คำนำ
ตามที่ ได้ มี ค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ค าสั่ ง ที่ 10/2559 ลงวั น ที่
21 มีนาคม 2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และคาสั่งที่
11/2559 ลงวัน ที่ 21 มี น าคม 2559 เรื่อ ง การบริห ารราชการของกระทรวงศึ ก ษาธิก ารในภู มิ ภ าค
ซึ่งกาหนดให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิ ภาค และให้ยุบเลิก
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง
ให้โอนอานาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไปเป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งต่อมาได้มีคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ คาสั่งที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึ ก ษาธิก าร ปรับ ปรุงองค์ ป ระกอบและอ านาจหน้าที่ ของคณะกรรมการขับ เคลื่อ นการปฏิ รูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิก ารในภูมิ ภาคและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อให้การดาเนินการ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น
ในช่วงระยะเวลาที่ ผ่านมาส านัก งาน ก.ค.ศ. ได้มี ก ารจัดประชุม สัม มนาผู้แทนส านั กงาน
ก.ค.ศ. ใน กศจ. และประชุม สั ม มนาการบริห ารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา
ใน กศจ. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน อยู่เป็นระยะ ๆ ซึ่งในการประชุมสัมมนาดังกล่าวพบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อคาถามเกี่ยวกับ
การปฏิบัติง านด้านการบริห ารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาในหลายประเด็น
ประกอบกับมีข้อหารือจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานศึกษาธิการจัง หวัด ในประเด็นต่าง ๆ
ซึ่ ง เป็ น ประเด็ น ที่ น่ า สนใจ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. จึ ง ได้ ร วบรวมประเด็ น ข้ อ หารื อ ดั ง กล่ า วเป็ น หมวดหมู่
เพื่อประกอบการปฏิบัติงานของผู้แทนสานักงาน ก.ค.ศ. ใน กศจ. และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งจะ
ส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
ส านั ก งาน ก.ค.ศ. หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า เอกสาร “แนวทางการพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ของผู้แทนส านัก งาน ก.ค.ศ. ใน กศจ. และคณะกรรมการศึก ษาธิก ารจั งหวัด ที่ ถูก ต้อง ชัด เจนและเป็ น
มาตรฐานเดียวกัน ต่อไป
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๑. การประชุมของ กศจ.
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๒ กำหนดให้
การประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้นำความในมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ดังนั้น การประชุมพิจารณาของ กศจ. ในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
จึงต้องดำเนินการตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๖ การประชุม ก.ค.ศ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทัง้ หมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่ อ ยู่ ในที่ ประชุ มหรื อ ไม่ส ามารถปฏิบ ัต ิห น้ าที ่ ไ ด้
ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
ในการประชุมถ้ามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะ หรือเมื่อมีกรณีเข้าข่าย
ที่กฎหมายกำหนดว่ากรรมการผู้นั้นมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุม
การวิ น ิ จ ฉั ย ชี ้ ข าดของที ่ ป ระชุ ม ให้ ถ ื อ เสี ย งข้ า งมาก กรรมการคนหนึ ่ ง ให้ ม ี ห นึ ่ ง เสี ย ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”
นอกจากการประชุมของ กศจ. จะต้องดำเนินการตามบทบัญญัติมาตรา ๑๖ ประกอบมาตรา ๒๒
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว ยังต้องเป็ นไปตาม
มาตรา ๘๐ – ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ด้วย ดังต่อไปนี้
“มาตรา ๘๐ การประชุมให้เป็นไปตามระเบียบการที่คณะกรรมการกำหนด
การนัดประชุมต้องทำเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่ว งหน้าไม่น้อยกว่า
สามวัน เว้นแต่กรรมการนั้น จะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ว กรณีดังกล่าวนี้จะทำหนังสือแจ้งนัด
เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้
บทบัญญัติในวรรคสองมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนซึ่งประธานกรรมการ
จะนัดประชุมเป็นอย่างอื่นก็ได้”
“มาตรา ๘๑ ประธานกรรมการมี อ ำนาจหน้ า ที ่ ด ำเนิ น การประชุ ม และเพื ่ อ รั ก ษา
ความเรียบร้อยในการประชุม ให้ประธานมีอำนาจออกคำสั่งใด ๆ ตามความจำเป็นได้
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่ส ามารถปฏิบัติห น้าที่ได้ ให้รองประธาน
กรรมการทำหน้าที่แทน ถ้าไม่มีร องประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่ส ามารถปฏิ บัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่แทน
ในกรณีที่ประธานกรรมการมีหน้าที่ต้องดำเนินการใด ๆ นอกจากการดำเนินการประชุม
ให้นำความในวรรคสองมาบังคับใช้โดยอนุโลม”
“มาตรา ๘๒ การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

-๒กรรมการคนหนึ ่ ง ให้ ม ี ห นึ ่ ง เสี ย งในการลงคะแนน ถ้ า คะแนนเสี ย งเท่ า กั น ให้ ป ระธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
เรื ่ อ งใดถ้ า ไม่ ม ี ผ ู ้ ค ั ด ค้ า น ให้ ป ระธานถามที ่ ป ระชุ ม ว่ า มี ผ ู ้ เ ห็ น เป็ น อย่ า งอื ่ น หรื อ ไม่
เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องนั้น”
“มาตรา ๘๓ ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ
ถ้ า มี ค วามเห็ น แย้ ง ให้ บ ั น ทึ ก ความเห็ น แย้ ง พร้ อ มทั ้ ง เหตุ ผ ลไว้ ใ นรายงานการประชุ ม
และถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย”
อีกประการหนึ่ง การประชุม กศจ. เป็นการพิจารณาทางปกครองเพื่อนำไปสู่การออกคำสั่ งทางปกครอง
จึ ง อยู ่ ภ ายใต้ บ ทบั ญ ญั ต ิ ว ่ า ด้ ว ยคำสั ่ ง ทางปกครอง ในหมวด ๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ว ิ ธ ี ป ฏิบ ั ต ิ ร าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ด้ว ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีท ี่เกิดเป็น ข้ อโต้แย้ง อยู่บ่ อยครั้ง เช่น ในเรื่อ ง
“ความเป็นกลางในการพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าที่” ซึ่งหลักกฎหมายดังกล่าวปรากฏตามมาตรา ๑๓
และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังต่อไปนี้
“มาตรา ๑๓ เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้
(๑) เป็นคู่กรณีเอง
(๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี
(๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้องหรือ
ลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น
(๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี
(๕) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี
(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง”
“มาตรา ๑๖ ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือ
กรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจ ารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณา
ทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะทำการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการ ดังนี้
(๑) ถ้าผู้นั้นเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าว ให้ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี
(๒) ถ้ามีคู่กรณีคัดค้านว่าผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว หากผู้นั้นเห็นว่าตนไม่มีเหตุตามที่คัดค้านนั้น
ผู้นั้นจะทำการพิจารณาเรื่องต่อไปก็ได้แต่ต้ องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธาน
กรรมการทราบ แล้วแต่กรณี
(๓) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งผู้นั้น
เป็นกรรมการอยู่มีคำสั่งหรือมีมติโดยไม่ชักช้า แล้วแต่กรณีว่าผู้นั้นมีอำนาจในการพิจารณาทางปกคร อง
ในเรื่องนั้นหรือไม่

-๓ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่
มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
ความเป็นกลางในการพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าที่
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกฎหมายกลางที่วางหลักเกณฑ์ทั่วไป
เกี ่ ย วกั บ การออกคำสั ่ ง ทางปกครองและการปฏิ บ ั ต ิ ภ ายหลั ง จากที ่ ไ ด้ ม ี ก ารออกคำสั ่ ง ทางปกครอง
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีมาตรฐานเดียวกัน ได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ “หลักความเป็นกลาง”
ของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาทางปกครองไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคู่กรณีที่จะปกป้องและรักษาสิทธิ
ของตนเอง เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวได้มีข้อกำหนดลักษณะของเจ้าหน้าที่ที่เข้าข่ายมีความไม่เป็นกลาง
ในการพิจารณาทางปกครองไว้ โดยคู่กรณีสามารถใช้สิทธิโต้แย้งหรือคัดค้านการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้
หรือแม้แต่ตัวเจ้าหน้าที่เองเมื่อเห็นว่าตนอาจเข้าลักษณะที่จะทำให้การพิจารณาทางปกครองเกิดความไม่เป็นกลาง
ก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง ทั้งนี้ เพราะหาก
ฝ่ายปกครองวินิจฉัยสั่งการในเรื่องใดอย่างมีอคติไม่ว่าจะในทางบวกหรือทางลบ เพราะด้วยเหตุมีความไม่เป็นกลางแล้ว
ย่อมส่งผลให้การวินิจฉัยสั่งการในเรื่องนั้นเป็นการฝ่าฝืนหลักความเป็นกลาง ไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจถูก
เพิกถอนได้ในที่สุด
เหตุหรือพฤติการณ์ที่อาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองนั้น ประกอบด้วย ๒ ประการ กล่าวคือ
ประการแรก ความไม่เป็นกลางจากสภาพภายนอก อันเป็นเหตุตามมาตรา ๑๓ ซึ่งได้กำหนดลักษณะ
ของเจ้าหน้าที่ที่จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ไว้ ได้แก่ (๑) เป็นคู่กรณีเอง เช่น เจ้าหน้าที่เป็นผู้ยื่นคำขอ
ในเรื่องที่ต นเป็น ผู้ มี อำนาจพิ จ ารณา (๒) เป็นคู่ห มั้นหรื อคู่ส มรสของคู ่ก รณี (๓) เป็นญาติของคู ่ กรณี คือ
เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็น
ญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น (๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทัก ษ์หรือผู้แทน
หรือตัวแทนของคู่กรณี (๕) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี หรือกรณีอื่นตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวง ซึ่งกรณีตามมาตรา ๑๓ นี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับฐานะหรือความสั มพันธ์ของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ
พิจารณาทางปกครองกับคู่กรณีในลักษณะของความไม่เป็นกลางจากสภาพภายนอก ซึ่งเป็นความสัมพันธ์
ในรูปแบบที่สามารถเห็นได้ค่อนข้างชัดเจน

-๔ประการที่สอง ความไม่เป็นกลางจากสภาพภายใน โดยมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ในกรณีมีเหตุอื่นใด
นอกจากมาตรา ๑๓ เกี่ย วกับ เจ้าหน้าที่ห รือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครอง
ซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะทำการพิจารณา
ทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้ โดยความไม่เป็นกลางจากสภาพภายในนี้ เป็นเรื่องที่ต้องตีความและพิจารณา
เป็นกรณี ๆ ไปว่ามีสภาพร้ายจนถึงขนาดทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางหรือไม่ ตัวอย่างความไม่เป็นกลาง
จากสภาพภายใน เช่น เจ้าหน้าที่ผ ู้มีอำนาจพิจารณาทางปกครองเคยมีคดีความหรือกำลังมีข้อพิพาทกัน
อยู่กับคู่กรณี หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอนุมัติทำสั ญญาจ้างมีหุ้นส่วนอยู่ในบริษัทซึ่งเป็นคู่กรณี หรือเจ้าหน้าที่
ได้เคยแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณชนในเรื่องที่ตนจะต้องทำการพิจารณา จึงถือว่ามีสภาพร้ายแรงภายใน
ที่ทำให้ไม่อาจพิจารณาในเรื่องนั้น ๆ ได้ เนื่องจากมีเหตุที่ชวนให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยได้ว่า เจ้าหน้าที่
ผู้มีอำนาจดังกล่าวอาจไม่เป็นกลางเพราะมีอคติหรือประโยชน์ได้เสียในเรื่องนั้น ๆ เป็นต้น
กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับหลักความเป็นกลาง
กรณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อได้ใช้อำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดแล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้นั้น
ไม่อาจเข้าร่วมพิจารณาในฐานะกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาในชั้นพิจารณาได้ แต่สามารถ
สั่งลงโทษตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาได้
ข้ อ เท็ จ จริ ง ผู้อำนวยการสำนั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี ค ำสั ่ง แต่ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน
วิน ัย อย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึกษาในสังกัด ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลการสอบสวนคณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจึงต้องส่งเรื่องให้
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา ในขั้นตอนการพิจารณาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการโดยตำแหน่งใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา ๒1 (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ด้วย จึงมีปัญหาว่า ในขั้นตอนการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาและในชั้นการออกคำสั่งลงโทษทางวินัย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีเหตุ
อันมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งอาจทำให้การออกคำสั่งลงโทษทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
อย่างไร
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พิจารณาแล้วมีความเห็นสรุปได้ดังนี้
(1) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นอนุกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาจะทำการพิจารณาทางปกครองในเรื่องการดำเนินการทางวินัยที่ตนมีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนอย่างร้ายแรงและมีความเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้นั้นเป็นความผิด วินัยอย่างร้ายแรง
มีเหตุซึ่งมีสภาพร้ ายแรงได้หรื อไม่ อย่างไร เห็นว่า การดำเนินการทางวิ นั ยซึ่ งเริ่ มตั้ งแต่ การดำเนิ นการของ
คณะกรรมการสอบสวนทางวิน ัย จนถึงการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยต้องดำเนินการด้ว ยความเป็นกลาง
มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงได้บัญญัติเหตุที่มีสภาพร้ายแรง

-๕อันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นกลางได้ เมื่อผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่
การศึกษาเป็นอนุกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่งใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา ๒๑ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติระเบีย บข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จึงมีฐานะเป็นกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองในชั้นการพิ จารณาข้อเท็จจริงและ
การพิจารณาโทษทางวินัยด้วย และเป็นผู้มีเหตุที่จะทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางได้ ตามมาตรา ๑๖
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ในกรณีนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจึงไม่สามารถร่วมพิจารณาสำนวนการสอบสวนทางวินัยนั้นได้
(2) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งจะต้องเป็นผู้ออกคำสั่งลงโทษทางวินัยจะถือว่าเป็น
เจ้าหน้าที่ที่มีเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางได้หรือไม่เห็นว่าการพิจารณา
สั่งการในกรณีผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ข้อ ๔๐ (๓) แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา
พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้กรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกสอบสวนกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงสมควร
ลงโทษปลดออกหรื อไล่ ออกจะต้ องส่ งเรื่ องให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ นที่ การศึ กษาพิ จารณา กรณีเช่นนี้ จ ะเห็ น ว่ า
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในฐานะผู้มีอำนาจจะต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีมติเป็นอย่างใด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องออกคำสั่ง
ตามมติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ไม่อาจมีคำสั่งให้แตกต่างไปได้ จึงไม่มีประเด็นว่าเป็นผู้มีเหตุที่ทำให้
การพิจารณาไม่เป็นกลางหรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีอื่นที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสามารถพิจารณา
สั่งการตามที่เห็นสมควรได้ แสดงว่าเป็นกรณีที่สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาสั่งสำนวนได้จึงอาจจะมีเหตุ
ทีจ่ ะทำให้การพิจารณาสำนวนไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
(ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ ๔๘๓/๒๕๕๑)

