ.	7	อิเล็กทรอนิกส์)



การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 89

1.  การวจิยั พฒันาและสรา้งนวตักรรมทางดา้นการบรหิารงานบคุคลของขา้ราชการครแูละบคุลากร

ทางการศึกษา

	 1.1	 การพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้บริหารสถานศึกษา

  ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้ด�าเนินการโครงการวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้บริหาร 

สถานศึกษา โดยการจัดจ้างศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ เป็นที่ปรึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 

สภาพปจัจบุนั ปญัหา อปุสรรคในการด�าเนนิการสรรหาผูบ้ริหารสถานศึกษาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก�าหนด 

รวมท้ังติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านการสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านการสรรหา 

ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ก.ค.ศ. ก�าหนด และเพือ่จดัท�าขอ้เสนอในการพฒันาหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาผูบ้รหิาร 

สถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคล 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ จ�านวน 30 คน และแบบสอบถาม จ�านวน 435 คน และประชุมสนทนา 

กลุ่ม (Focus Group) จ�านวน 10 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

  1.1) ปัญหาการด�าเนินการสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ ว 7 และ ว 8 มีดังนี้

   1) ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหา พบว่ามีปัญหาในระดับปานกลาง

    การก�าหนดคณุสมบัตขิองผูเ้ขา้รบัการสรรหาโดยไมก่�าหนดคณุสมบตัดิา้นประสบการณ์

เชิงบริหารเพิ่มเติมอาจไม่เหมาะสม ประกอบกับการประเมินใช้วิธีการสอบข้อเขียนเพียงอย่างเดียว ไม่สะท้อน

ความรู้ความสามารถเชิงบริหาร ท�าให้ได้ผู้บริหารที่ด้อยประสบการณ์เชิงบริหาร ซึ่งอาจเกิดปัญหา 

ในการปฏิบัติงานอันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยตรง      

   2) ด้านหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา พบว่า มีปัญหาในระดับมากเรียงตามล�าดับ คือ  

    (1) การรวมอ�านาจไว้ส่วนกลางท�าให้การบริหารงานบุคคลเกิดความล่าช้าส่งผลต่อ 

การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น เมื่อต�าแหน่งว่าง ขาดความคล่องตัวในการสรรหา จึงท�าให้

โรงเรียนขาดผู้บริหารเป็นจ�านวนมาก

    (2) แบ่งการสรรหาเป็นกลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบการณ์ แต่มีการสอบอย่างเดียว 

โดยไม่มีกระบวนการอื่นมาคัดกรองเพิ่มเติม ไม่สามารถคัดคนที่มีคุณภาพที่แท้จริงได้

    (3) อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ไม่มีส่วนร่วมในการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งท�าให้ 

ผู้ได้รับการสรรหามีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่

   3) ด้านการขึ้นบัญชี และการบรรจุแต่งตั้ง พบว่า มีปัญหาในระดับมากเรียงตามอันดับคือ

    (1) การบรรจุแต่งตั้งจากส่วนกลาง ท�าให้ได้ผู้บริหารที่มีภูมิล�าเนาต่างพื้นที่ เกิดปัญหา

ต�าแหน่งว่างบ่อยครั้งเนื่องจากการย้ายและปัญหาการปรับตัว

    (2) การบังคับเลือกโรงเรียนทันทีในการบรรจุแต่งตั้งครั้งแรก และตัดสิทธิทุกบัญชี 

หากไม่ปฏิบัติ ท�าให้ผู้รับการสรรหาต้องจ�าใจเลือก แม้โรงเรียนนั้นอยู่ไกลจากภูมิล�าเนาหรือครอบครัว ท�าให้ 

เกิดปัญหาขาดขวัญก�าลังใจในการท�างานและการวิ่งเต้นขอย้าย
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    (3) การมีบัญชีรวมท�าให้คนต่างพื้นที่มีโอกาสไปบรรจุแต่งตั้งต่างพื้นที่มากขึ้น 

เพิ่มภาระค่าใช้จ่าย กระทบต่อขวัญก�าลังใจ และวิ่งเต้นขอย้ายท�าให้การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

ไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความต่อเนื่อง

  1.2) ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านการสรรหาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 

ก�าหนด ตาม ว 7 และ ว 8 พบว่า ในภาพรวมคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มท่ัวไปและ 

กลุ่มประสบการณ์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติทั้งต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ�านวยการ

สถานศึกษา โดยผู้อ�านวยการสถานศึกษามีคุณภาพการปฏิบัติงานในระดับดีมาก ส่วนรองผู้อ�านวยการสถานศึกษา 

มคุีณภาพการปฏิบติังานในระดับ ดี แต่เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่ผลการปฏบิตังิานของผูอ้�านวยการสถานศกึษา

กลุ่มท่ัวไปและกลุ่มประสบการณ์มีคุณภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ จ�านวน 8 ด้าน โดยผู้อ�านวยการ 

สถานศึกษากลุ่มประสบการณ์มีคุณภาพการปฏิบัติงานสูงกว่ากลุ่มทั่วไป จ�านวน 7 ด้าน คือ ให้ความร่วมมือกับ 

บุคคลอื่นในการท�างาน แสดงบทบาทผู้น�าผู้ตามได้อย่างเหมาะสม สามารถวางแผนและด�าเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็น

ระบบ สามารถสื่อสารในโอกาสหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่ผู้ร่วมงาน 

ส่งเสริม สนับสนุนและให้โอกาสผู้ร่วมงานได้พัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถก�าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง แนวทาง

การพฒันาองคก์รทีเ่ปน็รปูธรรมเปน็ทีย่อมรบัและเปน็ไดใ้นทางปฏบิตั ิสว่นผูอ้�านวยการสถานศกึษากลุม่ทัว่ไปมคีณุภาพ 

การปฏิบัติงานสูงกว่ากลุ่มประสบการณ์ 1 ด้าน คือ ศึกษาหาความรู้ ติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

ในวงวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน  

   โดยคณะวจิยัไดส้รปุขอ้เสนอในการพฒันาหลกัเกณฑ ์และวธิกีารสรรหาผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ไว้ดังนี้

   1. การสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา

    1.1 ควรเป็นบทบาทของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อความคล่องตัวและ

ประสทิธิภาพในการพจิารณาบคุคลทีม่คีวามเหมาะสมกบัพืน้ทีแ่ละเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามเจตนารมณข์องกฎหมายใน

การกระจายอ�านาจการบริหารงานบุคคลสู่เขตพื้นที่การศึกษา

    1.2 ควรให้ความส�าคัญกับประสบการณ์ด้านบริหารโดยการก�าหนดคุณสมบัติของผู้มี

สิทธิ์เข้ารับการสรรหา เช่น มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี

    1.3 ควรมีการประเมินภาคความเหมาะสมกับต�าแหน่ง ประกอบด้วย การพิจารณา

บุคลิกภาพ วุฒิภาวะ และการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ

   2. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา

    2.1 ควรขึ้นบัญชี ผู้ ผ่านการสรรหาตามเกณฑ์ที่ก�าหนดทุกรายไม่ควรก�าหนด 

จ�านวนผู้ขึ้นบัญชีตามจ�านวนต�าแหน่งว่างหรือคาดว่าจะว่างจากการเกษียณอายุราชการ ซึ่งขาดความชัดเจน 

เพราะต�าแหน่งว่างเกิดจากหลายสาเหตุ และมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา เช่น ว่างจากการเสียชีวิต การลาออก 

และการโอนย้ายไปต่างสังกัด
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    2.2 ควรมีบัญชีของเขตพื้นที่การศึกษาเท่านั้นและไม่ควรเปิดโอกาสให้มีการเลือกขึ้นบัญชี

เขตพื้นที่การศึกษาได้ถึง 5 แห่งเพราะเกิดปัญหาการสละสิทธิ์ ท�าให้การเรียกบรรจุและแต่งตั้งมีความล่าช้า  

    2.3 การเรียกบรรจุและแต่งต้ังไม่ควรก�าหนดเง่ือนไขว่าในการเรียกบรรจุและแต่งตั้ง 

ครัง้แรกหากไมเ่ลอืกโรงเรยีนจะถกูตดัสทิธิท์กุบัญชเีพราะท�าใหเ้กดิการเลือกโรงเรียนท่ีอยูต่่างพ้ืนท่ีและปฏบิติังาน

เพื่อรอการย้ายกลับคืนภูมิล�าเนา ขาดขวัญก�าลังใจ ความมุ่งมั่น ทุ่มเทและความผูกพันต่อองค์กร

   ผลจากการศึกษาครัง้นี ้ส�านกังาน ก.ค.ศ. จะน�าไปใชเ้ปน็แนวทางในการปรบัปรงุและพฒันา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้ได้ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีความเหมาะสมกับต�าแหน่ง

และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1.2	 การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของ	อ.ก.ค.ศ.	เขตพื้นที่การศึกษา

  ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้ด�าเนินการศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของ อ.ก.ค.ศ. 

เขตพื้นที่การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน 

ตามอ�านาจและหน้าที่ที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มาตรา 23 เป็นหลัก โดยจัดการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ 

และปัญหาการปฏิบัติงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย อนุกรรมการ 

ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จ�านวน 50 คน 

ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้

  1) สภาพการปฏิบัติงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มีดังนี้

   (1) การก�าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ด�าเนินการ 

เพราะการท�าหนา้ท่ีจะยดึตามนโยบายท่ีสว่นกลางคอื ก.ค.ศ. และ สพฐ. เปน็ผูก้�าหนดใหป้ฏบิติัเทา่นัน้ มสีว่นนอ้ย

ที่ได้ด�าเนินการบ้าง ในลักษณะของการก�าหนดเป็นแนวปฏิบัติในการท�างานหรือการพิจารณาในเรื่องต่างๆ 

แต่มิได้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรหรือหลักฐานไว้ 

   (2) การเกล่ียอัตราก�าลังภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการด�าเนินการอยู่บ้าง ในกรณีโรงเรียน

เกินเกณฑ์ที่มีต�าแหน่งว่าง ส�าหรับโรงเรียนเกินเกณฑ์ที่ทุกต�าแหน่งมีคนครองอยู่ด�าเนินการได้เฉพาะกรณีที่ 

มีผู้สมัครใจย้ายออกไปช่วยราชการในสถานศึกษาอื่นเท่านั้น 

   (3) การสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง การโยกย้าย การโอน การประเมินวิทยฐานะ 

การเลื่อนระดับต�าแหน่งของบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (2) การพิจารณาความดีความชอบ 

และการด�าเนินการทางวินัย การปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นไปในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก เนื่องจากภาระงาน 

มีมากหลายเรื่อง และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในความรับผิดชอบมีจ�านวนมากและมีประเภท

ต�าแหน่งที่หลากหลาย โดยการด�าเนินการบางเรื่อง/บางกรณี ก.ค.ศ. ได้กระจายอ�านาจให้ อ.ก.ค.ศ. 

เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ด�าเนินการ ตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ หรือแนวปฏิบัติที่ ก.ค.ศ. 

ก�าหนด
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   (4) การส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนใหญ่เป็น 

เรื่องการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดท�าผลงานทางวิชาการเพ่ือเล่ือนวิทยฐานะ การพัฒนาที่เน้นการเพ่ิมศักยภาพ 

และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่มีน้อย และขาดการติดตามประเมินผลในเชิงคุณภาพ 

อย่างแท้จริง 

   (5) การก�ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา 

และการจัดท�ารายงานประจ�าปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ยังไม่มีบทบาทในเร่ืองน้ีอย่างชัดเจนเป็น 

รูปธรรม

   (6) การจัดท�ารายงานประจ�าปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ยังไม่เป็นรูปแบบที่เป็นสากล

ในลักษณะของการสรุปผลการด�าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลในรอบปี ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

เพื่อการพัฒนาการท�างานในปีต่อไป แต่จัดท�าในลักษณะการสรุปข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษาในเชิงปริมาณ 

และการจัดส่งรายงานประจ�าปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. มีน้อย

   (7) การจัดท�าและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ 

การศึกษา ภาระงานส่วนนี้ ยังไม่มีบทบาทที่ชัดเจนว่าได้มีส่วนด�าเนินการในเรื่องนี้หรือไม่

   (8) การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายในเรื่องการประเมินวิทยฐานะ สภาพปัญหา 

ในการท�างานพบว่า ภาระงานมีจ�านวนมาก การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้อ่านผลงานทางวิชาการ) ในบางสาขา              

มีน้อย/หายาก และวิธีด�าเนินการที่แตกต่างกันของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท้ังในเร่ืองกระบวนการของการสรรหา 

และการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาเป็นกรรมการประเมิน การก�าหนดกรรมการประเมิน (ผู้อ่าน) ความเข้มข้น

และมาตรฐานในการประเมิน ท�าให้ผลการประเมินในแต่ละเขตมีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังพบว่า 

ในบางพื้นที่มีการแสวงหาผลประโยชน์และการจ้างท�าผลงานทางวิชาการ

   (9) อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาต้องการให้ ก.ค.ศ. กระจายอ�านาจการบริหารงานบุคคล

ทั้งหมดให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามที่กฎหมายก�าหนดให้ครบถ้วน

  2) ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มีดังนี้

   (1) งบประมาณที่จัดสรรให้เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการปฏิบัติงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ 

การศึกษาไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่

   (2) เจ้าหน้าที่ของเขตพื้นที่ที่จะท�าหน้าที่สนับสนุนการท�างานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ 

การศึกษามีน้อย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการยังมีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ 

หลักเกณฑ์และวิธีการ ยังไม่ถูกต้องชัดเจนเพียงพอที่จะให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. 

เขตพื้นที่การศึกษาได้ 

   (3) อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษาสว่นใหญ ่ยงัขาดความรูแ้ละความเขา้ใจในเรือ่งกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่   

   (4) การตีความกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ รวมทั้งแนวปฏิบัติต่างๆ                    

ที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด ยังเข้าใจไม่ตรงกันและน�าไปปฏิบัติแตกต่างกัน
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   (5) นโยบายจากส่วนกลางในบางเรื่องมีข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ แม้ฝ่ายปฏิบัติทราบว่า 

จะต้องเกิดปัญหากับหน่วยงานการศึกษาและมีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา แต่ก็ต้องปฏิบัติตาม 

เพราะเป็นนโยบายของส่วนกลาง นอกจากนี้ นโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยเป็นปัญหากับหน่วยปฏิบัติ 

เพราะนโยบายใหม่มาแต่นโยบายเก่าก็ยังต้องท�าอยู่ไม่มีการยกเลิก

   (6) การก�าหนดกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ ยังไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายก�าหนด

  3) ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มีดังนี้

   (1) ควรก�าหนดแนวทางในการพัฒนาความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้ อ.ก.ค.ศ. 

เขตพื้นที่การศึกษา ท้ังในด้านความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนด ชี้แจง 

ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้ง 

พัฒนาทักษะที่เกี่ยวกับการบริหารงานโดยองค์คณะบุคคลและเพ่ือเป็นการให้ความส�าคัญกับ อ.ก.ค.ศ. 

เขตพื้นที่การศึกษา ควรจัดให้มีการประชุมสรุปรายงานผลการปฏิบั ติงานประจ�าปีของ อ.ก.ค.ศ. 

เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศและให้รางวัลกับองค์คณะที่มีผลงานดีเด่น

   (2) ควรติดตามและตรวจสอบการใช้อ�านาจของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอย่างจริงจัง  

โดยการก�าหนดและพัฒนาระบบการก�ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด�าเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. 

เขตพื้นที่การศึกษาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การท�างานของ อ.ก.ค.ศ. 

เขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

   (3) ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการท�างานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

อย่างเพียงพอ

   (4) ควรจดัท�าและปรบัปรุงแกไ้ข กฎ ระเบยีบและแนวทางปฏบิติัใหเ้หมาะสม สอดคล้องกบั

โครงสร้างและสภาพการปฏิบัติงานและเกิดความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ

   (5) ควรพัฒนาความพร้อมของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในด้านบุคลากรในส�านักงาน 

ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในฐานะที่เป็นเลขานุการ 

อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา และเป็นผู้บริหารสูงสุดของเขตพ้ืนที่การศึกษา ซ่ึงเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญ 

ในการขับเคลื่อนการท�างาน ท้ังขององค์คณะบุคคลและส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการสนับสนุนข้อมูล 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และก�ากับดูแลการท�างานของบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา

    ผลจากการศึกษาคร้ังนี้ ส�านักงาน ก.ค.ศ. จะน�าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง 

และพฒันากฎ ระเบยีบ หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการบริหารงานบคุคลส�าหรับข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

รวมทั้งเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา             

ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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	 1.3	 การศกึษาความคดิเหน็เกีย่วกบัหลักเกณฑ์และวธิกีารยา้ยผูบ้ริหารสถานศกึษา	สงักัดสำานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย 

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามหลักเกณฑ์ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 

คือหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ตามหนังสือส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

คือ กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ใช้เกณฑ์ ได้แก่ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อ�านวยการส�านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเกณฑ์  ได้แก่ 

ผู้อ�านวยการสถานศึกษา/รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา โดยได้ส่งแบบสอบถามไปยังส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ทั่วประเทศ 225 เขตๆ ละ 5 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 1,125 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ�านวน 687 ฉบับ 

คิดเป็นร้อยละ 61.07 และได้ด�าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลที่ได้ ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

  1. หลักเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการย้ายส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเหมาะสม ยกเว้นการให้น�า 

ความเหน็ของคณะกรรมการสถานศกึษา มาใชเ้ปน็ขอ้มลูประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนทีก่ารศกึษา

เท่านั้น มีความเห็นว่าไม่เหมาะสม และมีข้อเสนอแนะว่าการแบ่งขนาดของสถานศึกษา ควรก�าหนดให้ 

เหมาะสมกับจ�านวนของนักเรียนในปัจจุบัน และการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาไม่ควรน�าขนาดของสถานศึกษา 

มาเป็นเงื่อนไขในการย้าย 

  2. หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย กรณีปกติ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเหมาะสม และมีข้อเสนอแนะว่า

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอย้าย ควรก�าหนดให้ด�ารงต�าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า  

2 ปี และการพิจารณาค�าร้องขอย้ายประจ�าปี ควรพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคมของปีเดียวกัน  

  3. หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย กรณีพิเศษส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเหมาะสม และมีข้อเสนอแนะว่า 

ควรยกเลิกการขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาควรพิจารณา 

อย่างละเอียดรอบคอบ

  4. หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 

เหมาะสม และมีข้อเสนอแนะว่า ไม่ควรระบุขนาดสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ย้ายข้ามขนาดสถานศึกษาได้

  ผลจากการศึกษาครั้งนี้ ส�านักงาน ก.ค.ศ. จะใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มี 

ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

	 1.4	 การศึกษารูปแบบการบริหารกองทุนพัฒนาคร	ูคณาจารย์	และบุคลากรทางการศึกษา

  ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้ด�าเนินการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์และ

บคุลากรทางการศกึษา โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษารปูแบบการบรหิารกองทนุพฒันาคร ูคณาจารยแ์ละบคุลากร

ทางการศึกษา ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับงบอุดหนุนการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิค                     

เดลฟาย (Delphi Technique) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยที่ผ่านมาได้ด�าเนินการสัมภาษณ์ 



การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 95

ผูท้รงคณุวฒุแิละจดัประชมุเชงิปฏิบัตกิารก�าหนดองคป์ระกอบการบรหิารกองทนุพฒันาคร ูคณาจารยแ์ละบคุลากร

ทางการศกึษา เพือ่น�าไปเปน็ขอ้มลูในการสรา้งแบบสอบถามในการเกบ็ข้อมลูด้วยเทคนคิเดลฟาย ผลจากการวจิยั

จะเป็นแนวทางในการก�าหนดการบริหารกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มี 

ประสิทธิภาพ

	 1.5	 การรวบรวมข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคล 

  ส�านกังาน ก.ค.ศ. ไดร้วบรวมและสรุปขอ้มลูเกีย่วกบัการด�าเนนิงานด้านการบริหารงานบคุคลของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

  1. รายชือ่ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาที ่ก.ค.ศ. อนมุตัใิหเ้ลือ่นเปน็วทิยฐานะเชีย่วชาญ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พร้อมชื่อผลงานทางวิชาการ แยกตาม สังกัด วิทยฐานะและสาขาวิชา  

  2. มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับต�าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556

  3. รายงานการวิจยัเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลส�าหรบัขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา

โดยเป็นเร่ืองเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้บริหารและการบริหารการศึกษา ครูและการพัฒนา 

การเรียนการสอน

  4. หนังสือเวียน ก.ค.ศ. พ.ศ. 2548 - 2556 จ�าแนกตามปีและประเภทเรื่อง         

  ทั้งนี้ ได้จัดพิมพ์เป็นเอกสารเย็บเล่ม เผยแพร่ ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้ใช้

ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

2. การศึกษารูปแบบการบริหารกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

 ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้เสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามมติ 

คณะรัฐมนตรีและได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

(งบเงินอุดหนุน : วิจัย เบิกแทนส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) จึงได้ด�าเนินการศึกษารูปแบบการบริหาร

กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูล 
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ด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) และจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผลที่คาดว่า 

จะไดร้บัจากการศกึษาวจิยัครัง้นีค้อื ไดร้ปูแบบการบรหิารกองทนุพฒันาคร ูคณาจารย ์และบคุลากรทางการศกึษา 

ที่มีความน่าเช่ือถือสามารถน�าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด�าเนินการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาครู 

คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาต่อไป

3.  การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ก.พ. 7 อิเล็กทรอนิกส์)

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา 19 (17) ก�าหนดให้ ก.ค.ศ. มีอ�านาจหน้าที่พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มาตรา 20 (2) ก�าหนดให้ส�านักงาน ก.ค.ศ. มีหน้าที่ในการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการบริหาร  

งานบคุคลและการจดัระบบบรหิารราชการในหนว่ยงานการศกึษา และมาตรา 20 (4) มหีนา้ทีใ่นการพฒันาระบบ

ข้อมูลและจัดท�าแผนก�าลังคน ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้ขยายผลการด�าเนินโครงการระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) 

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศให้กับหน่วยบริหาร 

การศกึษาในสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร ใหม้คีวามเป็นปจัจบัุนสามารถยกระดับการบริหารงานบุคคล  ใหม้คีวามรวดเรว็ 

คล่องตัว โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรธรรมาภิบาลของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาอย่างแท้จริง โดยส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้ด�าเนินการดังนี้

  1. ปรับปรุงระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ. 7) อิเล็กทรอนิกส์ให้รองรับรูปแบบ ก.ค.ศ. 16 

  2. พัฒนาระบบแฟ้มประวัติอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดเก็บเอกสารหลักฐานการก่อตั้งสิทธิ์

  3. จัดเก็บเอกสารทะเบียนประวัติ (ต้นฉบับ) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

  4. บันทึกค�าสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนและบัญชีแนบท้ายรอบตุลาคม 2555 และรอบเมษายน 2556  

จ�านวน 52,000 ราย

  5. ติดตามและประเมินผลการใช้ระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ. 7) อิเล็กทรอนิกส์และระบบสนับสนุน 

การบริหารงานบุคคลของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ�านวน 255 เขต

  6. ศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือ (Call Center) จ�านวน 10 ศูนย์ เพื่อให้ความช่วยเหลือในการใช้งาน

ระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ. 7) อิเล็กทรอนิกส์แก่ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ�านวน 225 เขต
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  7. พัฒนาระบบโปรแกรมส่วนเพิ่มในระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ. 7) อิเล็กทรอนิกส์ จ�านวน 2 ระบบ  

ได้แก่ 

  7.1 ระบบบริหารจัดการรหัสเลขที่ต�าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  7.2 ระบบวิเคราะห์อัตราก�าลังเชิงคุณภาพ

  8. จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ. 7) อิเล็กทรอนิกส์ จ�านวน 3 หลักสูตร  ดังนี้

  8.1 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรแกนน�าระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ. 7) อิเล็กทรอนิกส์ ส�าหรับ 

เจ้าหน้าที่ภายในส�านักงาน ก.ค.ศ. จ�านวน 80 คน 

  8.2 หลักสูตรระบบเลื่อนเงินเดือน ระบบการออกค�าสั่งส�าหรับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