๒. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ
การสรรหา
การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถดำเนินการได้ ๒ วิธี คือ การสอบแข่งขัน และการคัดเลือก
๒.๑ การสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย
การสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย หมายถึง การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ตามลำดับที่ที่สอบแข่งขันได้
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กำหนดว่า การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด
ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้สำหรับตำแหน่งนั้น โดยบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๒. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ข้อ ๘ ให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุ คลากรทางการศึกษา ในกรณี ที่ ก.ค.ศ. เห็ นสมควร จะมอบหมายให้ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ซึ่ง ก.ค.ศ. ตั้ง
ตามมาตรา ๒๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ส่ว นราชการ หรือหน่ ว ยงานการศึกษา เป็ น ผู้ ดำเนิน การก็ได้ หลั กสู ตร วิธีการสอบแข่งขัน วิธีดำเนินการ
ที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๓. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตำแหน่ ง ครู ผู้ ช่ ว ย ตามหนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๔
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖3
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๑. สพฐ. ดำเนินการ
๑.๑ กำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่าง
๑.๒ กำหนดวัน เวลา ในการสอบภาค ก และ ภาค ข
๑.๓ กำหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชีต้องไม่เกินสองปี
๑.๔ บริหารจัดการเกี่ยวกับการออกข้อสอบภาค ก
ภาค ข และกำหนดตัวชี้ วัดและวิธีการ
ให้คะแนน ภาค ค แบบรูบริค
๑.๕ จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้ง
เป็นกรรมการประเมินภาค ค
๑.๖ กำกับติดตามการดำเนินการสอบแข่งขัน
ผู้สมัครสอบแข่งขัน
๑. ต้องมีคณ
ุ สมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐
และมีคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตามมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
๒. เลือกสมัครสอบได้เพียงแห่งเดียว
และสาขาวิชาเอกใดเอกหนึ่งเท่านั้น
๓. ระบุระดับการศึกษาและระดับชั้น
ที่จะสาธิตการสอน
๔. จัดทำรายละเอียดประเมินภาค ค

๒. กศจ. ดำเนินการ
๒.๑ กำหนดจำนวนตำแหน่งว่าง และกลุม่ วิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
๒.๒ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
๒.๓ รับสมัครสอบแข่งขัน
๒.๔ ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ และคุณวุฒิของผู้สมัคร
สอบแข่งขัน
๒.๕ ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิสอบแข่งขันวัน เวลา และสถานทีส่ อบ
•
เวลาดและสถานที
อบ ภาค ข
๒.๖ ดำเนิวันนการจั
สอบ ภาค ก่สและ
วัน เวลา และสถานที่สอบ
๒.๗ ประกาศรายชื่อผูส้ อบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข
๒.๘ กำหนดวัน เวลา และสถานทีป่ ระเมินภาค ค
๒.๙ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภาค ค ตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๒.๑๐ ดำเนินการจัดสอบ ภาค ค
วัน เวลา และสถานที่สอบ
๒.๑๑ ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
๒.๑๒ เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
๓. ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
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๑. การดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดังนี้
๑.๑ กำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างเพื่อใช้ในการสอบแข่งขันและการคัดเลือก
๑.๒ กำหนดวัน เวลา ในการสอบแข่งขันภาค ก และ ภาค ข
๑.๓ กำหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้มีระยะเวลาที่เหมาะสม โดยให้คำนึงถึง
ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสองปี
๑.๔ บริหารจัดการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ภาค ก ภาค ข และกำหนดตัว ชี้วัด และคะแนน
การประเมินภาค ค พร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์การประเมินและวิธีการให้คะแนน ภาค ค แบบรูบริค (Scoring Rubric)
ตามหลักสูตรที่กำหนดท้ายหลักเกณฑ์ฯ ดังนี้
ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑.๕ จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ กศจ. พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินภาค ค
๑.๖ กำกับติดตามการดำเนินการสอบแข่งขัน
๒. การดำเนินการของผู้ดำเนินการคัดเลือก (กศจ.) มีดังนี้
๒.๑ กำหนดจำนวนตำแหน่ งว่างที่ มีอั ตราเงินเดือน และกลุ่ มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
ที่ใช้ในการสอบแข่งขัน ตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา
๒.๒ ประกาศสอบแข่งขันก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๒.๓ รับสมัครสอบแข่งขันไม่น้อยกว่าเจ็ดวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ผู้สมัครยื่นสมัครด้วยตนเอง
หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบหรือวิธีการที่ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันกำหนด พร้อมด้วยค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
จำนวน ๓๐๐ บาท และให้สมัครในวัน เวลา ที่เปิดรับสมัคร
๒.๔ กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร คุณ สมบัติ และคุณ วุฒิ ของผู้สมัครสอบแข่งขัน
ให้ถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน และจัดทำสถิติผู้สมัครแยกตามคุณวุฒิ ประเภทวิชา
หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
๒.๕ ประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบ รวมทั้ ง ระเบีย บว่า ด้ ว ย
การปฏิบั ติของผู้ เข้าสอบ และระเบี ย บอื่น ๆ เกี่ยวกับการสอบแข่ งขัน
๒.๖ ดำเนินการสอบ ภาค ก และ ภาค ข
๒.๗ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้คะแนนภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ ที่มีสิทธิ
สอบภาค ค โดยเรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบ พร้อมทั้ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินภาค ค
รวมทั้งรายการ และเอกสารการประเมินภาค ค ที่ผู้สอบแข่งขันต้องจัดทำ
๒.๘ แต่งตั้งมีคณะกรรมการประเมินภาค ค จำนวน ๕ คน ตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๒.๙ ดำเนินการสอบ ภาค ค พร้อมทั้งบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบวีดีโอไว้เป็นหลักฐาน

-9๒.๑๐ ประกาศรายชื่ อ ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ เฉพาะผู้ ที่ ได้ ค ะแนน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค
แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย และให้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ตามระยะเวลาที่ส ำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐานกำหนด ทั้งนี้ หากมี การประกาศขึ้นบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อน
เป็นอันยกเลิก
สำหรับบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑) ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
๒) ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง
๓) ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกำหนด
๔) ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กำหนดได้
๒.๑๑ ให้เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง โดยให้ทำหนังสือเรียกตัว
ผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคลตามลำดับที่ในประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามที่อยู่ที่ปรากฏ
ในเอกสารการสมัคร โดยกำหนดวัน รายงานตัว ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ไม่เกินสิบวัน นับแต่วันประทับตรา
ลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง
ทั้งนี้ การดำเนินการสอบแข่งขัน กศจ. แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการสอบแข่งขัน
ได้ตามความจำเป็น และความเหมาะสม หรือมอบหมายให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่
รั บ ผิ ด ชอบการสอบแข่ ง ขั น ได้ ต ามความจำเป็ น และความเหมาะสม โดยการดำเนิ น การสอบแข่ ง ขั น
ให้ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือดำเนินการ
ผิดพลาดอันอาจเกิดความไม่เป็นธรรม กศจ. สามารถพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขันได้
๓. ให้ ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ และแต่งตั้ง สั่ งบรรจุและแต่งตั้งผู้ส อบแข่งขันได้ที่มีคุณ สมบัติครบถ้ว น
และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้
เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ที่ยังไม่หมดอายุ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันตามจำนวนตำแหน่งว่าง
ตามลำดับที่ในประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยอนุมัติของ กศจ. และให้ส่งสำเนาคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ส่วนราชการและสำนักงาน ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี หน่วยงานละ ๑ ชุด ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันออกคำสั่ ง
เพื่อตรวจสอบคำสั่ง ทั้งนี้ สถานศึกษาที่รับการบรรจุและแต่งตั้ง ต้องมีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไม่เกินเกณฑ์อัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด

- 10 ข้อพึงระวัง (ถ้ามี)
๑. คุณวุฒิที่นำมาสมัครต้องได้รับการรับรองจาก ก.ค.ศ. แล้ว
๒. คุณวุฒิและอัตราเงินเดือน ต้องตรงตามประกาศรับสมัคร
๓. ในวันสมัคร ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดง
ในการประกอบวิช าชีพครูตามที่ คุรุส ภาออกให้ เพื่ อปฏิ บัติห น้ าที่ ส อนอยู่ก่อนหรือไม่ ห ลั งวัน เปิ ดรับ สมัค ร
สอบแข่งขันวันสุดท้าย (ยกเว้นผู้สมัครสอบในสาขาขาดแคลน)
๔. ในวั น บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ทุ ก กรณี ต้ อ งมี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู
หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ที่ยังไม่หมดอายุ

- 11 ๒.๒ การคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย
การคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย หมายถึง การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็ น ข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตำแหน่ งครูผู้ ช่ ว ย กรณี ที่ มี ค วามจำเป็ น หรื อ มี เหตุ พิ เศษ
โดยวิธีการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด มีจำนวน ๗ กรณี ดังนี้
กรณี ที่ ๑ มี ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี หรือ ทางราชการมี เงื่ อ นไขให้ รับ โอนโรงเรีย นเอกชน หรื อ
โรงเรียนอื่นใดมาเป็นโรงเรียนรัฐบาล หรือเงื่อนไขผูกพันอื่นที่ทางราชการให้ไว้เป็นการเฉพาะให้บรรจุและแต่งตั้ง
กรณีที่ ๒ มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล
กรณีที่ ๓ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันไม่น้อยกว่าสองครั้งแล้ว ไม่มีผู้สมัคร
กรณีที่ ๔ ดำเนินการสอบแข่งขันไม่น้อยกว่าสองครั้งแล้ว ได้จำนวนคนไม่เพียงพอกับตำแหน่งว่าง
ที่จะบรรจุและแต่งตั้งตามที่ประกาศ
กรณีที่ ๕ การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ไปดำรงตำแหน่งในพื้นที่ที่เป็นเกาะหรือบนภูเขาสูง
ที่ไม่ ส ามารถเดิ นทางด้ วยพาหนะใด ๆ ได้สะดวกตลอดปี หรือพื้ นที่ ที่ มี ความเสี่ ยงต่อความมั่ นคงของประเทศ
ตามประกาศของกระทรวงการคลัง หรือกระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงอื่น หรือพื้นที่พิเศษ
กรณี ที่ ๖ การบรรจุ และแต่ งตั้ งพนั กงานราชการ ลู ก จ้างประจำ ครูส อนศาสนาอิส ลาม
หรือวิทยากรอิสลามศึกษาตามประกาศแนวการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในสถานศึกษา
ตามที่ส่วนราชการกำหนด พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ
หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา ซึ่งทุกตำแหน่งต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอน ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้าง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยมีภาระงานการสอน
ตามที่ส่วนราชการกำหนด
กรณีที่ ๗ ความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษอื่น ตามที่ผู้ดำเนินการคัดเลือกกำหนด โดยได้รับอนุมัติจาก ก.ค.ศ.
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กำหนดว่า ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถดำเนินการสอบแข่งขันได้
หรือการสอบแข่งขัน อาจทำให้ ไม่ได้บุ คคลต้องตามประสงค์ของทางราชการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
อาจคัด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อบรรจุ และแต่งตั้งเป็ นข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึก ษาโดยวิธีอื่ น ได้ ทั้ งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๒. หลักเกณฑ์ และวิธี การคั ดเลื อกบุ คคลเพื่ อบรรจุ และแต่ งตั้ งเข้ ารับราชการเป็ นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๓
ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

- 12 แผนผังการดำเนินการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่ ๑ และกรณีที่ ๒
๑. สนง.ศธจ. ดำเนินการรายงานข้อมูลบุคคลที่เป็นไปตามกรณีที่มีความจำเป็น
หรือมีเหตุพิเศษ ตามกรณีที่ ๑ หรือ กรณีที่ ๒ ให้ กศจ. พิจารณา

๒. กศจ. ดำเนินการ
๒.๑ ตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนตามมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
๒.๒ กำหนดวันเวลาในการคัดเลือก
๒.๓ ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพด้วยการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว
การศึกษา บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณ เจตคติและอุดมการณ์

๓. สนง. ศธจ. แจ้งผลการคัดเลือกไปยังผู้เข้ารับการคัดเลือก

๔. ผู้มีอำนาจ สั่งบรรจุและแต่งตั้ง

- 13 คำอธิบายแผนผัง
๑. ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รายงานข้อมูลบุคคลที่เป็นไปตามกรณีที่มีความจำเป็น
หรือมีเหตุพิเศษ ตามกรณีที่ ๑ หรือ กรณีที่ ๒ ให้ กศจ. พิจารณา
๒. กศจ. พิจารณาว่าเป็นไปตามกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามกรณีที่ ๑ หรือ กรณีที่ ๒
หรือไม่ โดยดำเนินการดังนี้
๒.๑ ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนตามมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
๒.๒ กำหนดวันและเวลาในการดำเนินการคัดเลือก
๒.๓ ดำเนินการคัดเลือก ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา
บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ เจตคติ และอุดมการณ์
๓. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกทราบ
๔. ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง สั่งบรรจุและแต่งตั้งตามจำนวนตำแหน่งว่าง พร้อมส่งสำเนา
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ส่วนราชการ และสำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวน ๑ ชุด ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันออกคำสั่ง

- 14 แผนผังการดำเนินการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่ ๓ กรณีที่ ๔ กรณีที่ ๕ และกรณีที่ ๖
๑. สพฐ. ดำเนินการ

๑.๑ กำหนดวันเวลาในการคัดเลือก
๑.๒ กำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างที่จะใช้คัดเลือก
๑.๓ กำหนดองค์ประกอบและตัวชี้วัด ภาค ค

๒. สนง.ศธจ. แจ้งข้อมูลตามที่ สพฐ. กำหนด
ให้ กศจ. ทราบและพิจารณา ดำเนินการ

๓. กศจ. ดำเนินการ
๓.๑ กำหนดกลุม่ วิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก กรณีที่ (๓) – (๖)
- ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ และ
มีคุณสมบัตเิ ฉพาะตามมาตรฐานตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก กรณีที่ (๖)
- เป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำฯ
สังกัด สพฐ. โดยจ้างจากเงินงบประมาณ
หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา
- มีชั่วโมงสอนตามที่ สพฐ. กำหนด
- ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาสังกัด
สพฐ. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๓.๒ ออกข้อสอบ ภาค ก และ ภาค ข

๓.๓ ประกาศรับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๗ วัน

๓.๔ รับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๗ วันไม่เว้นวันหยุดราชการ
และตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ และคุณวุฒิของผู้สมัครคัดเลือก
๓.๕ ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิท ธิเข้ ารับ การคั ด เลื อ ก วัน เวลา และสถานที่ ส อบ
และดำเนินการจัดสอบคัดเลือก
•๓.๖ ประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับการคัดเลือก

๓.๗ เรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเท่าตำแหน่งว่างที่ประกาศ

๔. ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ไม่มีการขึ้นบัญชี

- 15 คำอธิบายแผนผัง
๑. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการ ดังนี้
๑.๑ กำหนดวันเวลาในการคัดเลือก
๑.๒ กำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างที่จะใช้คัดเลือก
๑.๓ กำหนดองค์ประกอบและตัวชี้วัด ภาค ค
๒. สำนั กงานศึกษาธิการจั งหวัด รับแจ้งข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และให้นำเสนอ กศจ. ทราบและพิจารณาดำเนินการ
๓. กศจ. ดำเนินการดังนี้
๓.๑ กำหนดวิชาเอกเพื่อใช้ในการคัดเลือก ตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษา
๓.๒ ดำเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย ภาค ก และ ภาค ข ตามหลักสูตร
ท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการ
๓.๓ ประกาศรั บ สมั ค รคั ด เลื อ กก่ อ นวั น รั บ สมั ค รไม่ น้ อ ยกว่ า เจ็ ด วั น โดยระบุ ห ลั ก สู ต ร
การคัด เลื อก จำนวนตำแหน่ งว่าง อัตราเงิน เดือน คุณ สมบั ติทั่ว ไป และคุณ สมบั ติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่ ง
องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ
๓.๔ รับสมั ครไม่น้อยกว่าเจ็ดวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ด้วยการยื่นสมัครด้วยตนเองตามแบบ
หรือวิธีการสมัครที่ผู้ดำเนินการคัดเลือกกำหนด และตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ และคุณวุฒิของผู้สมัครคัดเลือก
๓.๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก และดำเนินการคัดเลือก
๓.๖ ประกาศผลการคัดเลือก โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย
๓.๗ เรียกตัวผู้ ได้รั บการคัดเลื อกมารายงานตัวเพื่ อบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ ที่คัดเลื อกได้
ให้ครบตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศไว้ โดยใช้ประกาศผลการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้ง โดยกำหนดวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ไม่เกินสิบวัน นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
ทั้ งนี้ การดำเนิ น การคั ด เลื อ กให้ ยึ ด หลั ก การบริห ารกิ จการบ้ านเมื อ งที่ ดี หากปรากฏว่ า
มีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือดำเนินการผิดพลาดอันอาจเกิดความไม่เป็นธรรม กศจ. สามารถพิจารณา
แก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือกได้
๔. ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และออกคำสั่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด
พร้อมส่ งสำเนาคำสั่งบรรจุ และแต่ งตั้งให้ ส่วนราชการ และสำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวน ๑ ชุด ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันออกคำสั่ง ทั้งนี้ การบรรจุและแต่งตั้งให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ครบตามจำนวน
ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร “โดยไม่ขึ้นบัญชี”

- 16 แผนผังการดำเนินการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่ ๗
๑. สนง. ศธจ.
เสนอขออนุมัติดำเนินการคัดเลือก กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๒.๗
โดยเสนอขออนุมัติเป็นกรณีเฉพาะราย

๒. กศจ.
พิจารณาคุณสมบัติของผูไ้ ด้รับการเสนอรายชื่อ โดยต้องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามมาตรา ๓๐
และคุณสมบัติเฉพาะตามมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย และเหตุผลความจำเป็น

๓. สนง. ศธจ. แจ้งมติ กศจ. พร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ไปยัง ก.ค.ศ.

ก.ค.ศ. พิจารณา

ไม่อนุมัติ

อนุมัติให้ดำเนินการคัดเลือก โดยกำหนดวิธีการ
คัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
แจ้งมติไปยัง สนง. ศธจ.

๕. กรณีอนุมัติให้ กศจ. ดำเนินการคัดเลือกตามวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

๖. ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

- 17 คำอธิบายแผนผัง
๑. สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด เสนอขออนุ มั ติ ด ำเนิ น การคั ด เลื อ ก กรณี ที่ มี ค วามจำเป็ น
หรือมีเหตุพิเศษตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๒.๗ โดยเสนอขออนุมัติเป็นกรณีเฉพาะราย
๒. กศจ. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอรายชื่อ โดยต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา ๓๐
และคุณสมบัติเฉพาะตามมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย และเหตุผลความจำเป็น
๓. เมื่อ กศจ. มีมติเห็นชอบ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้งมติ กศจ. ไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ.
เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา
๔. เมื่ อ ก.ค.ศ. อนุ มั ติ ให้ ดำเนิ นการคั ดเลื อก โดยกำหนดวิ ธี การคั ดเลื อกเป็ นการเฉพาะรายแล้ ว
สำนักงาน ก.ค.ศ. จะแจ้งมติ ก.ค.ศ. ไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
๕. กรณีอนุมัติ ให้ กศจ. พิจารณาดำเนินการคัดเลือกตามวิธีการคัดเลือกที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๖. ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และออกคำสั่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด
พร้อมส่งสำเนาคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ส่วนราชการ และสำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวน ๑ ชุด ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันออกคำสั่ง

- ๑8 ๒.3 การคัดเลือก ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
การคัดเลือกตำแหน่งศึกษานิเทศก์ หมายถึง การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โดยวิธีการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสื อสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๓๓
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

- ๑9 แผนผังการดำเนินการการคัดเลือก ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
๑. สพฐ. ดำเนินการ
๑.๑ กำหนดวันเวลาในการคัดเลือก
๑.๒ ออกข้อสอบ ภาค ก และกำหนด
องค์ประกอบ และตัวชี้วัด ภาค ข
๑.๓ พัฒนาก่อนแต่งตั้ง

๒. กศจ. ดำเนินการ

๒.๑ ประกาศรับสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครต้องมีคณ
ุ สมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐
และมีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตามมาตรฐานตำแหน่งศึกษานิเทศก์

๒.๒ รับสมัครคัดเลือก และตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ และคุณวุฒิของผู้สมัคร

๒.๓ ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
•
๒.๔ ดำเนิวันนการจั
ดเลือก่สอบ
เวลาดสอบคั
และสถานที
วัน เวลา และสถานที่สอบ
๒.๕ ประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือก
มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตัง้
•
๒.๖ เรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

๓. ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

- 20 คำอธิบายแผนผัง
การดำเนินการคัดเลือก ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามหลักเกณฑ์ฯ ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ต้องมีคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ฯ กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ กศจ. ดำเนินการ ดังนี้
๑. การดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดังนี้
๑.๑ กำหนดวันและเวลาในการคัดเลือก
๑.๒ ดำเนินการและบริหารจัดการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ภาค ก ความรู้ทั่วไปและกฎหมาย
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ งาน และความรู้ ค วามสามารถที่ ใช้ เฉพาะตำแหน่ ง และกำหนดองค์ ป ระกอบ
การประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
๑.๓ ดำเนินการให้มีการพัฒนาก่อนบรรจุและแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๒. การดำเนินการของ กศจ. มีดังนี้
๒.๑ ประกาศรับสมัครก่อนวันรับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
๒.๒ ดำเนิ น การรั บ สมั ค รคั ด เลื อ กไม่ น้ อยกว่ าเจ็ ด วั น ไม่ เว้ น วั น หยุ ด ราชการ โดยให้ ผู้ ส มั ค ร
ยื่นสมัครตามแบบและวิธีการที่ กศจ. กำหนด
๒.๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
ตลอดจนระเบียบการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ ระเบียบอื่น ๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
๒.๔ ดำเนิ น การคั ด เลื อ ก ภาค ก ความรู้ ทั่ ว ไปและกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ งาน
และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และ ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
๒.๕ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โดยผู้ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนภาค ก และภาค ข
แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ และต้องได้คะแนนรวมทั้งสองภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ
ทั้ ง นี้ บั ญ ชี ผู้ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ ใช้ ได้ เกิ น หนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ประกาศขึ้ น บั ญ ชี เว้ น แต่
มีการประกาศขึ้นบัญชีครั้งใหม่ บัญชีเดิมเป็นอันยกเลิก
๒.๖ เรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
๑) การเรี ยกตั วครั้ งแรก ให้ ใช้ ประกาศขึ้ นบั ญชี ผู้ ได้ รับการคั ดเลื อกเป็ นการเรียกตั วตามลำดั บที่
ที่ประกาศผลการคัดเลือกไว้
๒) การเรียกตัวในครั้งต่อ ๆ ไป ให้เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคลตามลำดับที่
ที่ประกาศผลการคัดเลือกไว้ ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบวันนับตั้งแต่วันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง

- 21 บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกเป็นการเฉพาะบุคคลเมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๑) ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ไปแล้ว
๒) ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง
๓) ในวันที่บรรจุและแต่งตั้ง มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานตำแหน่งและ/หรือไม่
ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
๔) ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกำหนด
๕) ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กำหนดได้
ทั้งนี้ การดำเนินการคัดเลือกอาจมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา หรือสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้ าที่ เพื่อดำเนิ น การคัดเลื อกได้ตามความจำเป็น และเหมาะสม โดยการคัดเลือก หากปรากฏว่า
การคัดเลื อกมีการทุจ ริตหรือส่ อไปในทางไม่สุ จริต หรือดำเนินการผิ ดพลาดอันอาจเกิดความไม่เป็นธรรม
ให้ กศจ. พิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือก
๓. ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับที่ที่ขึ้นบัญชี จากผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง และผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมส่งสำเนาคำสั่ง
บรรจุและแต่งตั้งให้ส่วนราชการ และสำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวน ๑ ชุด ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันออกคำสั่ง

- 22 ๒.4 การนำรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีอื่น
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
การนำรายชื่อผู้ ได้ รั บการคัดเลื อกในบั ญชีหนึ่ งไปขึ้นบั ญชีเป็ นผู้ ได้ รับการคั ดเลื อกในบั ญชี อื่ น
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ หมายถึง การนำรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ ได้รับการคัดเลือก
ในบัญชีอื่น ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โดยความตกลงยินยอมระหว่าง กศจ. ที่เป็นเจ้าของบัญชี และ กศจ. ที่ขอรายชื่อ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
๑. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสื อสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๓๓
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึน้ บัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
ในบัญชีอื่น ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๔ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

- 23 แผนผังการดำเนินการขอใช้บัญชีหรือการให้บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

๑. กศจ. ทีจ่ ะนำรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกมาใช้

๑.๑ พิจารณาตามลำดับและขั้นตอน
๑.๒ แจ้งมติไปยัง กศจ. เจ้าของบัญชี

๑) ให้ ข อรายชื่ อ ผู้ ได้ รั บ การคั ด เลื อ ก จาก กศจ. ที่ มี พื้ น ที่ ติ ด ต่ อ กั น ในสั งกั ด
สำนักงานศึกษาธิการภาคเดียวกัน
๒) หากไม่มี ให้ขอจาก กศจ. ที่มีพื้นที่ติดต่อกันในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาคอื่น
๓) หากไม่มี ให้ขอจาก กศจ. ใดก็ได้ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาคเดียวกัน
๔) หากไม่มี ให้ขอจาก กศจ. ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาคใดก็ได้

๒. กศจ. เจ้าของบัญชี
๒.๑ พิจารณาการให้บัญชี

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

แจ้งมติไปยัง กศจ.ที่ขอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

๒.๒ สอบถามความสมัครใจผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้
๒.๓ ได้รบั หนังสือตอบรับจากผูไ้ ด้รับการคัดลือกที่ขึ้นบัญชีไว้

จัดลำดับที่
ส่งรายชื่อพร้อมเอกสารไปให้ กศจ. ผู้ขอรายชื่อ

สมัครใจ

ไม่สมัครใจ

คงบัญชีเดิม

๓. กศจ. ที่ขอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ได้รับรายชื่อให้ประกาศขึน้ บัญชี

๔. เรียกตัว/ผู้มีอำนาจสังบรรจุและแต่งตั้ง
และแจ้ง กศจ. เจ้าของบัญชี เพื่อยกเลิกบัญชีเดิม

ตัง้

- 24 คำอธิบายแผนผัง
การขอใช้บัญชี ให้ทำได้โดยการตกลงยินยอมของ กศจ. เจ้าของบัญชี และ กศจ. ที่ขอรายชื่อ
ผู้ได้รับการคัดเลือก โดยดำเนินการดังนี้
๑. การดำเนินการของ กศจ. และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ขอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก มีดังนี้
๑.๑ ให้ กศจ. พิ จ ารณาและมี ม ติ อ นุ มั ติ ห รื อ ไม่ อ นุ มั ติ ให้ ข อรายชื่ อ ผู้ ได้ รั บ การคั ด เลื อ ก
โดยให้ดำเนินการตามลำดับและขั้นตอน ดังนี้
๑) ให้ขอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ของ กศจ. ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาคเดียวกัน
๒) หาก กศจ. ที่มีพื้นที่ติดต่อกันในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาคเดียวกัน ไม่มีบัญชี
ผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ขอจาก กศจ. ที่มีพื้นที่ติดต่อกันในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาคอื่น
๓) หาก กศจ. ที่มีพื้นที่ติดต่อกันในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาคอื่น ไม่มีบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
ให้ขอจาก กศจ. ใดก็ได้ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาคเดียวกัน
๔) หาก กศจ. ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาคเดี ยวกัน ไม่มีบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
ให้ขอจาก กศจ. ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาคใดก็ได้
๑.๒ หาก กศจ. มีมติอนุมัติ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้งมติ กศจ. ไปยังสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดที่มีบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อขอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โดยให้แจ้งจำนวนตำแหน่งว่าง
และรายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง
๒. การดำเนินการของ กศจ. เจ้าของบัญชี มีดังนี้
๒.๑ พิจารณาเพื่อมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ใช้บัญชี
๒.๒ กรณีอนุมัติให้ใช้บัญชี ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหนังสือสอบถามความสมัครใจ
ผู้ ได้ รั บ การคั ด เลื อก ตามรายชื่ อและจำนวนที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ โดยแจ้ งรายละเอี ยดเกี่ ย วกั บ ลำดั บ ที่ ที่ มี สิ ท ธิ
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง พร้อมชื่อและที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ทั้งนี้ อาจให้มีการสอบถามความสมัครใจมากกว่าจำนวนที่ขอ เพื่อเป็นผู้สมัครสำรอง
ตามจำนวนที่เห็ น ว่าเหมาะสม โดยต้องระบุให้ ชัดเจนว่า ผู้ถูกสอบถามความสมัครใจถูกสอบถามในฐานะ
ผู้สมัครสำรอง และจะได้รับการพิจารณาเมื่อมีตำแหน่งว่าง
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกแสดงความจำนงตามแบบที่กำหนดแล้วส่งคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิในการแสดงความจำนง และยังคงการขึ้นบัญชีผู้ไว้ตามลำดับที่เดิมในบัญชีเดิม