จ�านวน 96 เขต รวม 192 คน

  8.3 หลักสูตรระบบเลื่อนเงินเดือนระบบการออกค�าสั่ง

  9. บันทึกข้อมูลปฐมภูมิประวัติการรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ หรือย้าย

หรือโอนบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555
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คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	(ก.ค.ศ.)
คณะอนุกรรมการวิสามัญ	(อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ)	ที่ทำาการแทน	ก.ค.ศ.	มี	11	คณะ	ดังนี้

 1. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ ยวกับกฎหมายและระเบียบข้ าราชการครูและบุคลากร 

  ทางการศึกษา

  2. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ 

  3. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

  4. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับต�าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  5. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  6. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล 

  7. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

  8. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการก�ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคล

  9. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และการร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับ

  การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  10. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ 

  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  11. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 

ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

และคณะอนุกรรมการวิสามัญ (อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ)

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ผลการดำาเนินงาน
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ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จัดประชุมรวม 11 คร้ัง เพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นชอบเร่ืองส�าคัญ 
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลส�าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ 
ดังนี้
 1. อนุมัติตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสิ้น 106 ราย ดังนี้
  1.1 อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
แทนต�าแหนง่ทีว่า่ง จ�านวน 63 ราย และแทนต�าแหนง่ทีค่รบวาระการด�ารงต�าแหนง่ ในวนัที ่17 กรกฎาคม 2556 
จ�านวน 21 ราย
  1.2 อนกุรรมการผูแ้ทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนทีก่ารศกึษา แทนต�าแหนง่ทีว่า่ง จ�านวน 8 ราย
  1.3 อนกุรรมการผูแ้ทนครุสุภา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนทีก่ารศกึษา แทนต�าแหนง่ทีว่า่ง จ�านวน 2 ราย
  1.4 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย และ 
ด้านการเงินการคลัง ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา แทนต�าแหน่งที่ว่าง จ�านวน 12 ราย
 2. ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ. และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ /อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจ รวม 5 คณะ ดังนี้
  2.1 อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  2.2 อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ
  2.3 อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการก�ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคล
  2.4  อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณาตั้งเป็น
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  2.5 อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์
 3. อนมุตั ิ/ให้ความเห็นชอบเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา  

รวม 9 เรื่อง ดังนี้
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  3.1 อนุมัติก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) 
โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป และให้ยกเลิกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
การสอบแข่งขัน ตามหนังสือส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 1 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554
  3.2 หลกัเกณฑ์และวธิกีารสอบแขง่ขนัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งครูผู้ช่วย
  3.3 (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ�าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
  3.4 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารไดม้า วาระการด�ารงต�าแหนง่และการพ้นจากต�าแหนง่ของอนกุรรมการ
ใน อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ พ.ศ. 2556
  3.5 เพิ่มเติมคุณสมบัติอื่น “มีอายุไม่ต�่ากว่าสามสิบห้าปี และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์” 
ในหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การก�าหนดคุณสมบัติอื่น วาระการด�ารงต�าแหน่ง และการพ้นจากต�าแหน่ง 
ของอนุกรรมการผู ้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2553 และใน อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต้ังในส่วนราชการ พ.ศ. 2552 โดยมีผลใช้บังคับ 
ส�าหรับอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษา และใน อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ ที่ตั้งใหม่
  3.6 (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการก�าหนดอัตราเงินเดือนส�าหรับคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ. รับรอง 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ (ร่าง) บัญชีอัตราเงินเดือนส�าหรับ 

คุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ. รบัรอง เพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2556 
และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เพื่อน�าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
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  3.7 (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการก�าหนดอัตราเงินเดือนและจ�านวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิ 

ที่ ก.ค.ศ. รับรอง และ (ร่าง) บัญชีอัตราเงินเดือนและจ�านวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 

(การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่) ในวันที่ 1 มกราคม 2556 

และในวันที่ 1 มกราคม 2557 เพื่อน�าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

  3.8 ปรับปรุงมาตรฐานต�าแหน่งครูผู้ช่วย โดยเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับผู้ด�ารงต�าแหน่งที่ ก.ค.ศ. 

ก�าหนดไว้เดิม ข้อ 2 “มีใบประกอบวิชาชีพครู” เป็น “มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน”
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  3.9 ให้ย้ายและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (ต�าแหน่งโครงสร้าง) 

จ�านวน 62 ราย (ต�าแหน่งที่มีเงื่อนไข) จ�านวน 131 ราย สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 4. มีมติให้อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ และอนุกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาจะต้องพ้นจากการเป็น

อนุกรรมการเมื่อมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ ตามมาตรา 8 (2)  

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2547

 5. เห็นชอบให้ส�านักงาน ก.ค.ศ. ด�าเนินการยกร่าง

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ 

ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามมติของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบาย 

และระบบบริหารงานบุคคล

 6. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี ก.ค.ศ. ก�าหนด 

ตามระบบ E-Training ยื่นขอเลือกเป็นวิทยฐานะช�านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือส�านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4 /ว.17 

ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 โดยให้ปรับปรุงวิธีการประเมินด้านที่ 3 ในส่วนของผลงานทางวิชาการ 
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 7. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการพัฒนาตามระบบ E-Training แต่ 
ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการตามท่ี ก.ค.ศ. ก�าหนด ได้รับการประเมินอีกคร้ังหนึ่งตามแนวทาง 
ที่ส�านักงาน ก.ค.ศ. เสนอ หากไม่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก�าหนด ก็ให้เป็นท่ียุติ 
และให้ไปขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ปกติ โดยจะไม่มีการเยียวยาอีก
 8. ให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาที่ขึ้นบัญชีไว้ตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ในโรงเรียนที่มีจ�านวนนักเรียนต�่ากว่า 60 คน ได้ตามนโยบาย 
ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 9. ถอดถอนอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิออกจากการเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือไม่เหมาะสมกับต�าแหน่งหน้าที่
 10. ลงโทษปลดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีคัดลอกหรือลอกเลียน
ผลงานทางวิชาการ
 11. ไม่อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
จ�านวน 8 ราย ตามมติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 12. ไม่อนมุติัใหย้า้ยและแต่งต้ังข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ต�าแหนง่รองผูอ้�านวยการส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (ต�าแหน่งโครงสร้าง) จ�านวน 11 ราย สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 13. ไมอ่นมุตัใิหส้�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานประกาศขึน้บญัชผีูส้อบผา่นเกณฑก์ารตัดสนิ
ร้อยละ 60 จ�านวน 1,224 คน เป็นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ผลการดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการวิสามัญ (อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ)

1.		อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จัดประชุมรวม 13 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 86 เรื่อง ดังนี้
  1. พิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมายอันเกิดจากการใช้บังคับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  
ตามที่ส่วนราชการส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษาในสังกัดมีข้อหารือมายัง ก.ค.ศ. 
จ�านวน 36 เรื่อง
 2. พิจารณาเรื่องการขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นค�าขอ
แก้ไขด้วยเหตุต่าง ๆ กัน จ�านวน 50 เรื่อง 50 ราย

2.		อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จัดประชุมรวม 12 ครั้ง โดยมีรายละเอียดผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้
 1. การพิจารณาการด�าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง ได้ลงโทษไล่ออกจากราชการ จ�านวน 24 ราย 
และลงโทษปลดออกจากราชการ จ�านวน 21 ราย ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัด ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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 2. การพิจารณาการด�าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง ได้ลงโทษลดขั้นเงินเดือน จ�านวน 20 ราย ตัดเงินเดือน 

32 ราย ภาคทัณฑ์ จ�านวน 10 ราย ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ

ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 3. การพิจารณาด�าเนินการทางวินัย ซึ่งผลการพิจารณาปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ผู้ถูกด�าเนินการทางวินัยไม่มีความผิดโดยให้งดโทษ จ�านวน 10 ราย ให้ยุติเรื่อง จ�านวน 20 ราย 

ทั้งหมดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 4. การพจิารณาการด�าเนนิการทางวนิยั ในสาระส�าคญัในขอ้กฎหมาย จ�านวน 66 ราย สงักดัส�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.		อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จัดประชุม รวม 22 คร้ัง ได้พิจารณาเร่ืองเกี่ยวกับการอุทธรณ์และ 

การร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 124 ราย (เรื่องอุทธรณ์ จ�านวน 45 ราย 

เรื่องร้องทุกข์ จ�านวน 49 ราย และเรื่องคดีปกครอง จ�านวน 29 ราย) ผลการพิจารณาที่ยุติแล้ว ดังต่อไปนี้

 1. จ�าแนกเป็นสังกัด ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวม 123 ราย และส�านักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวม 1 ราย

 2. จ�าแนกตามสถานโทษ ได้แก่ โทษภาคทัณฑ์ จ�านวน 2 ราย โทษตัดเงินเดือน จ�านวน - ราย  

โทษลดขั้นเงินเดือน จ�านวน 6 ราย โทษปลดออก จ�านวน 10 ราย โทษไล่ออก จ�านวน 14 ราย และเป็นเรื่อง 

ร้องทุกข์ 62 ราย คดีปกครอง 29 ราย

 3. จ�าแนกตามต�าแหน่ง ได้แก่ ครูผู้ช่วย จ�านวน 1 ราย ครู จ�านวน 25 ราย บุคลากรทางการศึกษา 

จ�านวน 16 ราย ผู้อ�านวยการสถานศึกษา จ�านวน 64 ราย รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา จ�านวน 8 ราย 

ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จ�านวน – ราย รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

จ�านววน 3 ราย ศึกษานิเทศก์ จ�านวน 2 ราย และอื่น ๆ จ�านวน 3 ราย

 4. จ�าแนกตามลักษณะความผิด ได้แก่ ทุจริต จ�านวน 14 ราย ชู้สาวและละเมิดทางเพศ 

จ�านวน 17 ราย ละทิ้งหน้าที่ราชการ จ�านวน 3 ราย ผิดระเบียบแบบแผนของทางราชการ จ�านวน 9 ราย 

ลอกเลียนผลงานทางวิชาการ จ�านวน – ราย ขัดค�าสั่งผู้บังคับบัญชา จ�านวน – ราย ไม่ประพฤติตนเป็น 

แบบอย่างที่ดี จ�านวน – ราย กระท�าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว จ�านวน 3 ราย นอกจากนั้น 

เป็นเรื่องร้องทุกข์และคดีปกครอง รวมจ�านวน 78 ราย

4.		อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับตำาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จัดประชุมรวม 10 คร้ัง เพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นชอบเร่ืองเกี่ยวกับ 

การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลการด�าเนินการที่ส�าคัญ ดังนี้  
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 1. การตัดโอนต�าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ จ�านวน 8 เรื่อง 11 ราย

 2. การย้ายข้าราชการครูฯ กรณีพิเศษ จ�านวน 2 เรื่อง 2 ราย

 3. การรับโอนข้าราชการทหารมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ จ�านวน 4 เรื่อง 4 ราย

 4. การปรับปรุงการก�าหนดต�าแหน่งข้าราชการครูฯ จ�านวน 7 เรื่อง 9 ราย

 5. การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูฯ จ�านวน 50 เรื่อง 54 ราย

 6. การย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูฯ จ�านวน 1 เรื่อง 4 ราย

 7. การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งข้าราชการครู จ�านวน 2 เร่ือง 4 ราย

  8. การรบัโอนขา้ราชการพลเรอืนสามญัผูส้อบแขง่ขนัไดม้าบรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ ขา้ราชการครฯู จ�านวน 

2 เรื่อง 2 ราย

 9. การเปลี่ยนต�าแหน่งข้าราชการครูฯ ต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 

ให้ด�ารงต�าแหน่งข้าราชการครูฯ จ�านวน 1 เรื่อง 1 ราย

  10. การเปลี่ยนต�าแหน่งข้าราชการครูฯ จ�านวน 4 เรื่อง 4 ราย

  11. การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครขอกลับเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการครูฯ จ�านวน 1 เรื่อง 1 ราย

  12. การรบัโอนขา้ราชการกรงุเทพมหานครมาบรรจุและแต่งต้ังเปน็ขา้ราชการครู จ�านวน 3 เร่ือง 3 ราย

5.		อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ รวม 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาและให้ 