- ๒5 ๒.๓ เมื่อได้รับหนังสือตอบรับแล้ว ให้ดำเนินการเฉพาะผู้ที่สมัครใจ ดังนี้
๑) จัดลำดับที่ โดยผู้ที่ได้ลำดับที่ดีกว่าจะได้รับการพิจารณาก่อน
๒) แจ้ งรายชื่อ ลำดับ ที่ เอกสารหลั กฐานการสมัคร หนั งสื อสอบถามความสมัครใจ
และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษาที่ขอรายชื่อฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
และรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบด้วย
ทั้งนี้ เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการประกาศขึ้นบัญชี และคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งจากสำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ ข อรายชื่อ ฯ แล้ ว ให้ เสนอ กศจ. ยกเลิ ก การขึ้ น บั ญ ชี เดิ ม แล้ ว รายงานให้ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงาน ก.ค.ศ. ทราบ
๓. เมื่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้รับรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกที่จัดลำดับที่ เอกสารหลักฐาน
การสมัครคัดเลือก หนังสือสอบถามความสมัครใจและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้สมัครใจจากสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดที่ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว ให้รายงาน กศจ. เพื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
๔. ให้เรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง โดยให้ใช้ ประกาศขึ้นบัญชี
ผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ และให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
โดยความเห็นชอบของ กศจ. ดำเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานตำแหน่ง
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้ดำเนินการออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งพร้อมส่งสำเนาคำสั่งดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง แห่งละ ๑ ชุด
ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดที่สมัครใจและได้รับการประกาศขึ้นบัญชีของ กศจ. ที่ขอรายชื่อ
ผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว หากไม่ประสงค์หรือขอระงับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ถือว่าผู้ได้รับการคัดเลือกรายนั้น
สละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งตามบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ทั้งของ กศจ. เจ้าของบัญชีเดิมและบัญชีของ กศจ.
ที่ขอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
เมื่อบรรจุและแต่งตั้งแล้วให้แจ้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
พร้อมส่งสำเนาคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน ๑ ชุด ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เพื่อเสนอ กศจ. เจ้าของบัญชี
ยกเลิกการขึ้นบัญชีเดิมของผู้ได้รับการคัดเลือกที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว

- ๒6 ๒.5 การคัดเลือก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
การคัดเลื อกตำแหน่ งรองผู้ อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา หมายถึง
การสรรหาบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เข้ า รั บ ราชการเป็ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยวิธีการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
และผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๘ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

- ๒7 แผนผังการดำเนินการการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
๑. สพฐ. ดำเนินการ

๑.๑ กำหนดองค์ประกอบในการคัดเลือก
๑.๒ กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการสมัคร
ของผู้สมัคร
๑.๓ กำหนดวิธีการคัดเลือก ตามความเหมาะสม
๑.๔ กำหนดเกณฑ์การตัดสิน
๑.๕ กำหนดเงื่อนไขระยะเวลาการขึ้นบัญชี
ผู้ได้รับการคัดเลือก
๑.๖ กำหนดวิธีการเรียกตัวและเงื่อนไขการบรรจุ
และแต่งตั้ง
๑.๗ กำหนดข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๑.๘ กำหนดองค์ประกอบการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบตั ิงานในหน้าที่
ทั้งนี้ เมื่อ สพฐ. กำหนดแล้ว ต้องเสนอ
ก.ค.ศ. ให้ความเห็นชอบก่อนแจ้ง
ให้ กศจ. ดำเนินการ

๒. กศจ. ดำเนินการ
๒.๑ กำหนดวันและเวลาในการคัดเลือก
๒.๒ กำหนดตำแหน่งว่างที่จะใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง
๒.๓ จัดทำประกาศรับสมัครตามรายละเอียดที่ สพฐ. หรือ กศจ. กำหนด
๒.๔ ตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือก

๑) ประกาศรับสมัคร
๒) รับสมัคร และตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ และคุณวุฒิของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคณ
ุ สมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ และมีคุณสมบัติเฉพาะ
ตามมาตรฐานตำแหน่งรอง ผอ. รร. หรือ ผอ. รร. แล้วแต่กรณี
• ประกาศรับสมัคร
๓) ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่

4) คณะกรรมการดำเนินการสรรหาตามวิธีการที่ สพฐ. กำหนด

๕) ประกาศรายชื่อและเรียกตัวผูท้ ี่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตัง้

๓. ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

- ๒8 คำอธิบายแผนผัง
การดำเนินการคัดเลือก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ฯ
ผู้มีสิ ทธิส มัครต้องมีคุณ สมบั ติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่งรองผู้ อำนวยการสถานศึกษา
และผู้อำนวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ฯ กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และ กศจ. ดำเนินการ ดังนี้
๑. การดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดังนี้
๑.๑ กำหนดองค์ประกอบในการคัดเลือกให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี รวมทั้ง ตัวชี้วัด และคะแนน
๑.๒ กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการสมัครของผู้สมัคร
๑.๓ กำหนดวิธีการคัดเลือก ตามความเหมาะสม
๑.๔ กำหนดเกณฑ์การตัดสิน
๑.๕ กำหนดเงื่อนไขระยะเวลาการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
๑.๖ กำหนดวิธีการเรียกตัวและเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้ง
๑.๗ กำหนดข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เป็นไปตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑.๘ กำหนดองค์ประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง รวมทั้ง
ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน กรรมการประเมิน และวิธีการประเมิน
ทั้ งนี้ เมื่ อ ส่ ว นราชการดำเนิ น การ ตามข้ อ ๑.๑ – ๑.๘ แล้ ว ให้ น ำเสนอ ก.ค.ศ. พิ จ ารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนแจ้ง กศจ. ดำเนินการต่อไป
๒. การดำเนินการของ กศจ. มีดังนี้
๒.๑ กำหนดวันและเวลาในการคัดเลือก
๒.๒ กำหนดตำแหน่งว่างที่จะใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง
๒.๓ จัดทำประกาศรับสมัครตามรายละเอียดที่ส่วนราชการ หรือ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
แล้วแต่กรณีกำหนด รวมทั้งคุณสมบัติและเงื่อนไขที่กำหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
๒.๔ ตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือก ตามวิธีการคัดเลือกที่ส่วนราชการกำหนด

- ๒9 เมื่อดำเนินการตามข้อ ๒.๑ – ๒.๔ แล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้
๑) ประกาศรับสมัคร ตามวันและเวลาที่ กศจ. กำหนด
๒) ดำเนิ นการรับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติผู้ สมัครให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๓) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา ตลอดจนรายละเอียดที่ผู้เข้ารับการสรรหาควรทราบ
๔) คณะกรรมการดำเนินการสรรหาตามวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษากำหนด
๕) ประกาศรายชื่อและเรียกตัวผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
สำหรับ การบริหารจัดการเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือก กศจ. อาจแต่งตั้งคณะทำงาน
เพื่อรับผิดชอบได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม
การดำเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม
ความเสมอภาค ความโปร่ ง ใส และตรวจสอบได้ หากปรากฏว่ า มี ก ารทุ จ ริ ต หรื อ ส่ อ ไปในทางไม่ สุ จ ริ ต
หรือดำเนิ นการผิดพลาดอันอาจทำให้ เกิดความไม่เป็นธรรม ให้ กศจ. พิจารณาแก้ไขหรือยกเลิ กการคัดเลื อกในครั้งนั้นได้
และรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ก.ค.ศ. ทราบ
๓. การบรรจุ แ ละแต่ งตั้ งผู้ ได้ รั บ การคั ด เลื อกให้ ดำรงตำแหน่ ง รองผู้ อ ำนวยการสถานศึ ก ษา
หรือผู้อำนวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก
ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ โดยความเห็นชอบของ กศจ. ทั้งนี้ ให้ดำเนินการออกคำสั่ง
พร้อมทั้งส่งสำเนาคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงาน ก.ค.ศ.
หน่วยงานละ ๑ ชุด ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันออกคำสั่ง
ทั้งนี้ ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษา
แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา
โดยให้ มี การประเมิ น ๒ ครั้ง หากผลการประเมินรวมทั้ง ๒ ครั้ง ผ่ านเกณฑ์ การประเมิน ให้ผู้ รับการประเมิ น
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี ต่อไป
แต่หากผลการประเมินรวมทั้ง ๒ ครั้ง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ดำเนินการตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยให้ผู้ที่มีอำนาจตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้ วยการสั่ งให้ ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษารับเงินเดื อนในอั ตรากำลั งทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๑
ดำเนิ น การสั่ งย้ ายและแต่งตั้งผู้ ที่มีผ ลการประเมินไม่ผ่ านเกณฑ์ การประเมินรายนั้ น ไปดำรงตำแหน่งเดิ ม
ซึ่งเป็นตำแหน่งก่อนเข้าสู่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษา

- 30 รายการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เอกสาร
ว ๑๔/256๓
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ว 16/2557
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ว 13/2560
เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ว 33/2560
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว 4/2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่ง
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีอื่น ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว 8/2562
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(QR Code)

๓. เงินเดือน และค่าตอบแทน
กศจ. มีอำนาจในการพิจารณาเงินเดือนและค่าตอบแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔ กรณี ดังนี้
๑. การให้ ความเห็ นชอบการพิ จารณาเลื่ อนเงินเดื อนของผู้ มี อำนาจสั่ งเลื่ อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๒. การพิจารณาอนุมัติให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย
ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลา
๓. การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.)
๔. การพิจารณาให้ ความเห็น ชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณี
ที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

- 32 1. การให้ความเห็นชอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
2.๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ มาตรา ๘๑ และมาตรา ๑๓๓ แห่ งพระราชบัญ ญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 ข้อ 7 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560
2.3 ข้อ 13 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
2.4 พระราชบั ญ ญั ติ เงิ น เดื อ น เงิ น วิ ท ยฐานะ และเงิ น ประจำตำแหน่ ง ข้ า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.5 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕61
2.6 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า
หรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.7 ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการเบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทนพิ เศษของข้ า ราชการ
และลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือ ค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.8 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
2.9 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561
2.10 หนั งสื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 5 ลงวัน ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.11 หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวั น ที่ 28 มี น าคม 2562
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.12 หนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 9 ลงวั น ที่ 26 เมษายน 2562
เรื่อง การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- 33 3. แผนผังขั้นตอนการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
1. ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้ง
กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน
1. พิจารณาผลการประเมิน
ตาม ว 20/2561 และ ว 6/2562
2. รายงานผลการพิจารณา
3. เสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา

2. คณะกรรมการพิจารณา

3. ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการประเมิน

4. สพท. บริหารวงเงินในภาพรวม
ของเขตพื้นที่การศึกษาตามที่ส่วนราชการกำหนด
พิจารณาทบทวน

5. กศจ.
พิจารณา

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
6. ผู้มีอำนาจตาม ม. 53
ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

7. แจ้ง สพท.

หมายเหตุ : การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่มีขอบเขตความรับผิดชอบ
หลายจังหวัด ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจัดทำบัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาแยกตามจังหวัดที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติ หน้าที่อยู่ในจังหวัดนั้น
และเสนอ กศจ. จังหวัดนั้น ๆ

- 34 4. กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เลื่อนปีละ 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 เป็นการเลื่อนเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก โดยให้เลื่อนในวันที่
1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน
ครั้งที่ 2 เป็นการเลื่อนเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง โดยให้เลื่อนในวันที่
1 ตุลาคมของปีถัดไป
1. ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้ง
คณะกรรมการไม่ น้ อ ยกว่ า 3 คน ทำหน้ า ที่ พิ จ ารณา รายงานผลการพิ จ ารณา และเสนอความเห็ น
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ.
2. คณะกรรมการพิจารณา
ให้ คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนไม่เกินวงเงินที่สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
ได้รับการจัดสรร ดังนี้
2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ ง
ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 10 ของกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2561
2.2 ให้นำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
มาประกอบการพิจารณา
2.3 รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ
3. ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการประเมิน
ผู้บังคับบัญชาพิจารณารายงานผลการพิจารณาและความเห็นของคณะกรรมการ โดยสรุปผล
การประเมินว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก ดี
พอใช้ หรือปรับปรุง และส่งผลการประเมินให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน
4. สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาบริ ห ารวงเงิน ในภาพรวมของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ตามที่ส่วนราชการกำหนด
ในแต่ละรอบการประเมินให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการดังนี้
4.1 บริหารวงเงินในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา โดยนับรวมเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ที่รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เฉพาะตำแหน่งที่มีผู้ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน
แล้วแต่กรณี มาคำนวณวงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3
4.2 การเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมินให้อยู่ในวงเงินร้อยละ 3 ของเงินเดือนรวม
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หากมีเงินเหลือไม่สามารถนำมาใช้ในรอบการประเมินต่อไปได้อีก
4.3 แยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือนตามข้อ 4.1 ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ตำแหน่ง
และวิทยฐานะที่รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3 และกลุ่มที่ 2 ตำแหน่งและวิทยฐานะ
ที่รับเงินเดือนในอันดับ คศ.4 และ คศ.5