ความเหน็ชอบเรือ่งเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มผีลการด�าเนินงาน ดงันี้

 1. การตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็น อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นท่ีประสบผลส�าเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช�านาญการ

พิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (เพิ่มเติม) จ�านวน 1 คณะ จ�านวน 3 ราย

  2. การต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเป็น อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้และเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานบริหาร 

สถานศึกษา สาขาบริหารการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 17/2552 และ ว 25/2548 จ�านวน 

2 คณะ รวม 24 ราย

 3. การตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็น อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ สาขาพระพุทธศาสนา  

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 17/2552 จ�านวน 2 คณะ รวม 7 ราย

 4. เห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานส�าหรับ

วิทยฐานะช�านาญการพิเศษ (เพิ่มเติม) จ�านวน 376 ราย

  5. การน�าประสบการณก์ารด�ารงต�าแหนง่คร ูมานบัเปน็ระยะเวลาเกือ้กลูรวมกบัระยะเวลาในการด�ารง

ต�าแหน่งศึกษานิเทศก์ เพื่อขอมีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช�านาญการ
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  6. การน�าประสบการณก์ารด�ารงต�าแหนง่เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป 7 ว ซึง่ไดป้ฏบิตัหินา้ทีศ่กึษานเิทศก์

มานับรวมกับระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งศึกษานิเทศก์ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการเข้ารับการประเมินเลื่อนเป็น

วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จ�านวน 1 ราย

  7. การพิจารณาค�าขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเกินระยะเวลาที่ก�าหนด จ�านวน 10 ราย

  8. การพิจารณาตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จ�านวน 4 ราย

  9. การพิจารณาคุณสมบัติที่จะเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์ ว 5/2554 จ�านวน 7 ราย

  10. การพิจารณาข้อหารือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสิทธิในการปรับปรุงผลงาน

ทางวิชาการ จ�านวน 1 ราย

 11. การพิจารณาทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีไม่อนุมัติให้นับประสบการณ์การด�ารงต�าแหน่งอาจารย์ 1 

มานับรวมกับประสบการณ์การด�ารงต�าแหน่งครู จ�านวน 1 ราย

 12. การพิจารณารับค�าขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 17/2552  

จ�านวน 2 ราย

 13. การอุทธรณ์ผลการพิจารณาในการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ�านวน 2 ราย

 14. การพิจารณารับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอื่น มาบรรจุและแต่งตั้ง 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 2 ราย

 15. การพจิารณาการปรบัปรงุการก�าหนดต�าแหนง่ผูอ้�านวยการโรงเรยีน เกณฑค์ณุภาพ ในปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2547 

 16. การพิจารณายกเว้นคุณสมบัติด้านคุณวุฒิเพื่อขอมีวิทยฐานะครูช�านาญการ จ�านวน 1 ราย

 17. การพิจารณาข้อหารือกรณีขอใช้ภาระงานสอนจากการช่วยปฏิบัติหน้าที่ราชการมาเป็นคุณสมบัติ 

ในการเสนอขอให้มีวิทยฐานะครูช�านาญการ จ�านวน 1 ราย

 18. การพิจารณาอนุมัติให้ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ส�าหรับวิทยฐานะ

ช�านาญการ จ�านวน 1 ราย

 19. การพิจารณาการขอยกเว้นคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ กรณีที่มีวุฒิต�่ากว่าปริญญาตรี เพื่อขอมีวิทยฐานะ

ช�านาญการ จ�านวน 1 ราย

 20. การพจิารณายกเลกิมต ิอ.ก.ค.ศ.วสิามญัเกีย่วกบัวทิยฐานะขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา

ที่ได้อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะช�านาญการพิเศษ จ�านวน 1 ราย และ

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ�านวน 1 ราย

 21. การพิจารณายุติการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช�านาญการพิเศษ จ�านวน 1 ราย

 22. การพิจารณาข้อหารือกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายเกษียณยื่นค�าขอรับ 

การประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญถึงส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก่อนจะเกษียณอายุราชการน้อย

กว่า 6 เดือน จ�านวน 1 ราย



รายงานประจำาปี 2556108

6.		อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้มีการจัดประชุมรวม 13 ครั้ง เพื่อพิจารณาข้อหารือ ให้ความเห็นชอบ

และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล ดังนี้

 1. รับรองคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ (เป็นการเฉพาะราย) 

รวม 4,329 คุณวุฒิ

 2. อนุมติัใหร้บัรองคณุวฒุขิองบคุคลเป็นคณุวฒุท่ีิ ก.ค.ศ. รบัรองใหใ้ชส้มคัรเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา (เป็นการเฉพาะราย) รวม 14 ราย

 3. เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รวม 12 หลักเกณฑ์ ดังนี้

  3.1 (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งผู้บริหาร

การศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรับปรุงตามความเห็นของที่ประชุม

  3.2 (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ�าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามที่ 

ส�านักงาน ก.ค.ศ. เสนอและให้น�าเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา

  3.3 (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด�ารงต�าแหน่งและการพ้นจากต�าแหน่งของ

อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2556 และให้น�าเสนอ ก.ค.ศ.

  3.4 (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด�ารงต�าแหน่งและการพ้นจากต�าแหน่งของ

อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ พ.ศ. 2556 และให้น�าเสนอ ก.ค.ศ.

  3.5 (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มี

หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช�านาญการพิเศษ ตามที่ส�านักงาน ก.ค.ศ. เสนอ

  3.6 (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่

บริหารการศึกษา ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 ตามที่ส�านักงาน ก.ค.ศ. เสนอ

  3.7 (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการก�าหนดอัตราเงินเดือนส�าหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองเพื่อบรรจุ

และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเห็นชอบ (ร่าง) บัญชีอัตราเงินเดือนส�าหรับคุณวุฒิ

ที ่ก.ค.ศ. รบัรอง เพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ต้ังแต่งวนัท่ี 1 มกราคม 2556 

และแต่งตั้งวันที่ 1 มกราคม 2557

  3.8 (รา่ง) หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารก�าหนดอตัราเงนิเดอืนและจ�านวนเงนิทีไ่ดป้รบัตามคณุวฒุทิี ่ก.ค.ศ. 

รับรองและเห็นชอบ (ร่าง) บัญชีอัตราเงินเดือนและจ�านวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 

(การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่) ในวันที่ 1 มกราคม 2556 

และในวันที่ 1 มกราคม 2557

  3.9 (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการน�ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหน่ึงไปข้ึนบัญชีหนึ่ง 

ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ต�าแหน่งครูผู้ช่วย ตามที่ส�านักงาน ก.ค.ศ. เสนอ และน�าเสนอ ก.ค.ศ. 

เพื่อทราบ
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  3.10 (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่น 

ที่ประสบผลส�าเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเล่ือนเป็นวิทยฐานะช�านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

ที่ปรับปรุงตามความเห็นของที่ประชุม

  3.11 (ร่าง) มาตรฐานต�าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งบุคลากร 

ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) โดยก�าหนดคุณวุฒิที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับผู้ด�ารงต�าแหน่ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งบุคลากรศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตามแนวทางที่ ก.พ. 

ก�าหนด

  3.12 (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งครูผู้ช่วย ทั้ง 2 แบบ และมอบส�านักงาน ก.ค.ศ. จัดหา (ร่าง) 

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งครูผู้ช่วย อีก 1 แบบ เป็นแบบท่ี 3 ให้ผู้ด�าเนินการสอบแข่งขันรวมกลุ่ม 

ด�าเนินการให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ออกข้อสอบ พร้อมวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของหลักเกณฑ์และวิธีการสอบ

แขง่ขนัเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ต�าแหนง่ครูผู้ชว่ย  

ทั้ง 3 แบบ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ค.ศ.

 4. เห็นชอบอนุมัติหลักการให้ปรับปรุง/พัฒนาหลักเกณฑ์ รวม 4 เรื่อง ดังนี้

  4.1 ปรับปรุง/พัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลส�าเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเล่ือนเป็นวิทยฐานะช�านาญการพิเศษ 

และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

  4.2 ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง 

ผูอ้�านวยการส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามความเหน็ชอบ

ของที่ประชุม

  4.3 ปรับหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งครูผู้ช่วย โดยเพิ่มการทดสอบภาค ค. ความเหมาะสม 

กับวิชาชีพ

  4.4 ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ 

ส�านักงาน ก.ค.ศ. เสนอ ยกเว้นองค์ประกอบของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายให้ก�าหนดไว้เช่นเดิม 

ตามหนังสือส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว. 9  ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554

 5. ให้ส�านักงาน ก.ค.ศ. ปรับ (ร่าง) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล รวม 4 หลักเกณฑ์ ดังนี้

  5.1 (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา
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  5.2 (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  5.3 (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้ออกจากราชการไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  5.4 ปรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก�าหนดสัดส่วนอัตราเงินเดือนให้ผู้ได้รับการบรรจุ

และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

 6. เห็นชอบให้ตั้ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจ รวม 3 คณะ

  6.1 อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งศึกษานิเทศก์

  6.2 อ.ก.ค.ศ.วสิามญัเฉพาะกจิปรับปรุง/พัฒนาหลักเกณฑ์และวธิกีารใหข้้าราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลส�าเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช�านาญการ

พิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

  6.3 อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อท�าหน้าที่ในการพิจารณารับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป 

ผลงานเทยีบเคยีงของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา รวมท้ังพิจารณาคณุสมบติัของผู้ได้รับการคดัเลอืก

จากส่วนราชการต่าง ๆ

 7. ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 16 เรื่อง ดังนี้

  7.1 เห็นชอบการก�าหนดกรอบต�าแหน่งประเภทวิชาการ และต�าแหน่งประเภททั่วไป ใน 225 เขต

พื้นที่การศึกษา จ�านวน 14,300 ต�าแหน่ง

  7.2 เห็นชอบการก�าหนดกรอบต�าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช�านาญการพิเศษเพิ่มเติมจาก 

กรอบเดิม ในกลุ่มงานที่มีปริมาณและคุณภาพงานตามเกณฑ์ที่ก�าหนด รวมทั้งสิ้น 1,163 ต�าแหน่ง

  7.3 เห็นชอบการก�าหนดกรอบอตัราก�าลงัของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร

จากเดิม 63 ต�าแหน่ง เป็น 58 ต�าแหนง โดยลดอัตราก�าลังในกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนทั้งหมด

  7.4 เห็นชอบการก�าหนดต�าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ สายงานทรัพยากรบุคคล 

เพิม่เตมิจากทีก่�าหนดในกฎ ก.ค.ศ. การจดัประเภทต�าแหนง่ ระดับต�าแหนง่ การใหไ้ด้รับเงินเดือนและเงินประจ�า

ต�าแหน่งของต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) พ.ศ. 2555

  7.5 เห็นชอบการก�าหนดมาตรฐานต�าแหน่ง ต�าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับเชี่ยวชาญ

  7.6 เห็นชอบการก�าหนดเลขที่ต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) 

ในสถานศึกษาโดยใช้เลขที่ต�าแหน่งต่อจากเลขที่ต�าแหน่งสุดท้ายของต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

ตามมาตรา 38 ค.  (2) ในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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  7.7 เห็นชอบใหเ้ปลีย่นต�าแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ ตามมาตรา 38 ค. (2) ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

จากการยุบเลิกต�าแหน่งได้ เมื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติและผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 

ก�าหนด โดยไม่ต้องจัดท�าผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม

  7.8 เห็นชอบการก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการก�าหนดต�าแหน่งและประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้ง 

ให้ด�ารงต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ต�าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

  7.9 เห็นชอบให ้ก� าหนดหลัก เกณฑ ์และวิ ธี การคัด เ ลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่ น 

ตามมาตรา 38 ค. (2) ผู้ได้รับผลกระทบจากการยุบเลิกต�าแหน่งไปแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประเภทวิชาการ 

ในสายงานวิชาการเงินและบัญชี วิชาการพัสดุ วิชาการตรวจสอบภายใน โดยวิธีการคัดเลือก โดยการสอบ 

ข้อเขียนและประเมินความเหมาะสม รวม 3 ภาค คือ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถ

ที่ใช้เฉพาะต�าแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับต�าแหน่ง ส�าหรับเกณฑ์การตัดสินต้องได้คะแนนไม่ต�่ากว่า 