- 35 4.4 กำหนดกรอบวงเงิน ในการเลื่ อ นเงิน เดื อ นรายบุ ค คลไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 6 ของฐาน
ในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่อันดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยจะใช้วิธีหารเฉลี่ยเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ได้รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากันมิได้
4.5 การคำนวณจำนวนเงิน สำหรับ การเลื่ อนเงิน เดือ น ให้ ใช้ ฐ านในการคำนวณและ
ช่ ว งเงิ น เดื อ นสำหรั บ การเลื่ อ นเงิ น เดื อ นในแต่ ล ะอั น ดั บ ของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เช่น
4.5.1 ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษารั บ เงิ น เดื อ นในอั น ดั บ คศ.2
วิทยฐานะครูชำนาญการ ให้ใช้ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนในอันดับ คศ.2
4.5.2 ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษารั บ เงิ น เดื อ นในอั น ดั บ คศ.3
อาศัยรับเงินเดือนในอันดับ คศ.4 ใช้ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนในอันดับ คศ.3
4.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์
ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน โดยต้องประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปอย่างช้าที่สุดพร้อมกับมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือน
5. กศจ. พิจารณา
กศจ. พิจารณาตามข้อ 4 กรณีเห็นชอบให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน
กรณีไม่เห็นชอบส่งคืนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาทบทวน
6. ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน
ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนตามมติ กศจ.
7. แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งคำสั่งเลื่อนเงินเดือนเพื่อ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จัดให้มีการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนเป็นรายบุคคล โดยการแจ้ ง ผลการเลื่ อ นเงิ น เดื อ น ประกอบด้ ว ย
อัต ราร้ อ ยละที่ ได้รั บ การเลื่ อ น ฐานในการคำนวณ จำนวนเงิน ที่ ได้ รับ การเลื่ อ น และเงิน เดื อ นที่ พึ งได้รั บ
เมื่อมีการเลื่อนตามผลการเลื่อนเงินเดือน
5. ข้อพึงระวัง
5.1 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีลาศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย จะต้องเป็นกรณีที่ข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู้ นั้ น รายงานตั ว กลั บ เข้ าปฏิ บั ติ ราชการและสำเร็จ การศึ ก ษาตามระยะเวลา
ที่ได้รับอนุญาตและตามหลักสูตรที่กำหนด โดยไม่มีการขอขยายระยะเวลา และมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์
ที่กำหนด จึงจะพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินและเลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 2 ของฐานในการคำนวณ
5.2 การเลื่ อ นเงิน เดื อ นกรณี เงิ น เดื อ นถึ ง ขั้ น สู งของอั น ดั บ เงิน เดื อ นข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึ กษาผู้ นั้ น ต้อ งเป็ น ผู้ ที่ มี วิท ยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิ เศษ และเชี่ ยวชาญ และต้อ งได้ รับ
เงิน เดือนถึงขั้น สู งของอัน ดับ เงิน เดือน คศ.๒ คศ.๓ และ คศ.๔ ในรอบที่ แล้ วมา แล้ว แต่กรณี จึงจะมีสิ ทธิ
ได้รับเงินเดือนในอันดับถัดไปได้อีกหนึ่งอันดับเท่านั้น
5.3 การเลื่อนเงินเดือนกรณีเสียชีวิต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นต้องปฏิบัติหน้าที่
มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า ๔ เดื อ น และเป็ น กรณี ที่ เสี ย ชี วิต ก่ อ นหรือ ในวั น ที่ ๑ เมษายน หรื อ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม
ให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย
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เอกสาร
ว 8/2558
เรื่อง พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
ว 20/2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ว 5/2562
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว 6/2562
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ว 9/2562
เรื่อง การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(QR Code)

- 37 1. การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย
ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา
ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย
2. กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
2.๑ มาตรา ๘๑ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติระเบี ยบข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดว่า
ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยการให้ไปศึกษา
ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือเป็นความต้องการของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณ ภาพการศึกษาหรื อวิช าชีพ หรือคุณ วุฒิ ขาดแคลน ผู้ บั งคับ บัญ ชาอาจส่ งหรืออนุญ าตให้ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ การศึกษา
ที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมีสิทธิได้เลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา
ฝึกอบรม หรือวิจัย แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับมาตรา 73 วรรคสาม
2.๒ คำสั่ งหั วหน้ าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มี นาคม 2560
เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ ๗ ให้แก้ไขคําว่า “ขั้นเงินเดือน”
ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นคําว่า “เงินเดือน” ทุกแห่ง
2.3 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่ อง การปฏิ รู ป การศึกษาในภู มิภ าคของกระทรวงศึ กษาธิก าร ข้อ 13 กำหนดว่า การบรรจุและแต่ งตั้ ง
ข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในจังหวัด หรื อ กรุงเทพมหานครตามมาตรา ๕๓ (๓) และ (๔)
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ศึกษาธิการจังหวัด
โดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
2.4 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕61
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 15 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561
2.5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
2.6 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๒
2.7 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๘ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการขออนุ มัติและแนวทางการพิจ ารณาการอนุมัติให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา
ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย
2.8 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
เรื่อง แนวปฏิบัติในการขออนุมัติและแนวทางการพิจารณาการอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไปศึ ก ษา ฝึ ก อบรม หรื อ ปฏิ บั ติ งานวิ จั ย ถื อ เป็ น การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ร าชการและมี สิ ท ธิ ได้ รั บ การพิ จ ารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย

หมายเหตุ *อยู่ระหว่างการปรับแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎ ก.ค.ศ.ฯ พ.ศ. 2561*

- 38 3. การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย
ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา
ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย
ช่วงที่ 1 ข้าราชการครูฯ ยื่นแบบคำขอให้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลา
1. ยื่นแบบคำขอต่อผู้บังคับบัญชาพร้อมเอกสารหลักฐานก่อนไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ซึ่งผู้บังคับบัญชาส่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา
ฝึกอบรม หรือวิจัย ตามความจำเป็นหรือความต้องการของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาหรือวิชาชีพ หรือเป็นคุณวุฒิขาดแคลน ยื่นแบบคำขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจั ย ถือเป็ น การปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่ อนเงินเดือน
ในระหว่างลาก่อนไปศึกษา พร้อมเอกสารหลักฐาน
2. ผู้บั งคับ บั ญ ชาพิ จ ารณาตามกฎ ก.ค.ศ. การเลื่ อนเงิน เดือ นของข้า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
ผู้บังคับบัญชาพิจารณา และส่งแบบคำขอและเอกสารหลักฐานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอ กศจ. พิจารณา ให้ดังนี้
2.1 ยื่นแบบคำขอต่อผู้บังคับบัญชาก่อนไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย
2.2 ผู้บังคับบัญชาได้ส่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ตามความจำเป็น
หรือความต้องการของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ หรือเป็นคุณวุฒิขาดแคลน
2.3 หลักสูตรที่ไปศึกษาต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนไปศึกษา
2.4 อนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ตามระยะเวลาของหลักสูตรที่สถาบันการศึกษา
หรือหน่ วยงานที่ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกำหนดระยะเวลา
ที่กำหนดไว้ในระเบียบส่งเสริม สนับสนุนสำหรับปริญญาโท มีกำหนด 2 ปี และปริญญาเอก มีกำหนด 4 ปี
3. กศจ. พิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2561
กศจ. พิจารณาตามข้อ 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
ให้การลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
และมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งสถานศึกษ า
ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ทราบ
ช่วงที่ 2 ข้าราชการครูฯ ยื่นเอกสารรายงานผลการศึกษาทุกครั้งที่มีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
1. ส่งรายงานผลการศึกษาต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้งที่มีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายงาน
ผลการศึกษา ผลการฝึกอบรม หรือความก้าวหน้าในการวิจัย และรายงานเสนอแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้หรือคุณภาพการศึกษาต่อผู้บังคับบัญชาทุกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. คณะกรรมการพิจารณาและรายงานผู้บังคับบัญชาตามกฎ ก.ค.ศ.ฯ ข้อ 11
2.1 ผู้ บั งคับ บั ญ ชาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการศึกษา ผลการฝึ กอบรม หรือ
ความก้ าวหน้ า ในการวิ จั ย และรายงานเสนอแนวความคิ ด หรื อ วิ ธี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นรู้
หรือคุณภาพการศึกษา และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา
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เลื่อนเงินเดือน ให้จัดทำรายงานผลส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอผู้อำนาจตามมาตรา 53 พิจารณา
ทุกครั้งที่มีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
3. ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณารายงานผลของผู้บังคับบัญชา ถ้ าเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับ
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ให้เสนอ กศจ. พิจารณาเลื่อนเงินเดือน แต่ให้รอการเลื่อนเงินเดือนไว้ก่อน
4. กศจ. พิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.ฯ ข้อ 13
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณารายงานผลของผู้บังคับบัญชาและความเห็นของ
ศึกษาธิการจังหวัด ดังนี้
4.1 กรณี อยู่ ในเกณฑ์ ที่ จะได้รับ การพิ จารณาเลื่ อนเงิน เดือ นตามกฎ ก.ค.ศ.ฯ ข้อ 13
ให้ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้งที่พิจารณาไม่เกินร้อยละ 2 ของฐานในการคำนวณ และให้รอ
การเลื่อนเงินเดือนไว้ก่อน เมื่อผู้นั้ นสำเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย และกลั บมาปฏิบัติห น้าที่ราชการ
ให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนเงินเดือนไว้
4.2 กรณีไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงิ นเดือนตามกฎ ก.ค.ศ.ฯ ข้อ 13
จะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้งในการพิจารณา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งมติ กศจ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งสถานศึกษา
ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ทราบ
ช่วงที่ 3 ข้าราชการครูฯ สำเร็จการศึกษาและรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
1. ข้าราชการครูฯ รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการพร้อมยื่นเอกสารการสำเร็จการศึกษา
ต่อผู้บังคับบัญชา
1.1 ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาเมื่อศึกษาจบหลักสูตรตามที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา
ฝึกอบรม หรือวิจัย ระหว่างรอหลักฐานการส่งตัวกลับจากสถาบันการศึกษาที่เข้าศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย
ให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการทันทีที่สำเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย โดยให้รายงานเป็นหนังสือ
ต่อผู้มีอำนาจอนุญาตเพื่อพิจารณาสั่งการกลับให้เข้ารับราชการ
1.2 ผู้บังคับบัญชารายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
พิจารณา
2. ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาตาม กฎ ก.ค.ศ.ฯ ข้อ 11
ผู้ มี อำนาจสั่ งเลื่ อนเงิน เดือ นพิ จารณาข้อ 11 ของ กฎ ก.ค.ศ. การเลื่ อนเงิน เดื อ นของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้
2.1 ศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย สำเร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตและตามระยะเวลา
ของหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม
หรือวิจัย ได้กำหนดไว้โดยไม่มีการขอขยายระยะเวลา
2.2 มีผลการศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ดังนี้
2.2.1 การศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.5
2.2.2 การศึกษาระดับปริญญาโท มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.2
2.2.3 การศึกษาระดับปริญญาเอก มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.5
2.2.4 การฝึ กอบรม หรือวิจัย มีผ ลการฝึ กอบรมหรือมีความก้าวหน้าในการวิจัย
ที่มีคุณภาพสูง แล้วแต่กรณี
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ครั้งที่มีการพิจารณาให้รอการเลื่อนเงินเดือนไว้ไม่เกินร้อยละ 2 ของฐานในการคำนวณของข้าราชการครูฯ
และส่ งสำเนาคำสั่ งการเลื่อนเงิน เดือนพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการพิ จารณาให้ ก.ค.ศ. ทราบ
และแจ้งผลการพิจาณาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งสถานศึกษาที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ทราบ
กรณี ไม่เป็ นไปตามข้อ 13 ของ กฎ ก.ค.ศ.ฯ ให้งดการเลื่ อนเงินเดือนที่ ได้ รอไว้ในระหว่าง
ลาไปศึกษา ฝึ กอบรม หรือวิจั ย และแจ้งผลการพิ จารณาให้สำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่ อแจ้งสถานศึกษา
ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ทราบ
4. ข้อพึงระวัง
1. ผู้บังคับบัญชาควรส่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ตามความจำเป็นหรือ
ความต้องการของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ หรือเป็นคุณวุฒิขาดแคลน
2. กรณีอยู่ระหว่างไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย แล้วกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยให้ เหตุผ ลว่าอยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ ถือว่าไม่ส ำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ห ลักสูตรกำหนด
และไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามที่ให้รอการเลื่อนเงินเดือนไว้
3. คุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็ นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. คำถามที่พบบ่อย
คำถาม กรณี ไปศึ ก ษาแล้ ว แต่ ห ลั ก สู ต รที่ ล าไปศึ ก ษา ก.ค.ศ. ยั งมิ ได้ รับ รอง แต่ รั บ รอง
ก่อนสำเร็จการศึกษา สามารถนำคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษามาขอเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษาได้หรือไม่
คำตอบ หลั ก สู ต รที่ ไ ปศึ ก ษาต้ อ งได้ รั บ การรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ จ าก ก.ค.ศ. ก่ อ นไปศึ ก ษา
จึ งสามารถมี สิ ท ธิได้ รั บ การพิ จ ารณาให้ ล าไปศึ กษา ฝึ ก อบรม หรือ วิจั ย ถือ เป็ น การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ราชการ
และมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลา
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เอกสาร
ว 15/2561
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว 8/2554
เรื่อง แนวปฏิบั ติในการขออนุมัติและแนวทางการพิจารณาการอนุมัติ
ให้ ข้าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึ ก อบรม หรือ
ปฏิบั ติงานวิจั ย ถือเป็ น การปฏิ บั ติห น้ าที่ราชการและมีสิ ทธิได้รับ การ
พิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นในระหว่ า งลาไปศึ ก ษา ฝึ ก อบรม หรื อ
ปฏิบัติงานวิจัย
ว 26/2555
เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม
หรือปฏิบั ติงานวิจัย ถือเป็ น การปฏิบัติหน้ าที่ราชการและมีสิทธิได้รับ
การพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นในระหว่ า งลาไปศึ ก ษา ฝึ ก อบรม
หรือปฏิบัติงานวิจัย

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(QR Code)

- 42 1. การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.)
2. กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
2.1 มาตรา 33 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติระเบีย บข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม กำหนดว่า ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอาจได้ รั บ เงิน เพิ่ ม
สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
2.๒ ข้อ 13 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
2.3 ระเบี ย บ ก.ค.ศ. ว่ า ด้ ว ยเงิ น เพิ่ ม สำหรั บ ตำแหน่ ง ที่ มี เหตุ พิ เศษของข้ า ราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส อนคนพิ ก าร พ.ศ. 2556 ตามหนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.7/257 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556

- 43 3. แผนผังขั้นตอนการดำเนินการของสถานศึกษาอื่นนอกจากสถานศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะคนพิการ
(สถานศึกษาที่มีคนพิการเรียนร่วมกับคนปกติ)
1. ยืน่ แบบขอรับ/รายงาน
เพื่อขอรับ พ.ค.ก. พร้อมเอกสาร/หลักฐาน

2. ผอ. สถานศึกษาตรวจสอบ
ความถูกต้องและรับรองข้อมูล
3. สพท. ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ขอรับ พ.ค.ก.

4. สนง. ศธจ.
ตรวจสอบคุณสมบัติ

5. กศจ. พิจารณา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้มีอำนาจตาม
ม. 53 ออกคำสั่ง

6. สนง. ศธจ. แจ้งผล
ให้ สพท. ทราบ

7. สพท. แจ้งผล
ให้สถานศึกษาที่ผู้ขอสังกัดอยู่ทราบ

หมายเหตุ สำหรับกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ขอรับ พ.ค.ก. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เสนอขออนุมัติ กศจ. ที่สถานศึกษานั้นตั้งอยู่

- 44 4. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ปฏิบัติหน้าทีส่ อนคนพิการ พ.ศ. 2556
เงิ น เพิ่ ม สำหรั บ ตำแหน่ ง ที่ มี เหตุ พิ เศษของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส อนคนพิ ก าร (พ.ค.ก.) ให้ ส ำหรั บ ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ส อนคนพิ ก ารในสถานศึ ก ษา
ที่ลักษณะงานมีความยากลำบาก ต้องใช้ความอดทนสูง และตรากตรำในการทำงาน ใช้ความรู้ ความสามารถ
และความเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อคนพิการ ก.ค.ศ. จึงได้กำหนดระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง
ที่ มี เหตุ พิ เศษของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส อนคนพิ ก าร พ.ศ. 2556
โดยให้ได้รับในอัตราเดือนละสองพันห้าร้อยบาท โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอนคนพิการในสถานศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะคนพิการ
(สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครู รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา) เป็นอำนาจหน้าที่
ของส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ
๒. ข้าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาที่ ส อนคนพิ การในสถานศึ กษาอื่น นอกจาก
สถานศึกษาที่ เปิ ดสอนเฉพาะคนพิ การ คือ สถานศึกษาที่มีค นพิ การเรียนร่ว มกับ คนปกติ (สำหรับผู้ ด ำรง
ตำแหน่ ง ครู ผู้ ช่ ว ยและครู ) เป็ น อำนาจหน้ า ที่ ข อง กศจ. เป็ น ผู้ พิ จ ารณาตรวจสอบ ซึ่ ง มี ค ำอธิ บ าย
ตามแผนผังของขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนการดำเนินการของสถานศึกษาอื่นนอกจากสถานศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะคนพิการ
(สถานศึกษาที่มีคนพิการเรียนร่วมกับคนปกติ)
1. ยื่นแบบคำขอ/รายงาน เพื่อขอรับ พ.ค.ก. พร้อมเอกสาร/หลักฐาน แบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังนี้
1.๑ กรณียื่น แบบขอรับ พ.ค.ก. ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด (แบบ พ.ค.ก. 1/2) ใช้สำหรับผู้ยื่น
ขอรั บ พ.ค.ก. ครั้ ง แรก หรื อ ภายหลั ง จากการย้ า ย การช่ ว ยราชการ หรื อ การโอนมาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ในอีกสถานศึกษาหนึ่ง สามารถขอย้อนหลังได้ไม่ก่อนวันเริ่มต้นของปีการศึกษาเป็นปี ๆ ไป
1.2 กรณี แบบรายงานข้อมูล การปฏิ บั ติห น้าที่ ของผู้ ที่ได้รับ พ.ค.ก. ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด
(แบบ พ.ค.ก. ๒/๒) ใช้ ส ำหรั บ ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส อนคนพิ ก าร ที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ได้ รั บ พ.ค.ก. อยู่ แ ล้ ว
หากยั งปฏิบั ติห น้ าที่สอนคนพิการในสถานศึกษาเดิม เมื่อเริ่มปีการศึกษาใหม่ให้ ดำเนินการรายงานข้อมูล
การปฏิบัติหน้าที่ ภายใน 45 วัน
2. ผู้อำนวยการสถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและรับรองข้อมูล
ตรวจสอบเอกสารตามที่ผู้ขอยื่น แบบขอรับ/รายงาน หากถูกต้องตามระเบียบการขอรับ พ.ค.ก.
ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาลงลายมือชื่อ และวัน/เดือน/ปี กำกับให้ถูกต้องครบถ้วน โดยตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ดังนี้
๒.๑ แบบขอรับ (แบบ พ.ค.ก. ๑/๒)/แบบรายงาน พ.ค.ก. (แบบ พ.ค.ก. ๒/๒)
2.๒ สำเนาคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง คำสั่งย้าย/โอน คำสั่งช่วยราชการ คำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอน
คนพิการในสถานศึกษาของทางราชการและหรือในความควบคุมของทางราชการหรือคำสั่งอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี
(ใช้เฉพาะกรณีแบบขอรับ)
๒.๓ สำเนาวุฒิ ปริญญาทางการศึกษาพิเศษ/สำเนาวุฒิ บัตรผ่านการอบรมด้านการสอนคนพิการ
ตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. อนุมัติ/รับรอง (ใช้เฉพาะกรณีแบบขอรับ)

- 45 ๒.๔ บัญชีแสดงรายชื่อและจำนวนนักเรียนทั้งโรงเรียน ในปีการศึกษาที่ขอรับ/รายงาน โดยต้องแสดง
จำนวนคนปกติและคนพิการ (ที่เรียนร่วมอยู่ในแต่ละชั้น เรียน/แต่ละห้องเรียน) พร้อมทั้งจำแนกความพิการ
ในแต่ละประเภทให้ชัดเจน (ใช้ทั้ง 2 กรณี)
2.๕ ตารางสอนรวมของสถานศึกษา ในปีการศึกษาที่ขอรับ/รายงาน (ใช้ทั้ง 2 กรณี)
เพื่ อใช้ ตรวจสอบว่าในสถานศึกษานั้น ๆ มีครูที่ ทำการสอนทั้งหมดกี่คน ทำการสอนวิชาใดบ้ าง
ในหนึ่งสัปดาห์ และผู้ยื่นทำการสอนวิชาใด จำนวนกี่หน่วยชั่วโมง
๒.๖ ตารางสอนรายบุคคล ในปีการศึกษาที่ขอรับ/รายงาน (ใช้ทั้ง 2 กรณี)
เพื่อนำมาใช้เปรียบเทียบกับตารางสอนรวมว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ เวลาในการจัดการเรียน
การสอนต้องไม่ซ้ำซ้อนกับผู้อื่น
๒.๗ ตารางสอนเสริมวิชาการ ในปีการศึกษาที่ขอรับ/รายงาน (ใช้ทั้ง 2 กรณี)
เพื่ อ ใช้ ส ำหรั บ ตรวจสอบว่ า ผู้ ยื่ น สอนเสริ ม วิ ช าใด จำนวนกี่ ห น่ ว ยชั่ ว โมง สอดคล้ อ งกั บ
ตารางสอนรวมและตารางสอนรายบุคคลหรือไม่
การตรวจสอบตารางสอนในแต่ละประเภทให้ตรงตามการปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขอย่างใด
อย่างหนึ่ง ต้องตรวจสอบตามลักษณะของการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. กรณี เป็ น ครู ป ระจำชั้น ที่ แยกสอนเฉพาะห้ องคนพิ การ ต้ องมีเวลาทำการสอนคนพิ ก าร
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์ คนพิการไม่น้อยกว่า 6 คน
2. กรณี เป็ น ครู เสริ มวิ ช าการ ต้ องมี เวลาทำการสอนเสริ มและให้ ความช่ วยเหลื อ คนพิ การ
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์ คนพิการไม่น้อยกว่า 6 คน
3. กรณี เ ป็ น ครู เ ดิ น สอน ต้ อ งมี เวลาทำการสอนเสริ ม และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ คนพิ ก าร
ไม่ น้ อ ยกว่า 18 หน่ ว ยชั่ว โมง/สั ป ดาห์ ในสถานศึก ษาไม่ น้ อ ยกว่า 2 แห่ ง คนพิ ก ารรวมกัน ไม่ น้ อ ยกว่ า
3 คน (การสอนหรื อปฏิ บั ติ งาน รวมถึ ง เวลาทำการสอนหรื อปฏิ บั ติ งานนอกสถานศึ กษาที่ มี การร้ องขอ
และผู้บังคับบัญชาได้อนุญาตแล้วด้วย)
4. กรณีเป็นครูประจำชั้นที่มีคนพิการเรียนร่วมกับคนปกติ จะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นครูเสริมวิชาการ
ให้ แ ก่ ค นพิ ก ารด้ ว ย โดยต้ อ งทำการสอนในชั้ น เรี ย น/ห้ อ งเรี ย นไม่ น้ อ ยกว่ า 18 หน่ ว ยชั่ ว โมง/สั ป ดาห์
และทำการสอนเสริมคนพิการไม่น้อยกว่า 5 หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์ คนพิการไม่น้อยกว่า 3 คน
๒.๘ สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ สมุดประจำตัวคนพิการ เอกสารรับรองความพิการจากแพทย์เฉพาะทาง
(ที่ยังไม่หมดอายุ) (ใช้ทั้ง 2 กรณี)
2.๙ สำเนาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ของนักเรียนพิการที่ทำการสอนในปีการศึกษา
ที่ขอรับ/รายงาน (ใช้ทั้ง 2 กรณี)
๒.๑๐ กำหนดเปิด - ปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษาที่ขอรับ/รายงาน (ระบุภาคเรียน/ปีการศึกษา) (ใช้ทั้ง 2 กรณี)
๒.๑๑ สำเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 16) ที่เป็นปัจจุบัน (ใช้ทั้ง 2 กรณี)
2.1๒ หลักฐานอื่นๆ ได้แก่ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า หรือ
คำสั่งให้ได้รับ พ.ค.ก. เป็นต้น (ใช้ทั้ง 2 กรณี)
2.1๓ แบบรายงานผลการพัฒนา หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของคนพิการ ในปีการศึกษาที่แล้วมา
ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด (แบบ พ.ค.ก. ๓) (ใช้เฉพาะกรณีแบบรายงาน)
เพื่ อ ใช้ พิ จ ารณาจากผลสั ม ฤทธิ์ ในการจั ด การเรี ย นการสอนของแผนการจั ด การศึ ก ษา
เฉพาะบุคคล (IEP)/โปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล

- 46 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับ พ.ค.ก. โดยพิจารณาจาก
- รายละเอียด ตามข้อ ๑ - ๒
4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติ โดยพิจารณาจาก
- รายละเอียด ตามข้อ 1 - 3 (กรณีคุณสมบัติครบตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้เสนอ กศจ. พิจารณา)
5. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา
- อนุ มั ติ / ไม่ อ นุ มั ติ ให้ ผู้ ยื่ น แบบขอรั บ /รายงาน ได้ รั บ เงิ น เพิ่ ม สำหรั บ ตำแหน่ ง ที่ มี เหตุ พิ เศษ
ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการในสถานศึกษาอื่นนอกจากสถานศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะคนพิการ
6. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) แจ้งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
- เมื่อ กศจ. พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติแล้ว ให้ออกคำสั่งแจ้งสำนักงานเขตพื้นการศึกษา
7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลสถานศึกษาที่ผู้ขอสังกัดอยู่ทราบ
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษาดำเนินการต่อไป
5. ข้อพึงระวัง
1. การอนุ มั ติ ใ ห้ ไ ด้ รั บ เงิ น พ.ค.ก. ต้ อ งไม่ ก่ อ นวั น เปิ ด ภาคเรี ย นในปี ก ารศึ ก ษาที่ ข อ
และต้องไม่ก่อนวันที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ
๒ . การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ สอนคนพิ การไม่ เต็ ม เดื อ นในเดื อ นใด ให้ ผู้ นั้ นได้ รั บ พ.ค.ก.
สำหรับเดือนนั้น ตามส่วนของจำนวนวันที่ปฏิบัติหน้าที่ ถ้าในเดือนใด มิได้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับ พ.ค.ก.
สำหรับเดือนนั้น
๓. ข้ าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู้ ใดที่ มี สิ ท ธิ ได้ รับ พ.ค.ก. ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ
ตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กำหนดอย่างเคร่งครัด
๔. กรณี ที่ กศจ. ได้ พิ จ ารณาและมี ม ติ อ นุ มั ติ ให้ เพิ ก ถอนคำสั่ ง ให้ ได้ รั บ พ.ค.ก. รายใด
ให้ผู้นั้นส่ง พ.ค.ก. ที่ได้รับคืนตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด
๕. การรายงานเท็จ/การรับรองข้อมูลอื่นที่เป็นเท็จ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัย
6. คำถามที่พบบ่อย
6.1 คำถาม กรณี ค นพิ ก ารที่ ท ำการสอนไม่ มี บั ต รประจำตั ว สมุ ด ประจำตั ว หรื อ เอกสารที่ รั บ รอง
ความพิการที่ออกให้โดยแพทย์เฉพาะทาง สามารถใช้ใบคัดกรองโรค หนังสือแจ้งผลการตรวจและแนวทาง
ช่ ว ยเหลื อ คนพิ ก าร ใบรั บ รองแพทย์ หรื อ เอกสารรั บ รองความพิ ก ารที่ อ อกให้ โดยแพทย์ แ ต่ ไ ม่ ใ ช่
แพทย์เฉพาะทางเป็นผู้ออกให้ มาใช้ยื่นขอรับ/รายงาน พ.ค.ก. แทนได้หรือไม่
คำตอบ สามารถนำใบรั บ รองแพทย์ ที่ อ อกให้ โ ดยแพทย์ ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ แ พทย์ เ ฉพาะทาง มายื่ น
เพื่อขอรับ/รายงาน พ.ค.ก. แทนได้ แต่เป็นการเฉพาะราย โดยในใบรับรองแพทย์นั้นแพทย์ต้องพิเคราะห์โรคแล้ว
ระบุ อ าการของคนพิ การว่ า มี อุ ป สรรคใน การเรี ย นรู้ และมี ก ำหน ดระยะเวลา 1 ปี การศึ ก ษ า
ที่ขอรับ/รายงาน เท่านั้น
6.2 คำถาม กรณี จำนวนหน่ วยชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนสำหรับคนพิการไม่ครบตามจำนวน
ที่กำหนด สามารถนำจำนวนหน่วยชั่วโมงที่ปฏิบัติงานด้านอื่นมานับรวมเพื่อให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้
ในระเบียบได้หรือไม่ อย่างไร
คำตอบ ได้ เฉพาะกรณี เป็ น ครู เดิ น สอนคนพิ ก ารประจำศู น ย์ เสริ ม วิ ช าการการศึ ก ษาพิ เศษ
ที่ ป ฏิ บั ติ งานด้ านการสอนและให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ ค นพิ ก าร ซึ่ งสามารถนำจำนวนหน่ ว ยชั่ ว โมงที่ เป็ น
เวลาทำการสอนหรือปฏิบัติงานนอกสถานศึกษาที่มีการร้องขอและผู้บังคับบัญชาอนุญาต จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แห่ง มานับ
จำนวนหน่วยชั่วโมงรวมกันได้
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๔. การย้าย
1. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
“การย้าย” หมายความว่า การย้ายผู้บ ริห ารสถานศึกษาไปดำรงตำแหน่งเดิม ในสถานศึกษาอื่น
สังกัดส่วนราชการเดียวกัน
“สถานศึ ก ษา” หมายความว่ า สถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส่ ว นราชการในกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ยกเว้น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา มี ๓ กรณี ดังนี้
๑) การย้ายกรณีปกติ คือ การย้ายตามคำร้องขอย้าย เพื่อดูแลบิดา มารดา เพื่อกลับภูมิลำเนา
เพื่ออยู่รวมกับคู่สมรส หรือการย้ายด้วยเหตุผลอื่น
๒) การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ คือ การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา
๓) การย้ า ยกรณี พ ิ เ ศษ คื อ การย้ า ยตามคำร้ อ งขอย้ า ย เนื ่ อ งจากถู ก คุ ก คามต่ อ ชี วิ ต
หรือเจ็บป่วยร้ายแรง หรือเพื่อดูแลบิดา มารดา คู่สมรส ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรงหรือทุพพลภาพ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดว่า การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปดำรงตำแหน่ง
ในหน่วยงานการศึกษาอื่นภายในส่วนราชการหรือภายในเขตพื้นที่การศึกษา หรือต่างเขตพื้นที่การศึกษา
ต้องได้รับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ ของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้าย
แล้วแต่กรณี และให้สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น ที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั ้ ง ด้ว ย และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาอนุมัติแล้ว ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการผู้นั้นต่อไป
๒. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560
ข้อ 8 (1) กำหนดให้อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเป็นอำนาจหน้าที่ของ กศจ.
ข้อ 9 กำหนดให้ กศจ. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อกศจ.” เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่ กศจ. เกี่ยวกับการบรรจุ
การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- ๔๙ -

ข้อ 13 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรื อกรุงเทพมหานคร
ตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
3. หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธ ี ก ารย้ า ยผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ตามหนั ง สื อ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว ๖ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓
๔. คำอธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๙๖๑ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

- ๕๐ -

แผนผังการดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑. สพฐ.
- กำหนดจำนวนนักเรียน ตามขนาดสถานศึกษา
- กำหนดองค์ประกอบการประเมินความเหมาะสม
กับตำแหน่งที่จะรับย้าย รายละเอียดตัวชี้วัด และ
คะแนนในการประเมิน สำหรับการย้ายกรณีปกติ
๒. กศจ.
- กำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้าย และที่จะใช้บรรจุ
และแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก หรือที่จะใช้สำหรับการคัดเลือก
- เห็นชอบรายชื่อสถานศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๘. กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

๓. กรณีปกติ
- ให้ส่งคำร้องขอย้าย 1 - 15 ส.ค.
- ตรวจสอบคุณสมบัติ

- พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
- แก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา

ให้ สพท. ต้นทางส่งคำร้องขอย้าย
ถึง สพท. ปลายทาง หรือสำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ภายใน
วันที่ ๓๑ ส.ค.