ร้อยละ 60

  7.10 เห็นชอบให้เทียบประสบการณ์การปฏิบัติงานในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี 

เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี รวมกับคุณวุฒิในระดับปริญญาทางอื่นเป็นคุณวุฒิทางอื่น 

ที่ ก.ค.ศ. ก�าหนดส�าหรับต�าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการตรวจสอบภายใน 

เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากถูกยุบเลิกต�าแหน่ง

  7.11 เห็นชอบให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและต�าแหน่ง 

ผู้อ�านวยการ ก.ศ.น. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ได้รับประเมินให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ 

ว 17/2552

  7.12 ปรับปรุงหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพิจารณากล่ันกรองการรับรอง

คุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และต้ังอนุกรรมการ

เพิ่มเติม จ�านวน 4 คน

  7.13 เห็นชอบให้ตอบข้อหารือส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส่วนราชการเกี่ยวกับเรื่องคุณวุฒิ

การศึกษาของผู้สอบแข่งขันได้/ผู้สมัครสอบแข่งขัน คุณสมบัติของผู้สอบแข่งขันได้/ผู้สมัครสอบแข่งขัน  

เรื่องการพิจารณารับรองคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตร การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ 

การบริหารงานบุคคล รวม 23 เรื่อง

  7.14 เห็นชอบก�าหนดแนวปฏบัิตกิารนบัหนว่ยกจิ กรณหีลกัฐานการศกึษามไิดร้ะบสุาขาวชิาเอกไว้

ให้นับหน่วยกิจจากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ทั้งหมด ดังนี้

     - ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษาเนื้อหา 

วิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

     - ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปีหลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ 

ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิตและในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต 

รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
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     ทั้งนี้ แต่ละเนื้อหาวิชาที่ศึกษาตามข้อ 1 และข้อ 2 จะต้องได้ระดับคะแนนไม่ต�่ากว่า 

เกรด C

  7.15 เห็นชอบใหบุ้คคลเป็นผูข้าดคณุสมบตัติามประกาศรบัสมคัรของ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

1 ราย

  7.16 เหน็ชอบให้จดัสรรอัตราข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีว่า่งจากผลการเกษยีณอาย ุ

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ด�าเนินการตามเงื่อนไขที่ 

คปร. ก�าหนด

 8. อนุมัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 11 เรื่อง 

ดังนี้

  8.1 อนุมัติปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ รวมทั้งหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไข 

ในการก�าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วง ส�าหรับการบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ทุกสังกัด

  8.2 อนุมัติให้นับรวมระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งศึกษาธิการอ�าเภอระดับ 8 รวมกับ 

ต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการเขตพื้นที่การศึกษา วิทยฐานะรองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ช�านาญการพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 1 ราย เพ่ือใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ 

ในการสมัครคัดเลือกบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

ในกลุ่มคัดเลือกได้และอนุมัติ เป็นหลักการ หากมีกรณีเช่นเดียวกันนี้ ให้ เสนอ เลขาธิการ ก.ค.ศ. 

พิจารณา

  8.3 อนุมัติให้เทียบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองเป็นคุณวุฒิทางการศึกษาและรับรองคุณวุฒิ 

เพื่อก�าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่งนักวิชาการศึกษา ต�าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

  8.4 อนุมัติให้ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาน�าหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะครูช�านาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอฯ ที่มีผลการประเมินด้านที่ 3 

(ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี) ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด) ตามหนังสือส�านักงาน ก.ค.ศ.  

ที่ ศธ 0206.4/0165 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2552 มาใช้โดยอนุโลมส�าหรับข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา สังกัดส�านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนที่ยื่นค�าขอมีและเลื่อนวิทยฐานะช�านาญการพิเศษ 

ตามหนังสือส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 25 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548

  8.5 อนุมัติก�าหนดต�าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส�านักกิจการลูกเสือ 

ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนเป็นต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารการศึกษาตามเดิม และเห็นชอบให้ปรับมาตรฐาน

ต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารการศึกษาเฉพาะประเด็นการได้รับเงินเดือนเป็น “ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 1 

หรือ คศ. 2 หรือ คศ. 3 การให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 2 และ คศ. 3 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 

ก.ค.ศ. ก�าหนด นอกนั้นคงเดิม รวมทั้งเห็นชอบหลักในการก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก�าหนดให้ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 3
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  8.6 อนุมัติให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ด�าเนินการคัดเลือกบุคคล (เป็นการเฉพาะราย) เข้ารับ

ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งครูผู้ช่วย รวม 17 ราย

  8.7 อนุมัติให้ อ.ก.ค.ศ. ส�านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ด�าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ 

และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2555 

เฉพาะวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่ปกติทั่วประเทศ

  8.8 อนุมัติให้ สอศ. เพิ่มจ�านวนผู้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาทั้งหมด เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้

ด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการสถานศึกษาและผู้อ�านวยการสถานศึกษา

  8.9 อนุมัติให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งครูผู้ช่วย เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ตามหนังสือ 

ส�านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 12 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ข้อ 2.7 ความจ�าเป็นหรือมีเหตุพิเศษอื่น 

ตามที่ผู้ด�าเนินการคัดเลือกก�าหนด โดยได้รับอนุมัติจาก ก.ค.ศ.

  8.10 อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาไปด�ารงต�าแหน่งเดิม 

ในสถานศึกษาที่ยื่นค�าร้องขอย้ายประจ�าปีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2555 ได้ตามค�าขอ

  8.11 อนุมัติให้ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�าหนดวันรับสมัครคัดเลือกบุคคล 

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งครูผู้ช่วย กรณี 

ที่มีความจ�าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2555 เพิ่มเติม จ�านวน 3 วัน

  8.12 อนุมัติให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ก�าหนดระยะเวลาการด�าเนินการพิจารณา  

เป็นวันที่ 11 ถึง 15 พฤษภาคม 2556 และอนุมัติเป็นหลักการให้ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

ในนาม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล ในกรณีการขอก�าหนด 

ระยะเวลาการพิจารณาต่อไปจากท่ีก�าหนดไว้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช�านาญการพิเศษ โดยระยะเวลาที่ขอก�าหนดต้อง 

ไม่เกินวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

  8.13 อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช�านาญการพิเศษ 

(กรณีผู้ขอฯ ที่มีผลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด) ระหว่างวันที่ 22 - 

26 เมษายน 2556 ที่ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นผู้จัด จ�านวน 1 ราย

 9. ไม่อนุมัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 6 เรื่อง ดังนี้

  9.1 ไมอ่นมุตัใิหเ้ยยีวยาผูไ้ดร้บัการคดัเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังใหด้�ารงต�าแหนง่รองผู้อ�านวยการ

สถานศึกษา จ�านวน 2 ราย เนื่องจากขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว

  9.2 ไม่อนุมัติให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา คัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ต�าแหน่ง 

ครูผู้ช่วย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งครูผู้ช่วย 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
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ทางการศึกษา ต�าแหน่งครูผู ้ช่วย กรณีที่มีความจ�าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามหนังสือส�านักงาน ก.ค.ศ. 

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 12 ลงวันที่ 19 เมษายน 2555 ข้อ 7 ความจ�าเป็นหรือมีเหตุพิเศษอื่น ตามที่ อ.ก.ค.ศ. 

เขตพื้นที่การศึกษาก�าหนด โดยได้รับอนุมัติจาก ก.ค.ศ.

  9.3 ไม่อนุมัติให้ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และให้ อ.ก.ค.ศ.  

เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาด�าเนินการตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 เนื่องจากการรับสมัคร การบรรจุและแต่งต้ังบุคคลทั้ง 2 รายไม่เป็นไปตาม

มาตรา 42 และมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว เพราะคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน 

สถาบันการศึกษาเสนอให้ ก.ค.ศ. รับรองหลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน และให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ด�าเนินการคัดเลือกบุคคลทั้ง 2 ราย เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่ง 

ครูผู้ช่วย เป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ในวันถัดจากวันที่ส่ังให้บุคคล 

ทั้ง 2 ราย ออกจากราชการตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว โดยให้บรรจุและแต่งตั้งบุคคล 

ทั้ง 2 ราย เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งครูผู้ช่วย รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย 

ตามคุณสมบัติปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ตั้งแต่วันที่ ก.ค.ศ. รับรองวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน 

ของแต่ละราย หรือวันที่แต่ละรายได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี

  9.4 ไม่อนุมัติให้ยกเว้นคุณสมบัติด้านการพัฒนาก่อนแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการ 

สถานศึกษา

  9.5 ไม่อนุมัติให้ อ.ก.ค.ศ. ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นบัญชีผู ้ผ่านการคัดเลือก  

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มี 

ความจ�าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส�านักงาน กศน.

  9.6 ไม่อนุมัติใช้บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู ้ผ ่านการคัดเลือก 

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งศึกษานิเทศก์

 10. ให้ส่วนราชการด�าเนนิการเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

รวม 5 เรื่อง ดังนี้

  10.1 ให้ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาจัดสรรต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการ

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ต�าแหน่งชั่วคราวและมีเงื่อนไข ต�าแหน่งผู ้ช่วยผู ้อ�านวยการส�านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษา และต�าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา และต�าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จ�านวน 342 ต�าแหน่ง ไปก�าหนดเป็นต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษา พร้อมบัญชีรายละเอียดการตัดโอนต�าแหน่งและอัตราเงินเดือน

  10.2 ให้ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด�าเนินการเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่าน 

การสรรหาให้ด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการสถานศึกษา และผู้อ�านวยการสถานศึกษา โดยให้เรียกข้าม 

ล�าดับที่ของผู้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานต�าแหน่งดังกล่าว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตาม 

มาตรฐานต�าแหน่งล�าดับถัดไปเฉพาะในการเรียกมารายงานตัวแต่ละคร้ัง และเมื่อเรียกบรรจุในคร้ังต่อไป 

ให้เรียกล�าดับที่ที่คงการขึ้นบัญชีไว้ซ�้าทุกครั้งจนกว่าจะมีรายใดสมัครใจที่จะบรรจุและแต่งตั้งเนื่องจาก 
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เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก�าหนดข้อ 6.1.2 (2) ข้อ (2.3) ตามหนังสือส�านักงาน ก.ค.ศ. 

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2555

  10.3 ให้ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด�าเนินการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาโครงการ 

ผลิตครูมืออาชีพ กรณีการรับนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ในรูปแบบการประกัน 

การมงีานท�าเมือ่ส�าเรจ็การศกึษา เพือ่บรรจแุละแต่งตัง้เข้ารบัราชการเป็นข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

ต�าแหน่งครูผู ้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก�าหนด ตามหนังสือส�านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนท่ีสุด  

ที่ ศธ 0206.6/ว 12 ลงวันที่ 19 เมษายน 2555

  10.4 ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการเป็นผู้พิจารณา 

ก�าหนดกลุม่วชิา หรอืทาง หรอืสาขาวชิาเอก ทีจ่ะด�าเนนิการคดัเลอืกตามความต้องการของสถานศกึษาเพือ่บรรจุ 

และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจ�าเป็น 

หรือมีเหตุพิเศษ

   10.5 ให้ส�านกังาน ก.ค.ศ. ตรวจสอบมต ิอ.ก.ค.ศ.วสิามญัเกีย่วกบัการอทุธรณ์และการร้องทกุข์กรณี

ร้องทกุข์ว่ามต ิอ.ก.ค.ศ.  เขตพืน้ทีก่ารศกึษามมีติรับย้ายผู้อ�านวยการสถานศกึษาเป็นการพิจารณาโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมายและไม่เป็นธรรม

7.		อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้มีการจัดประชุมรวม 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ 
เรื่องส�าคัญเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส�าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ 
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้
 1. อนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
รวม 4 เรื่อง ดังนี้
  1.1 ให้ อ.ก.ค.ศ. ส�านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ด�าเนินการคัดเลือกพนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ�า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งครูผู ้ช ่วย 
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อ�าเภอ 
ในจังหวดัสงขลา (อ�าเภอจะนะ อ�าเภอสะบ้าย้อย อ�าเภอเทพา และอ�าเภอนาทว)ี โดยให้ปรบัจากหลกัเกณฑ์  และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก�าหนดตามหนังสือส�านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 13  ลงวันที่ 23 เมษายน 2555
  1.2 ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งครูผู้ช่วย เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย จ�านวน 3 ราย
  1.3 ให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ�า หรือลูกจ้างชั่วคราว 
จากเงนิงบประมาณ หรอืเงนิรายได้ของหน่วยงานการศกึษา ซ่ึงได้ปฏบิติัหน้าทีเ่กีย่วกบัลักษณะงานของต�าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ของหน่วยงานการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นเวลาทวีคูณ เพื่อให้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
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  1.4 ให้รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง 

ผู้อ�านวยการส�านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด รองผู้อ�านวยการส�านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด  

และผู้อ�านวยการส�านักงานการศึกษาเอกชนอ�าเภอ ในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

จ�านวน 15 ราย ท้ังนี้ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานต�าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะและเป็นไปตาม 

ประกาศรับสมัครของ อ.ก.ค.ศ. ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 2. ให้ความเห็นชอบในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ รวม 6 เรื่อง ดังนี้

  2.1 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ�าหรือลูกจ้างชั่วคราวจาก 

เงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของหน่วยงานการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ตามมาตรา 38 ค.  (2) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

  2.2 ก�าหนดต�าแหน่งและประสบการณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็น 

“ต�าแหนง่อืน่ที ่ก.ค.ศ. เทียบเท่า” เพือ่ใชเ้ป็นคณุสมบติัด้านประสบการณข์องต�าแหนง่รองผูอ้�านวยการส�านกังาน

การศึกษาเอกชนจังหวัด ผู้อ�านวยการส�านักงานการศึกษาอ�าเภอ

  2.3 ก�าหนดคุณสมบัติ และการก�าหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผล

การปฏิบัติงาน/ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ส�าหรับวิทยฐานะช�านาญการพิเศษ 

  2.4 (รา่ง) หลกัเกณฑ์และวธิกีารคดัเลอืกบคุคล เพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากร

ทางการศึกษา ต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ และให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ตามหนังสือส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 19 

ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

  2.5 หลักการให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้พิจารณาก�าหนดกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขา

วิชาเอก และอาจเปิดคัดเลือกกลุ่มวิชาทั่วไป ท่ีจะด�าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ�าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

  2.6 ให้ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนด�าเนินการสรรหาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 

รองผู้อ�านวยการส�านักงานการศึกษาเอกชนอ�าเภอในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ตามหนังสือส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 24 ลงวันที่ 6 กันยายน 2555

 3. การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

จ�านวน 2 ราย

  4. ไม่อนุมัติและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากไม่เป็น 

ไปตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ�าเหน็จความชอบ ส�าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ พ.ศ. 2550 รวม 3 ราย
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 5. ไม่อนุมัติให้ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด�าเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถานศึกษาเป็นการล่วงหน้า

 6. ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

รวม 7 เรื่อง

8.		อ.ก.ค.ศ.	วิสามัญเกี่ยวกับการกำากับ	ติดตาม	และประเมินผลการบริหารงานบุคคล
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จัดประชุม รวม 11 ครั้ง โดยได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับ 

การก�ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคล มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

 1. พิจารณาการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 2. หารือการปฏิบัติงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

 3. มอบหมายให้ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบการบริหารงานบุคคล 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา ลงพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 4. ก�าหนดแนวปฏิบัติและคู่มือการเลื่อนเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 5. เห็นชอบโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ 

การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษากับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

การศึกษา

 6. การคัดเลือกส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาน�าร่องเพิ่มเติมเพื่อด�าเนินการจัดระบบทะเบียนประวัติ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 7. การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคลส�าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ระบบ CMSS : Competency Management Supporting System) 

 8. การก�าหนดรหัสเลขที่ต�าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 9. ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 10. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อก�าหนดตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555

 11. เห็นชอบหลักสูตรอบรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางด้านการบริหารงานบุคคลของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 9 หลักสูตร

 12. เห็นชอบการก�าหนดรูปแบบและรายงาน ก.ค.ศ. 16 และแฟ้มประวัติระบบเอกสาร

 13. เห็นชอบคู่มือการจัดท�าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 14. เห็นชอบการส่งมอบ Username และ Password ใช้งานระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ และ

ระบบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา



รายงานประจำาปี 2556118

9.		อ.ก.ค.ศ.  วิสามัญเกี่ยวกับการร้องทุกข์	 และการร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จัดประชุมรวม 12 คร้ัง ได้พิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ และการร้องเรียน  

ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเป็น 

เรือ่งการรอ้งเรียนกรณีการพจิารณาการยา้ย การไมป่ฏบิตัติามมต ิก.ค.ศ. และรอ้งเรยีนคณุสมบตัขิองอนกุรรมการ 

ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวนรวมทั้งสิ้น 

48 เรื่อง จ�านวน 48 ราย

10.		อ.ก.ค.ศ.	วิสามัญเก่ียวกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จัดประชุมรวม 12 ครั้ง โดยมีผลการด�าเนินงานและได้พิจารณา 

เรื่องส�าคัญดังต่อไปนี้

  1. ร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มส�าหรับต�าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. ....

  2. ร่างรายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ด�ารง

ต�าแหน่งผู้บริหารส�านักงานการศึกษาเอกชนอ�าเภอ/จังหวัด ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

  3. แนวปฏบัิตเิกีย่วกบักฎ ก.ค.ศ. ว่าดว้ยการใหข้า้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ไดร้บัเงนิเดอืน 

พ.ศ. 2555

  4. แบบขอรับและแบบรายงานข้อมูลเพื่อขอรับ พ.ค.ก.

  5. การใหข้า้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา มสิีทธิไ์ด้รับการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนระหวา่ง

ลาศึกษาต่อ จ�านวน 28 เรื่อง รวม 43 ราย

  6. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 3 เรื่อง รวม 3 ราย

  7. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงิน พ.ค.ศ.

  8. การขอรบัเงนิเพิม่ส�าหรบัต�าแหนง่ทีม่เีหตพุเิศษต�าแหนง่นติกิร (พ.ต.ก.) จ�านวน 2 เรือ่ง รวม 26 ราย

  9. การพฒันาขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษากอ่นแตง่ตัง้ใหม้แีละเลือ่นวทิยฐานะช�านาญการ

พิเศษและเชี่ยวชาญ จ�านวน 8 เรื่อง รวม 9 ราย

  10. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต�าแหน่งครูผู้ช่วย จ�านวน 5 เรื่อง รวม 8 ราย

  11. หารือการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเกินวงเงินร้อยละ 6

  12. หารือแนวปฏิบัติการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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11.	อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับตำาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา	38	ค.	(2)

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จัดประชุมรวม 11 ครั้ง เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบเรื่อง 

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

ตามมาตรา 38 ค.  (2) มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

 1. การปรับปรุงการก�าหนดต�าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งบุคลากร 

ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.  (2) อนุมัติ 1 ต�าแหน่ง

  2. การก�าหนดต�าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งบุคลากร 

ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.  (2) อนุมัติ 3 ต�าแหน่ง ไม่อนุมัติ 2 ต�าแหน่ง

  3. การตัดโอนต�าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต�าแหน่งบุคลากร

ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.  (2) อนุมัติ 2 ต�าแหน่ง 

  4. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

ตามมาตรา 38 ค. (2)  ให้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม 1 ราย

  5. การเปล่ียนต�าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งบุคลากร

ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.  (2)  อนุมัติ 18 ราย

  6. การโอนข้าราชการอ่ืน/พนักงานส่วนท้องถ่ินมาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) อนุมัติ 4 รายและชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม 2 ราย

  7. การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม 

มาตรา 38 ค. (2)  ไม่อนุมัติ 1 ราย

  8. การนับระยะเวลาขัน้ต�า่เพือ่แต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งบคุลากรทางการศกึษาอืน่ตาม มาตรา 38 ค. (2) 

ไม่อนุมัติ 2 ราย

  9. หารอืการเลือ่นและแตง่ตัง้ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ต�าแหนง่บคุลากรทางการศกึษา

อื่นตามมาตรา 38 ค. (2)  2 ราย

  10. การก�าหนดกรอบอัตราก�าลังต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

  11. มาตรฐานต�าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

ตามมาตรา 38 ค.  (2)





รายชื่อคณะกรรมการใน ก.ค.ศ. และ

คณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ
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  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการ

  1) นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา (ตุลาคม 2555)

  2) นายจาตุรนต์  ฉายแสง (กรกฎาคม 2556)

 2. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองประธานกรรมการ

  (นางพนิตา  ก�าภู ณ อยุธยา) 

 3. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรรมการ

  (นายสุวัตร  สิทธิหล่อ)

 4. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ

  (นางปริศนา  พงษ์ทัดศิริกุล)

 5. เลขาธิการ ก.พ. กรรมการ

  (นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา)

 6. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กรรมการ

  (นายชินภัทร ภูมิรัตน)

 7. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กรรมการ

  (นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์)

 8. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรรมการ

  (นายอภิชาติ  จีระวุฒิ)

 9. เลขาธิการคุรุสภา  กรรมการ

  1) นายองค์กร  อมรสิรินันท์ (ตุลาคม 2555)

  2) นายอ�านาจ  สุนทรธรรม (มิถุนายน 2556) 

 10. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา (นายวีระ  กาญจนะรังสิตา) กรรมการ

 11. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล (นายนิราศ  สร่างนิทร) กรรมการ 

 12. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย (ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ) กรรมการ

 13. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการภาครัฐ (รองศาสตราจารย์สุขุม  เฉลยทรัพย์) กรรมการ

 14. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารธุรกิจหรือด้านเศรษฐศาสตร์  กรรมการ

  (ศาสตราจารย์ตีรณ  พงศ์มฆพัฒน์)

 15. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารองค์กร (นายอัชพร  จารุจินดา) กรรมการ

 16. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพิเศษหรือด้านเศรษฐศาสตร์  กรรมการ

  1) นางมลิวัลย์  ธรรมแสง (ตุลาคม 2555)

  2) รองศาสตราจารย์ทวี  เชื้อสุวรรณทวี (มีนาคม 2556)

 17. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตและพัฒนาครู (นายพลสัณห์  โพธิ์ศรีทอง) กรรมการ
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 18. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านการบริหารจัดการความรู ้ กรรมการ

  หรือด้านวิจัยและประเมินผล (นายอ�ารุง  จันทวานิช)

 19. ผู้แทนผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  กรรมการ

  (นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร)

 20. ผู้แทนผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  กรรมการ

  (นายสมเกียรติ บุญรอด) 

 21. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  กรรมการ

  (นายส�าเริง  กุจิรพันธ์)

 22. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  กรรมการ

  (นายวัชรินทร์  ศรีบุรินทร์)

 23. ผู้แทนข้าราชการครู สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ

  ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (นายสนอง  ชาระมาตย์)

 24. ผู้แทนข้าราชการครู สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ

  ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (นายสุบัน  ประทุมทอง)

 25. ผู้แทนข้าราชการครู สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ

  ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

  1) นายนิวัฒน์  จรุงจิตต์  (พฤศจิกายน 2555)

  2) นายออน  กาจกระโทก (มีนาคม 2556)

 26. ผู้แทนข้าราชการครูสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ

  ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (นายสงกรานต์  จันทร์น้อย)

 27. ผู้แทนข้าราชการครูสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการ

  (นายวุฒิพงษ์  อินทิแสง)

 28. ผู้แทนข้าราชการครู สังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ

  สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

  (นายประดิษฐ์  บุดดีจีน)

 29. ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  กรรมการ

  (นายอังกูล  สมคะเนย์)

 30. ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  กรรมการ

  (นายสุทธิพร  ไชยพิเดช)

 31. เลขาธิการ ก.ค.ศ. (นางรัตนา  ศรีเหรัญ) กรรมการและเลขานุการ

 32. รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ที่เลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ

 33. ผู้อ�านวยการภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ   
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  อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 1. นายอัชพร  จารุจินดา ประธานอนุกรรมการ