กรณีการย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๔. คณะทำงาน
ให้ ผอ. สพท. เป็นคณะทำงานร่วมกัน
ทุกเขตในจังหวัด ตรวจสอบข้อมูล
และจัดทำรายละเอียด

๑๒. กรณีพิเศษ
- ให้ส่งคำร้องขอย้าย
ได้ตลอดปี
- เมื่อมีเหตุผลความจำเป็น

- ให้ สพท. ประกาศรายชื่อสถานศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของ กศจ. ก่อนกำหนดการส่งคำร้องขอย้ ายประจำปี
เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
- ให้ ผอ. สพท. พิจารณารายชื่อผู้บริหารสถานศึ กษา
ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ฯ และนำรายชื่อผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ประสงค์จ ะให้ย ้า ย เสนอคณะทำงาน
ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาทุ ก เขตภายในจั ง หวั ด ดำเนิ น การ
ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียด

๕. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

๙. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

๑๓. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

C๖. อกศจ.

๑๐.
C อกศจ.

๑๔.
C อกศจ.

C๗. กศจ.

C๑๑. กศจ.

C๑๕. กศจ.

๑๖. ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ออกคำสั่งย้าย (กรณีอนุมัติ)

- ๕๑ -

อธิบายแผนผัง
๑. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการ ดังนี้
๑.๑ กำหนดจำนวนนักเรียน ตามขนาดสถานศึกษา 4 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
และขนาดใหญ่พิเศษ
๑.๒ กำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ
ของผู้ประสงค์ขอย้าย ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่
วิสัยทัศน์ การประพฤติตน ภูมิลำเนา และความอาวุโสตามหลักราชการ ทั้งนี้ อาจพิจารณากำหนดองค์ประกอบ
การประเมินศักยภาพเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประเภทสถานศึกษา
๒. กศจ. ดำเนินการ ดังนี้
๒.๑ กำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้าย และที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชี
ผู้ได้รับคัดเลือก หรือที่จะใช้คัดเลือก ในภาพรวมทั้งจังหวัด ตามประเภทสถานศึกษา ให้เท่ากันหรือต่างกันได้
ไม่เกิน ๑ ตำแหน่ง
๒.๒ เห็นชอบรายชื่อสถานศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓. การย้ายกรณีปกติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องดำเนินการ ดังนี้
๓.๑ รับคำร้องขอย้ายวันที่ 1-15 สิงหาคม โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ และให้ใช้พิจารณาได้ไม่เกิน
วันที่ 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป
๓.๒ สำรวจคำร้องขอย้าย หากมีผู้ยื่นคำร้องขอย้ายไปจังหวัดอื่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำคำร้องขอย้ายไปจังหวัดอื่น เสนอ กศจ. เพื่อให้ความเห็นชอบ เมื่อ กศจ. เห็นชอบแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งคำร้องขอย้ายไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องไว้ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ของปีเดียวกัน
๓.๓ ขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุไว้
๔. คณะทำงาน
ให้ ส ำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาจั ด ทำข้ อ มู ล เพื ่ อ ใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาการย้ า ย และ
ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัด เป็นคณะทำงานร่ว มกัน ตรวจสอบข้อมูล
และจัดทำรายละเอียด
๕. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้
๕.๑ นำข้อมูลคำร้องขอย้า ยพร้อมเอกสารต่าง ๆ และความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอ อกศจ.
๕.๒ นำความเห็นของ อกศจ. พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา เสนอ กศจ. พิจารณา
๖. อกศจ.
อกศจ. พิจารณากลั่นกรองการย้าย ประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตามองค์ประกอบ
การประเมินศักยภาพและตัวชี้วัดที่กำหนด พร้อมให้ความเห็นต่อ กศจ.
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๗. กศจ.
กศจ. พิจารณาย้าย โดยนำความเห็นของ อกศจ. และความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
มาประกอบการพิจารณาย้าย โดยพิจารณาคำร้องขอย้ายไปตำแหน่งที่จะว่ าง เนื่องจากเกษียณอายุราชการ
และตำแหน่งว่างกรณีอื่น ๆ ครั้งแรกให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม
๘. การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
๘.๑ การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๘.๑.๑ การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี ๒ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ม 1 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป
กลุ่ม 2 การย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ที่มีสภาพความยากลำบากในการจัดการศึกษา
๘.๑.๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องดำเนินการ ดังนี้
๑) ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของ กศจ. ก่อนกำหนดการส่งคำร้องขอย้ายประจำปี เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
๒) ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณารายชื่อผู้อำนวยการสถานศึกษา
ที่มีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ และสอบถามความสมัครใจของผู้ที่ประสงค์จะให้ย้าย
๓) ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำรายชื่อผู้บริหารสถานศึ ก ษา
ที่ประสงค์จะให้ย้าย เสนอคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตภายในจังหวัด
ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียด
๘.๒ การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา
๘.๒.๑ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสรุปข้อเท็จจริง พร้อมเอกสารหลักฐาน และความเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษา กรณีที่มีข้อมูลชัดเจนว่าผู้บริหารสถานศึกษามีปัญหาในการบริหารจัดการในสถานศึกษาจริง
๘.๒.๒ ให้พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาด้วยกัน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาด้วยกัน โดยสถานศึกษาที่รับย้ายต้องเป็นสถานศึกษาที่มีขนาดเท่าเดิม
หรือขนาดเล็กกว่าเดิมเท่านั้น
๙. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้
๙.๑ นำข้อมูล พร้อมเอกสารต่าง ๆ และความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา จากสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เสนอ อกศจ.
๙.๒ นำความเห็นของ อกศจ. พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา เสนอ กศจ. พิจารณา
๑๐. อกศจ. พิจารณากลั่นกรองการย้าย พร้อมให้ความเห็นต่อ กศจ.
๑๑. กศจ. พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ
๑๒. การย้ายกรณีพิเศษ
๑๒.๑ ยื่นคำร้องขอย้ายได้ตลอดปี
๑๒.๒ ยื่นคำร้องขอย้ายเมื่อมีเหตุผลความจำเป็น รวม ๓ ลักษณะ ดังนี้
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๑๒.๒.๑ ผู ้ ข อย้ า ยเนื ่อ งจากถู ก คุก คามต่อ ชีว ิ ต ต้ อ งเป็ น ผู้ ประสบปัญ หาถู ก คุกคาม
ปองร้าย โดยมีหลักฐานทางราชการยืนยัน และผู้บังคับบัญชาชั้นต้นให้คำรับรอง
๑๒.๒.๒ ผู้ขอย้ายเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง ต้องเป็นผู้เจ็บป่วยร้ายแรง ต้องรักษาต่อเนื่อง
เป็นเวลานาน และแพทย์แผนปัจจุบันในท้องถิ่นไม่สามารถรักษาได้ ซึ่งมีหลักฐานทางการแพทย์แผนปัจจุบันรับรอง
๑๒.๒.๓ ผู้ขอย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา คู่สมรส ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง ต้องเป็นบุตรคนเดียว
หรือเหลืออยู่เพียงคนเดียวของบิดา มารดา หรือเป็นคู่สมรสตามกฎหมายของผู้เจ็บป่วยร้ายแรง ที่ต้องรักษาต่อเนื่อง
เป็นเวลานาน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งมีหลักฐานทางการแพทย์แผนปัจจุบันรับรอง
๑๓. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้
๑๓.๑ นำข้อมูลคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารต่าง ๆ และความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอ อกศจ.
๑๓.๒ นำความเห็นของ อกศจ. พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา เสนอ กศจ. พิจารณา
๑๔. อกศจ. พิจารณากลั่นกรองการย้าย พร้อมให้ความเห็นต่อ กศจ.
๑๕. กศจ. พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ
๑๖. ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ออกคำสั่งย้าย (กรณีอนุมัติ)
ข้อพึงระวัง
๑. สถานศึกษาที่รับย้ายต้องมีอัตรากำลังสายงานบริหารสถานศึกษาไม่เกินกรอบอัตรากำลัง ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
และเป็นตำแหน่งที่ไม่มีเงื่อนไขในการใช้ตำแหน่ง
๒. การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้าย หรือที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชี
ผู ้ ไ ด้ ร ั บ คั ด เลื อ ก หรื อ ที ่ จ ะใช้ ส ำหรั บ การคั ด เลื อ ก สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้พิจารณาในภาพรวมทั้งจังหวัด ตามประเภทสถานศึกษา
๓. ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
และผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
เพื่อพัฒนาการศึกษา ตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ดังกล่าว และมีหลักฐานคำสั่ ง
ที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ จึงจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ว ๖/๒๕๖๓)
๔. ตามหลักเกณฑ์การย้ายกรณีป กติ ข้อ ๓.๒ กำหนดให้พิจารณาคำร้องขอย้ายที่ระบุชื่อสถานศึกษา
ให้แล้วเสร็จก่อน จึงพิจารณาคำร้องขอย้ายที่ระบุสถานศึกษาใด ๆ ก็ได้ ภายหลัง ดังนั้น การพิจารณาย้าย
ตามข้อ ๑.๘.๑ ข้อ ๑.๘.๒ และข้อ ๑.๘.๓ การพิจารณาย้ายจึงต้องพิจารณาคำร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา
ในแต่ละประเภทที่ระบุชื่อสถานศึกษาให้แล้วเสร็จก่อน แล้วจึงพิจารณาคำร้องขอย้ายที่ระบุสถานศึกษาใด ๆ ก็ได้
ในประเภทเดียวกันที่มีสถานศึกษาขนาดเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งในจังหวัดเดียวกันและต่างจังหวัด
พร้อมกันก่อน หากยังมีตำแหน่งว่างเหลืออยู่ ให้พิจารณาผู้ บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง
ในสถานศึกษาต่างประเภทที่มีขนาดสถานศึกษาเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งในจังหวัดเดียวกันและต่างจังหวัด
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พร้อมกันก่อน แล้วจึงพิจารณาคำร้องขอย้ายที่ระบุสถานศึกษาใด ๆ ก็ได้ในสถานศึกษาต่างประเภทที่ มี
ขนาดสถานศึกษาเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งในจังหวัดเดียวกันและต่างจังหวัด พร้อมกัน
ตัว อย่างเช่น ตำแหน่งผู้ อำนวยการสถานศึ ก ษา โรงเรียนเอ (สถานศึ กษาขนาดใหญ่ พิ เ ศษ)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาว่าง และมีผู้อำนวยการสถานศึกษาส่งคำร้องขอย้าย ดังนี้
นาย ก ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสาม (สถานศึกษาขนาดใหญ่)
สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา ระบุ ส ถานศึ ก ษาที ่ ข อย้ า ย ได้ แ ก่ ๑) โรงเรี ย นเอ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๒) โรงเรี ยนบี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
และ ๓) โรงเรียนซี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นาง ข ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสี่ (สถานศึกษาขนาดกลาง)
สั ง กั ด สำนัก งานเขตพื้ น ที ่ ก ารศึก ษามัธ ยมศึ ก ษา ระบุ ส ถานศึ ก ษาที ่ ข อย้ า ย คื อ สถานศึ ก ษ าใด ๆ ก็ ไ ด้
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นาย ค ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนห้า (สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ)
สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ระบุ ส ถานศึ ก ษาที ่ ข อย้ า ย ได้ แ ก่ ๑) โรงเรี ย นเอ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษา ๒) โรงเรียนบี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
และ ๓) โรงเรียนซี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นางสาว ง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหก (สถานศึกษาขนาดใหญ่)
สังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา ระบุส ถานศึกษาที่ขอย้าย คือ สถานศึกษาใด ๆ ก็ได้
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
การพิจารณาย้ายต้องพิจารณาย้ายตามลำดับ ดังนี้ ๑) นาย ก ๒) นาย ค และ ๓) นางสาว ง
ส่วน นาง ข ไม่ได้รับการพิจารณาย้าย เนื่องจากให้พิจารณาขนาดสถานศึกษาใกล้เคียงกัน จึงไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ว ๖/๒๕๖๓)
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รายการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(ชื่อ) เอกสาร
ว ๖/๒๕๖๓
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

961/2563
เรื่อง คำอธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code)

- ๕๖ -

2. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
การย้าย หมายความว่า การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไปดำรงตำแหน่งเดิม ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
การย้ า ยผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ จ ุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย เป็ น การย้ า ย
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ประกอบด้วย
1. การย้ายกรณีเพื่อพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพการศึกษา
2. การย้ายกรณีเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรา ๕๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดว่า การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปดำรงตำแหน่ง
ในหน่วยงานการศึกษาอื่นภายในส่วนราชการหรือภายในเขตพื้นที่การศึกษา หรือต่างเขตพื้นที่การศึกษา
ต้องได้รับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ ของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้าย
แล้วแต่กรณี และให้สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น ที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั ้ ง ด้ว ย และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาอนุมัติแล้ว ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการผู้นั้นต่อไป
๒. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560
ข้อ 8 (1) กำหนดให้อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเป็นอำนาจหน้าที่ของ กศจ.
ข้อ 9 กำหนดให้ กศจ. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อกศจ.” เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่ กศจ. เกี่ยวกับการบรรจุ
การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้ อ 13 การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั ้ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในจั งหวั ด
หรือกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบ กศจ. เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
3. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 18 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

- ๕๗ -

แผนผังขั้นตอนการดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
1. สพฐ.
- กำหนดขนาดสถานศึกษาของ
รร. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
- กำหนดองค์ประกอบและรายละเอียดตัวชี้วัดฯ
2. กศจ.
- กำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้าย
และที่จะบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก หรือที่จะใช้สำหรับการคัดเลือก

3. สพท.
- ประกาศตำแหน่งว่างที่ใช้ในการย้าย

4. การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
5. การย้ายกรณีเพื่อพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

6. คณะทำงาน

10. การย้ายกรณีเพื่อแก้ปญ
ั หาการบริหาร
จัดการในสถานศึกษา

11. สำนักงาน ศธจ.
12. อกศจ.