 2. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุกรรมการ

 3. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการ

   4. นายโกศล  วิชิตธนาฤกษ์ อนุกรรมการ

 5. เลขาธิการ ก.ค.ศ. อนุกรรมการ

 6. นายประดิษฐ์  ระสิตานนท์ อนุกรรมการ

 7. นายนพพร  สุวรรณรุจิ อนุกรรมการ

 8. นายชูชาติ ทรัพย์มาก อนุกรรมการ

 9. นายศิลปชัย  หอมทรัพย์ อนุกรรมการ

 10. นายวิพล  นาคพันธ์ อนุกรรมการ

 11. นายเอกศักดิ์  คงตระกูล อนุกรรมการ

 12. ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย ส�านักงาน ก.พ. อนุกรรมการ

 13. นายสุชัย  งามจิตต์เอื้อ อนุกรรมการ

 14. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย ส�านักงาน ก.ค.ศ. อนุกรรมการ

 15. นายสมเกียรติ  บุญรอด  อนุกรรมการ

 16. นายส�าเริง  กุจิรพันธ์  อนุกรรมการ

 17. นายสงกรานต์  จันทร์น้อย อนุกรรมการ

 18. นายสุบัน  ประทุมทอง อนุกรรมการ

 19. ผู้อ�านวยการภารกิจกฎหมาย อุทธรณ์และร้องทุกข์ อนุกรรมการและ

       ส�านักงาน ก.ค.ศ. เลขานุการ

 20. เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่ เลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ

 21. เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่ เลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ
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  อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ  

 1. นายอภิชาติ  จีระวุฒิ ประธานอนุกรรมการ

 2. เลขาธิการ ก.ค.ศ. อนุกรรมการ

 3. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการ

 4. นายตีรณ  พงศ์มฆพัฒน์ อนุกรรมการ

 5. นายวีระ  กาญจนะรังสิตา อนุกรรมการ

 6. นายมังกร  กุลวานิช อนุกรรมการ

 7. นายสราวุธ  เบญจกุล อนุกรรมการ

 8. นายพร  รุจนเวช อนุกรรมการ

 9. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย ส�านักงาน ก.ค.ศ. อนุกรรมการ

 10. นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร อนุกรรมการ

 11. นายสุบัน  ประทุมทอง อนุกรรมการ

 12. นายนิวัฒน์  จรุงจิตต์ อนุกรรมการ

 13. นายส�าเริง  กุจิรพันธ์ อนุกรรมการ

 14. นายวุฒิพงษ์  อินทิแสง อนุกรรมการ

 15. ผู้อ�านายการภารกิจเสริมสร้างและมาตรฐานวินัย อนุกรรมการและ

       ส�านักงาน ก.ค.ศ. เลขานุการ 

 16. เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่ เลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ

 17. เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่ เลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ

อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์  

 1. นายธงทอง  จันทรางศุ ประธานอนุกรรมการ

 2. เลขาธิการ ก.ค.ศ. อนุกรรมการ

 3. นายนิราศ  สร่างนิทร อนุกรรมการ

 4. นายเสน่ห์  ขาวโต อนุกรรมการ

 5. นายสมบัติ  ขวัญดี อนุกรรมการ

 6. นายอนันต์  จินดารัตน์ อนุกรรมการ

 7. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย ส�านักงาน ก.ค.ศ. อนุกรรมการ

 8. นายสุทธิพร  ไชยพิเดช อนุกรรมการ

 9. นายสมเกียรติ  บุญรอด อนุกรรมการ

 10. นายสนอง  ชาระมาตย์ อนุกรรมการ

 11. นายสงกรานต์  จันทร์น้อย อนุกรรมการ
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 12. ผู้อ�านายการภารกิจกฎหมาย อุทธรณ์และร้องทุกข์ อนุกรรมการและ

  ส�านักงาน ก.ค.ศ. เลขานุการ

 13. เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่ เลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ

 14. เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่ เลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ

  อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับตำาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 1. นายนิราศ  สร่างนิทร ประธานอนุกรรมการ

 2. เลขาธิการ ก.ค.ศ. อนุกรรมการ

 3. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการ

  4. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการ

 5. ผู้แทนส�านักงาน ก.พ. อนุกรรมการ

 6. เลขาธิการ กศน. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการ

 7. เลขาธิการคุรุสภา อนุกรรมการ

 8. รองเลาขาธิการ ก.ค.ศ. ที่เลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบหมาย อนุกรรมการ

 9. นายอ�ารุง  จันทวานิช อนุกรรมการ

 10. นายสมเชาว์  เกษประทุม อนุกรรมการ

 11. นายธีรเชิด  กุลกรวยทอง อนุกรรมการ

 12. นางสาวประนอมศรี  จันทนวงษ์ อนุกรรมการ

 13. นายสมศักดิ์  รังสิโยภาส อนุกรรมการ

 14. อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการ

 15. อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการ

 16. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ส�านักงาน ก.ค.ศ. อนุกรรมการ

  17. นายวุฒิพงษ์  อินทิแสง อนุกรรมการ

 18. นายนิวัฒน์  จรุงจิตต์ อนุกรรมการ

 19. นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร อนุกรรมการ

 20. นายประดิษฐ์  บุดดีจีน      อนุกรรมการ

 21. ผู้อ�านวยการภารกิจระบบต�าแหน่งและวิทยฐานะที่ 2 อนุกรรมการและ      

  ส�านักงาน ก.ค.ศ. เลขานุการ

 22. เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่ เลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ

 23. เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่ เลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ
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  รายชื่ออนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา

 1. นายพลสัณห์  โพธิ์ศรีทอง ประธานอนุกรรมการ

 2. เลขาธิการ ก.ค.ศ. อนุกรรมการ

 3. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการ

 4. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการ

 5. นายอ�ารุง  จันทวานิช อนุกรรมการ

 6. นายบุญลือ  ทองอยู่  อนุกรรมการ

 7. นายสมานจิต  ภิรมย์รื่น อนุกรรมการ

 8. นางสาวพจนา  ว่องตระกูล อนุกรรมการ

 9. นางศิริพรรณ  ชุมนุม อนุกรรมการ

 10. นายนิวัตร  นาคะเวช อนุกรรมการ

 11. นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ อนุกรรมการ

 12. นายอกนิษฐ์  คลังแสง อนุกรรมการ

 13. นางมลิวัลย์  ธรรมแสง (ตุลาคม 2555) อนุกรรมการ

  รองศาสตราจารย์ทวี  เชื้อสุวรรณทวี (มีนาคม - กันยายน 2556)

 14. นายวีระ  กาญจนะรังสิตา อนุกรรมการ

 15. อธิการบดีสถาบันการพลศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการ

 16. อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการ

 17. รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ที่เลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบหมาย อนุกรรมการ

 18. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล อนุกรรมการ

 19. นายสนอง  ชาระมาตย์ อนุกรรมการ

 20. นายส�าเริง  กุจิรพันธ์ อนุกรรมการ

 21. นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร อนุกรรมการ

 22. ผู้อ�านวยการภารกิจระบบต�าแหน่งและวิทยฐานะที่ 1 อนุกรรมการและ 

       ส�านักงาน ก.ค.ศ. เลขานุการ

 23. เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่เลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ

 24. เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่เลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ
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  อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล

 1. นายอภิชาติ  จีระวุฒิ ประธานอนุกรรมการ

 2. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการ

 3. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการ

 4. เลขาธิการ ก.พ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการ

 5. เลขาธิการ ก.ค.ศ. อนุกรรมการ

 6. นายนิราศ  สร่างนิทร อนุกรรมการ

 7. นายประดิษฐ์  ระสิตานนท์ อนุกรรมการ

 8. นายสมเกียรติ  ชอบผล อนุกรรมการ

 9. นายบุญลือ  ทองอยู่ (พฤศจิกายน 2555) อนุกรรมการ

 10. นางมัณฑนา  ศังขะกฤษณ์ อนุกรรมการ

 11. นายสมานจิต  ภิรมย์รื่น (พฤศจิกายน 2555) อนุกรรมการ

 12. นายประเสริฐ  บุญเรือง อนุกรรมการ

 13. รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ที่เลขาธิการ ก.ค.ศ มอบหมาย อนุกรรมการ

 14. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ส�านักงาน ก.ค.ศ. อนุกรรมการ

 15. นายสมเกียรติ  บุญรอด อนุกรรมการ

 16. นายวุฒิพงษ์  อินทิแสง  อนุกรรมการ

 17. นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร  อนุกรรมการ

 18. นายสุบัน  ประทุมทอง อนุกรรมการ

 19. ผู้อ�านวยการภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล อนุกรรมการและ

  ส�านักงาน ก.ค.ศ. เลขานุการ

 20. เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่ เลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบหมาย  ผู้ช่วยเลขานุการ

 21. เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่ เลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบหมาย        ผู้ช่วยเลขานุการ
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  อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

 1. นายนิวัตร  นาคะเวช ประธานอนุกรรมการ
 2. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการ
   3. เลขาธิการ ก.ค.ศ. อนุกรรมการ
 4. รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ที่ เลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบหมาย อนุกรรมการ
 5. นายนิราศ  สร่างนิทร อนุกรรมการ
 6. นายกิจสุวัฒน์  หงส์เจริญ อนุกรรมการ
 7. นายปราโมทย์  แก้วสุข อนุกรรมการ
 8. นายสามารถ  หมวดมณี (มิถุนายน 2555) อนุกรรมการ
 9. นายวิมล  วัฒนา อนุกรรมการ
 10. นายประดิษฐ์  ระสิตานนท์ อนุกรรมการ
 11. ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุกรรมการ
  ที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 12. ผู้แทนส�านักงาน กศน. อนุกรรมการ
  ที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 13. ผู้แทนสถาบันการพลศึกษา อนุกรรมการ
  ที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 14. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล  อนุกรรมการ
  ส�านักงาน ก.ค.ศ.
 15. ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 อนุกรรมการ
 16. ผู้อ�านวยการส�านักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11 อนุกรรมการ
 17. ผู้อ�านวยการส�านักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12 อนุกรรมการ
 18. นายบุญสม  ทองศรีพราย อนุกรรมการ
 19. นายประสิทธิ์  เมฆสุวรรณ (กุมภาพันธ์ 2555)
 20. ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อนุกรรมการ
  (นายสงกรานต์  จันทร์น้อย)
 21. ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  อนุกรรมการ
  (นายสุทธิพร  ไชยพิเดช)
 22. ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  อนุกรรมการ
  (นายอังกูล  สมคะเนย์)
 23. ผู้อ�านวยการภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล อนุกรรมการและ
  ส�านักงาน ก.ค.ศ. เลขานุการ
 24. เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่เลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ
 25. เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่เลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ
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  อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการกำากับ  ติดตาม  และประเมินผลการบริหารงานบุคคล

 1. นายสุขุม  เฉลยทรัพย์ ประธานอนุกรรมการ
 2. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการ
 3. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผู้ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการ
 4. เลขาธิการ ก.ค.ศ. อนุกรรมการ
 5. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ อนุกรรมการ
 6. รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.ที่เลขาธิการ ก.ค.ศ.มอบหมาย    อนุกรรมการ
 7. นายกิจสุวัฒน์  หงส์เจริญ อนุกรรมการ
 8. นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ  อนุกรรมการ
 9. นายอาวุธ  วรรณวงศ์ อนุกรรมการ
 10. นายชอบ  ลีชอ อนุกรรมการ
 11. นายพันธ์ศักดิ์  โรจนากาศ อนุกรรมการ
 12. นางสาววิไล  ศรีธนางกูล อนุกรรมการ
 13. นายธ�ารงค์  อุดมไพจิตรกุล อนุกรรมการ
 14. นางวงจันทร์  ชีวธาดาวิรุทน์ อนุกรรมการ
 15. นายนิวัฒน์  จรุงจิตต์ อนุกรรมการ
 16. นายวัชรินทร์  ศรีบุรินทร์ อนุกรรมการ
 17. นายประดิษฐ์  บุดดีจีน  อนุกรรมการ
 18. นายสุทธิพร  ไชยพิเดช อนุกรรมการ
 19. ผู้อ�านวยการภารกิจตรวจติดตามและประเมินผล อนุกรรมการและ
       การบริหารงานบุคคล ส�านักงาน ก.ค.ศ. เลขานุการ
 20. เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่เลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ
 21. เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่เลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ

  อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และการร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับ 

       การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 1. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานอนุกรรมการ
 2. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุกรรมการ
 3. เลขาธิการ ก.ค.ศ. อนุกรรมการ
 4. เลขาธิการ กศน. อนุกรรมการ
 5. รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ที่เลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบหมาย อนุกรรมการ
 6. นายพิษณุ  ตุลสุข อนุกรรมการ
 7. นายสุขุม  เฉลยทรัพย์ อนุกรรมการ



การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 131

 8. นายพลสัณห์  โพธิ์ศรีทอง  อนุกรรมการ
 9. นายชูชาติ  ทรัพย์มาก อนุกรรมการ
 10. นางวงจันทร์  ชีวธาดาวิรุทน์ อนุกรรมการ
 11. นายวินัย  ชินสุวรรณ อนุกรรมการ
 12. นายทรงวุฒิ  เกตุสิน  อนุกรรมการ
 13. นายวัชรินทร์  ศรีบุรินทร์  อนุกรรมการ
 14. นายจิระวัฒน์  บุญสุข  อนุกรรมการ
 15. นายสนอง  ชาระมาตย์ อนุกรรมการ
 16. นายวัชรินทร์  ศรีบุรินทร์  อนุกรรมการ
 17. นายอังกูล  สมคะเนย์  อนุกรรมการ
 18. ผู้อ�านวยการภารกิจกฎหมาย อุทธรณ์  และร้องทุกข์ ส�านักงาน ก.ค.ศ. อนกุรรมการและเลขานกุาร
 19. เจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ช่วยเลขานุการ
       ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมาย
 20. เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่เลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบหมาย   ผู้ช่วยเลขานุการ

  อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู 

     และบุคลากรทางการศึกษา

 1. นายพนม  พงษ์ไพบูลย์ ประธานอนุกรรมการ
 2. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการ
  3. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการ
    4. ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการ
 5. อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการ
 6. เลขาธิการ ก.ค.ศ. อนุกรรมการ
 7. เลขาธิการคุรุสภา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการ
 8. เลขาธิการ สกสค. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  อนุกรรมการ
 9. รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ที่เลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบหมาย อนุกรรมการ
 10. ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ อนุกรรมการ
       และบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
 11. นายพลสัณห์  โพธิ์ศรีทอง  อนุกรรมการ
 12. นายพฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์  อนุกรรมการ
 13. นายสมบัติ  สุวรรณพิทักษ์  อนุกรรมการ
 14. นายวิสูตร  ประสิทธิ์ศิริวงศ์  อนุกรรมการ
 15. นายจินดาลักษณ์  วัฒนสินธุ์ อนุกรรมการ
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 16. นายวินัย  รอดจ่าย  อนุกรรมการ
 17. นายวัชรินทร์   ศรีบุรินทร์ อนุกรรมการ
 18. นายอังกูล  สมคะเนย์ อนุกรรมการ
 19. นายประดิษฐ์  บุดดีจีน อนุกรรมการ
 20. ผู้อ�านวยการภารกิจเสริมสร้างและพัฒนา อนุกรรมการและ      
  ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ส�านักงาน ก.ค.ศ. เลขานุการ 
 21. เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่เลขาธิการก.ค.ศ. มอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ
 22. เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่เลขาธิการก.ค.ศ. มอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ

  อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับตำาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

 1. นายนิราศ  สร่างนิทร ประธานอนุกรรมการ
 2. เลขาธิการ ก.ค.ศ. อนุกรรมการ
 3. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการ
 4. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการ
 5. อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการ
 6. รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ที่เลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบหมาย อนุกรรมการ
 7. ผู้แทนส�านักงาน ก.พ. อนุกรรมการ
 8. นายอ�ารุง  จันทวานิช อนุกรรมการ
 9. นายสมเชาว์  เกษประทุม อนุกรรมการ
 10. นายชูชาติ  ทรัพย์มาก อนุกรรมการ
 11. นายกิจสุวัฒน์  หงส์เจริญ อนุกรรมการ
 12. นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ อนุกรรมการ
 13. นายพิษณุ  ตุลสุข  อนุกรรมการ
 14. นายเอกศักดิ์  คงตระกูล อนุกรรมการ
 15. นายอังกูล  สมคะเนย์ อนุกรรมการ
 16. นายสมเกียรติ  บุญรอด  อนุกรรมการ
 17. นายสุทธิพร  ไชยพิเดช   อนุกรรมการ
 18. ผู้อ�านวยการภารกิจนโยบายและระบบต�าแหน่งบุคลากร อนุกรรมการ
       ทางการศึกษา  ส�านักงาน ก.ค.ศ. และเลขานุการ
 19. เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่เลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ

 20. เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่เลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ



ข้อมูลสถิติ
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ตารางที่ 1  งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำานักงาน ก.ค.ศ.) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณ       

จ�านวนทั้งสิ้น  295,679,300 บาท แยกรายละเอียดดังนี้ 

แผนงาน	/	งาน	/	งบรายจ่าย งบประมาณ

แผนงบประมาณ	 : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ผลผลิต	 : มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรม	 :	 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและส่งเสริมพัฒนา
                      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

295,679,300

งบบุคลากร
งบด�าเนินงาน

งบลงทุน
งบร่ายจ่ายอื่น

110,793,500
134,609,300

0
50,276,500

รวมทั้งสิ้น 295,679,300

งบรายจ่าย
งบประมาณ

ได้รับจัดสรร โอน/รับ* หลังโอน เบิกจ่าย/เงินกัน (%) คงเหลือ

งบบุคลากร  110,793,500 - 110,793,500 93,917,725.11 84.77  16,875,774.89 

งบด�าเนินงาน  134,609,300 -13,265,695  121,343,605  119,810,381.86 87.03  1,533,223.14 

งบลงทุน  -    1,685,855  1,685,855  1,021,318.10 60.58  664,536.90 

งบรายจ่ายอื่น  50,276,500  6,082,140  56,358,640  56,320,690.00 99.93  37,950.00 

รวม 295,679,300	 -5,497,700	 290,181,600	 271,070,115.07	 93.41 19,111,484.93	
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ที่มา : ส�านักงานเลขาธิการ  ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 
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ตารางที่ 2  ข้อมูลจำานวนสถานศึกษา

ครู/อาจารย์  นักเรียน/นักศึกษา จำาแนกตามสังกัด

ที่ สังกัด สถานศึกษา คร	ู/	อาจารย์

1 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ :

     ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 1,356 2,741 

     และการศึกษาตามอัธยาศัย

2 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 32,038 401,994 

3 ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 376 13,751 

4 กระทรวงวัฒนธรรม : 15 912 

    สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

5 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา : 56 881 

    สถาบันการพลศึกษา

รวม 33,841 420,279

   

ที่มา : ระบบทะเบียนประวัติ ก.พ. 7 อิเล็กทรอนิกส ์   

 ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล   

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556   
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ตารางที่ 3  การพิจารณาคำาขอเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จำาแนกตามวิทยฐานะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

     

ที่ ตำาแหน่ง/วิทยฐานะ พิจารณาคำาขอ อนุมัติ ไม่อนุมัติ

1 ครูช�านาญการพิเศษ 98 82 16

2 ครูเชี่ยวชาญ 213 71 142

3 ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 6 0 6

4 รองผู้อ�านวยการช�านาญการพิเศษ 5 5 0

5 รองผู้อ�านวยการเชี่ยวชาญ 11 5 6

6 ผู้อ�านวยการเชี่ยวชาญ 163 83 80

7 ผู้อ�านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 1 0 1

8 รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาช�านาญการพิเศษ 30 30 0

9 รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 5 0 5

10 ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 5 2 3

11 ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ 2 0 2

12 ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 11 2 9

13 ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ 1 0 1

รวม 551 280 271

    

ที่มา : ภารกิจระบบต�าแหน่งและวิทยฐานะที่ 1    

 ภารกิจระบบต�าแหน่งและวิทยฐานะที่ 2   

 ณ  วันที่ 30 กันยายน 2556    
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ตารางที่ 4  การดำาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ที่ ประเภท
คำาขอ ดำาเนินการแล้วเสร็จ

เรื่อง ราย เรื่อง ราย

1 การตัดโอนต�าแหน่งและอัตราเงินเดือน  99  377  16  31 

2 การปรับปรุงการก�าหนดต�าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  53  93  49  59 

3 การย้าย/การเปลี่ยนแปลงต�าแหน่ง/การโอนข้าราชการประเภทอื่นเป็น

ข้าราชการครู/การเลื่อนต�าแหน่ง

 477  616  466  573 

4 การรับรองวุฒิ/การเทียบวุฒิ/การก�าหนดคุณวุฒิ/การปรับอัตราเงินเดือน 

ตามวุฒิ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 489  4,371  473  4,351 

5 การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  63  62  54  53 

6 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ตามาตรา 38 ค. (2) ได้รับเงินประจ�าต�าแหน่ง

 13  15  11  12 

7 การให้ได้รับเงินเพิ่มส�าหรับต�าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต�าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  4  235  2  55 

8 การก�าหนดกรอบอัตราก�าลังต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม 

มาตรา 38 ค. (2) ในส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาและส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

 1  14,300  1  14,300 

9 ขออนมุตัใิชต้�าแหนง่วา่ง ต�าแหนง่นติกิร นกัวชิาการตรวจสอบภายใน ใน สพป. 

ที่มีอัตราก�าลังเกินร้อยละ 70

 16  17  1  1 

10 การให้เงินเพิ่มส�าหรับต�าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครู 

การศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม (พ.ค.ศ.)

 224  339  171  269 

11 การใช้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสิทธ์ิได้รับการพิจารณา 

เลื่อนขั้นเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษาต่อ

 68  92  33  47 

12 การพิจารณาเรื่องฟ้องคดีปกครอง  2  2  1  1 

13 ตอบข้อหารือ/ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์และขอความเป็นธรรม/ทบทวนหลักเกณฑ์  181  170  134  130 

รวม 	1,690	 20,689	 	1,412	 19,882	

ที่มา : ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล    
  ภารกิจระบบต�าแหน่งและวิทยฐานะที่ 1    
  ภารกิจระบบต�าแหน่งและวิทยฐานะที่ 2    
  ภารกิจนโยบายและระบบต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา    
  ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล
  ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ    
  ณ วันที่ 30 กันยายน 2556     
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ตารางที่ 5  จำานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ สังกัด
ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

1 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

      - สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

      - ส�านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

-

2 ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 22 

3 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา -

4 ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 276 

5 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10,011 

รวม 10,309	

 

ที่มา : ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
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ตารางที่ 12 

ข้อมูลการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

จำานวน 226,218,300 บาท



รายงานประจำาปี 2556146

ข้อมูลจำานวนข้าราชการครูที่ ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

จำานวน 1,381 ราย
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ที่ปรึกษา เลขาธิการ ก.ค.ศ. (นางศิริพร  กิจเกื้อกูล)

 รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. (นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์)

ประธานคณะท�างาน รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. (นายวิวัฒน์  แหวนหล่อ)

รองประธานคณะท�างาน ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล  (นายช�าเรือง  เรืองข�า)

คณะท�างาน ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล  (นางสุจิตรา  พัฒนะภูมิ)

 นางนารีวรรณ จันทบาล

 นางดรุวรรณ บุญมาก

 นางสาวศิริรัตน ์ เสือโรจน์

 นายวัชร์ชัย สุวรรณไตร

 นายวิโรชน์ ธรรมเหม

 นางสาวชัชมน นาคหงษ์สุวรรณ

 นางสาวอัจฉรา ภิญโญ

 นางสาวสายสุนีย์ มีภู่

 นางสุปราณี นฤนาทนโรดม

 นายฉัตรกุล รุ่นประพันธ์

 นายเดชอนัน คุนุ

 นายธเนศวร์ แสนค�าวงษ์

 นางสืบศรี สุทธิประเสริฐ

 นางสาวประทวน มูลหล้า

 นางสาวประภา นิ่มนวล  

คณะท�างานและเลขานุการ ผู้อ�านวยการส�านักงานเลขาธิการ  (นายยศพล  เวณุโกเศศ)

คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์  (นางนงลักษณ์ คิดควร)

  นางสาวอุษารัศม์ นิติยารมย์

 นายธนากร   อุดมวิช

 นางวัลลยา    บางน้อย

  นายอนุรักษ์ พงษ์สวัสดิ์

  นางสาวชลธิชา แกล้วกล้า
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