7. สำนักงาน ศธจ.
8. อกศจ.

13. กศจ.

9. กศจ.

14. ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ออกคำสั่งย้าย (กรณีอนุมัติ)

- ๕๘ -

อธิบายแผนผัง
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการ ดังนี้
1.1 กำหนดขนาดสถานศึกษาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ (ขนาดใหญ่หรือขนาดใหญ่พิเศษ)
1.2 กำหนดองค์ประกอบและรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินศักยภาพของผู้ ที่จะได้รับ
การพิจารณาย้าย เกณฑ์การพิจารณา เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำที่จะได้รับการพิจารณาย้าย และคุณสมบัติเฉพาะ
2. กศจ. ดำเนินการ ดังนี้
2.1 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กศจ. จะต้องกำหนดสั ดส่ว นของจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้ายและที่จะใช้บรรจุ
และแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก หรือที่จะใช้คัดเลือก ให้เท่ากันหรือต่างกันได้ไม่เกิน ๑ ตำแหน่ง
2.2 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
กศจ. ไม่ต้องกำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่าง โดยให้พิจารณาใช้ตำแหน่งว่างดังกล่าว
ในการรับย้ายก่อนการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่มีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนั้นสังกัดอยู่
ต้องดำเนินการ ดังนี้
3.1 ประกาศตำแหน่งว่างที่จะใช้ในการย้ายให้ทราบโดยทั่วกัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
3.2 รับคำขอจากผู้ที่ยื่นความประสงค์ (ถ้ามี)
4. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นการย้าย
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ประกอบด้วย
4.1 การย้ายกรณีเพื่อพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพการศึกษา
4.2 การย้ายกรณีเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา
5. การย้ายกรณีเพื่อพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป็นการย้ายเพื่อพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
6. คณะทำงานฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตภายในจังหวัด
ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดของผู้บริหารสถานศึกษาตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอชื่อ
6.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่มโี รงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนั้นสังกัดอยู่
ต้องดำเนินการนำรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาทุกราย พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้นและโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยที่รับย้าย เสนอ อกศจ.
6.2 นำความเห็นของ อกศจ. พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา เสนอ กศจ. พิจารณา
7. อกศจ. พิจารณากลั่นกรองการย้าย พร้อมให้ความเห็นต่อ กศจ.
8. กศจ. พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ

- ๕๙ -

9. การย้ายกรณีเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา เป็นกรณีเกิดปัญหาในสถานศึกษา
ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ และมีความจำเป็นต้องย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นการแก้ปัญหานั้น
10. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ต้องดำเนินการ ดังนี้
10.1 นำข้อมูล พร้อมเอกสารต่าง ๆ และความเห็นของคณะกรรมการสถานศึก ษา
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เสนอ อกศจ.
10.2 นำความเห็ น ของ อกศจ. พร้ อ มความเห็ น ของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
เสนอ กศจ. พิจารณา
11. อกศจ. พิจารณากลั่นกรองการย้าย พร้อมให้ความเห็นต่อ กศจ.
12. กศจ. พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ
13. ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ออกคำสั่งย้าย (กรณีอนุมัติ)
ข้อพึงระวัง
กรณีย ้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาอื่นที่ไม่ใช่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563
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รายการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(ชื่อ) เอกสาร
ว 18/2563
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code)
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3. การย้ายครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การย้าย หมายถึ ง การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตำแหน่ ง ครู
ให้ดำรงตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาอื่น ซึ่งอาจเป็นการย้ายไปดำรงตำแหน่งว่าง การย้ายสับเปลี่ยนกับตำแหน่ง
ที่มีคนครอง หรือการย้ายโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน แบ่งเป็น ๓ กรณี ดังนี้
๑. การย้ายกรณีปกติ ได้แก่ การย้ายตามคำร้องขอย้าย
๒. การย้ายกรณีพิเศษ ได้แก่ การย้ายตามคำร้องขอย้าย เนื่องจาก ติดตามคู่สมรส เจ็บป่วยร้ายแรง
ถูกคุกคามต่อชีวิต เพื่อดูแลบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรงหรือทุพพลภาพ
๓. การย้ายกรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ ได้แก่ การย้ายเพื่อแก้ปัญหา
การบริหารจัดการในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังของสถานศึกษา
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรา ๕๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที ่ แ ก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม กำหนดว่ า การย้ า ยข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู ้ ใ ด
ไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานการศึกษาอื่นภายในส่วนราชการหรือภายในเขตพื้นที่การศึกษา หรือต่างเขตพื้นที่การศึกษา
ต้องได้รับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้าย
แล้ว แต่กรณี และให้ส ถานศึ ก ษาโดยคณะกรรมการสถานศึ ก ษา เสนอความเห็น ประกอบการพิจ ารณา
ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งด้วย และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาอนุมัติแล้ว ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการผู้นั้นต่อไป
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึ ก ษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560
ข้อ 8 (1) กำหนดให้อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเป็นอำนาจหน้าที่ของ กศจ.
ข้ อ 9 กำหนดให้ กศจ. เสนอคณะกรรมการขั บ เคลื ่ อ นตามข้ อ 2 เพื ่ อ แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อกศจ.” เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่ กศจ.
เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนด
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อ 13 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจั งหวัดหรือ
กรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
3. หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธ ี ก ารย้ า ยข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตำแหน่ ง ครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24
ลงวั น ที่ 28 ธั น วาคม 2559
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แผนผังขั้นตอนการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑. สพท.

๒. กรณีปกติ
- รับคำขอย้ายในเดือน
มกราคม ตามปฏิทิน
ที่ สพฐ. กำหนด
- ใช้พิจารณา 2 รอบ
15 ก.พ. – 15 มี.ค.
15 ก.ย. – 15 ต.ค.

๖. กรณีพิเศษ
- ยื่นคำร้องขอย้ายได้
ตลอดทั้งปี
- เมื่อมีเหตุ

10. กรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ฯ
- แก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา
- พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
- เกลี่ยอัตรากำลังของสถานศึกษา

๑1. สำนักงาน ศธจ.

๓.สำนักงาน
ศธจ.

๔. อกศจ.
กลั่นกรองการย้าย
ตามองค์ประกอบ
(ก.ค.ศ. กำหนด)
และรายละเอียด
ตัวชี้วัด (สพฐ.
กำหนด)

๑3. กศจ.

๗. สำนักงาน
ศธจ.
5. กศจ.
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ

๘. อกศจ.

9. กศจ.
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ

๑4. ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ออกคำสั่งย้าย (กรณีอนุมัติ)

๑2. อกศจ.

- ๖๓ -

อธิบายแผนผัง
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องจัดทำบัญชีรายชื่อตำแหน่งว่างทั้งหมด
๒. การย้ายกรณีปกติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องดำเนินการ ดังนี้
๒.๑ รั บ คำร้ อ งขอย้ า ยในเดื อ นมกราคม ตามปฏิ ท ิ น ที ่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้องขอย้าย
๒.๑.๑ ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า
24 เดือนนับถึงวันที่สุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้าย
๒.๑.๒ ไม่อยู่ระหว่างศึกษาต่อเต็มเวลา
๒.๒ ขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุชื่อสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษาไว้
๒.๓. นำเสนอ ศธจ.
๓. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ต้องดำเนินการ ดังนี้
๓.๑ นำข้อมูลคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารต่าง ๆ และความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอ อกศจ.
๓.๒ นำความเห็นของ อกศจ. พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา เสนอ กศจ. พิจารณา
(กรณีย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา/ต่างจังหวัด/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)
๔. อกศจ. พิจารณากลั่นกรองการย้าย ตามองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ ดังนี้
๔.๑ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือวิชาเอก ตามความจำเป็นของสถานศึกษา
๔.๒ ลำดับสถานศึกษาที่ผู้ขอย้ายมีความประสงค์จะย้ายไปปฏิบัติงาน
๔.๓ ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาปัจจุบัน
๔.๔ สภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน
๔.๕ เหตุผลการขอย้าย
๔.๖ ความอาวุโสตามหลักราชการ
๔.๗ ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
ทั้งนี้ รายละเอียดตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
5. กศจ. พิจารณาย้าย
๕.๑ หาก กศจ. มีความเห็นต่างจากความเห็นของ อกศจ. และคณะกรรมการสถานศึกษา
ให้ระบุเหตุผลให้ชัดเจน
๕.๒ ให้พิจารณาย้ายพร้อมกันทุกเขตพื้นที่การศึกษาในภาพรวมของจังหวัด

- ๖๔ -

๖. การย้ายกรณีพิเศษ
๖.๑ ยื่นคำร้องขอย้ายได้ตลอดทั้งปี
๖.๒ ยื่นคำร้องขอย้ายเมื่อมีเหตุผลความจำเป็น รวม ๔ ลักษณะ ดังนี้
๖.๒.๑ ผู้ประสงค์ขอย้ายจะขอย้ายเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง โดยจะต้องมีเอกสาร
ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
๖.๒.๒ ผู้ประสงค์ขอย้ายจะขอย้ายเนื่องจากต้องดูแล บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร
ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรงหรือทุพพลภาพ โดยจะต้องมีเอกสารทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
๖.๒.๓ ผู้ประสงค์ขอย้ายจะขอย้ายเนื่องจากติดตามคู่สมรส โดยจะต้องมีเอกสาร
หลักฐานทางราชการยืนยัน
๖.๒.๔ ผู้ประสงค์ขอย้ายจะขอย้ายเนื่องจากถูกคุกคาม โดยจะต้องมีเอกสารหลักฐาน
ทางราชการยืนยัน
๗. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ต้องดำเนินการ ดังนี้
๗.๑ นำข้อมูลคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารต่าง ๆ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอ อกศจ.
๗.๒ นำความเห็นของ อกศจ. เสนอ กศจ. พิจารณา
๘. อกศจ. พิจารณากลั่นกรองการย้าย
๙. กศจ. พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ
10. การย้ายกรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ รวม ๓ ลักษณะ ดังนี้
๑๐.๑ การย้ายเพื่อแก้ปัญหาในการบริหารจัดการในสถานศึกษา
- ต้องปรากฏข้อเท็จจริงและมีการสอบสวนข้อเท็จจริง
๑๐.๒ การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ย้ายเมื่อมีเหตุจำเป็นต้องพัฒนาสถานศึกษา
๑๐.๓ การย้ายเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังของสถานศึกษา
- ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
และเป็นตำแหน่งที่มีคนครอง
11. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ต้องดำเนินการ ดังนี้
๑๑.๑ นำเสนอข้อมูล ในแต่ล ะกรณีการย้าย ที่ได้จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
เสนอ อกศจ.
๑๑.๒ นำความเห็นของ อกศจ. เสนอ กศจ. พิจารณา (กรณีย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา/
ต่างจังหวัด/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)
12. อกศจ. พิจารณากลั่นกรองการย้าย
13. กศจ. พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ
๑๔. ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ออกคำสั่งย้าย
ข้อพึงระวัง
สถานศึกษาที่รับย้ายต้องมีอัตรากำลังไม่เกินกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด
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รายการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(ชื่อ) เอกสาร
ว 24/2559
เรื ่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธ ี ก ารย้ า ยข้ าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตำแหน่ ง ครู สั ง กั ด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code)
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4. การย้ายศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การย้าย หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งว่าง
การย้ายสับเปลี่ยน และการย้ายตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ไปดำรงตำแหน่งเดิมในหน่วยงานการศึกษา
หรือส่วนราชการอื่น แบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้
๑. การย้ายกรณีปกติ ได้แก่
๑.1 การย้ายเพื่ออยู่รวมกับคู่สมรส
๑.๒ การย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา
๑.๓ การย้ายกลับภูมิลำเนา
๒. การย้ายกรณีพิเศษ ได้แก่
๒.๑ การย้ายติดตามคู่สมรส
๒.๒ การย้ายเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง
๒.๓ การย้ายเนื่องจากถูกคุกคามต่อชีวิต
๒.๔ การย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา หรือคู่สมรส ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง
๓. การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ได้แก่
๓.๑ การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในหน่วยงานการศึกษา
๓.๒ การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดว่า การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานการศึกษาอื่น
ภายในส่วนราชการหรือภายในเขตพื้นที่การศึกษา หรือต่างเขตพื้นที่การศึกษา ต้องได้รับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้าย แล้วแต่กรณี และให้สถานศึกษา
โดยคณะกรรมการสถานศึ ก ษา เสนอความเห็ น ประกอบการพิ จารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื ้ นที ่ การศึ กษา
หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งด้วย และ เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาอนุมัติแล้ว
ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการผู้นั้นต่อไป
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560
ข้อ 8 (1) กำหนดให้อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเป็นอำนาจหน้าที่ของ กศจ.
ข้ อ 9 กำหนดให้ กศจ. เสนอคณะกรรมการขั บ เคลื ่ อ นตามข้ อ 2 เพื ่ อ แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อกศจ.” เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่ กศจ.
เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนด
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้ อ 13 การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั ้ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในจั ง หวั ด
หรือกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบ ของ กศจ. เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
3. หลักเกณฑ์และวิธ ีการการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตามหนังสื อ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549)
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แผนผังการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

๑. สพท.

๒. กรณีปกติ
- รับคำร้องขอย้าย ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 1 - 15 ก.พ. และ
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 15 ส.ค.

๖. กรณีพิเศษ
- ยื่นคำร้องขอย้ายได้ตลอดปี
- เมื่อมีเหตุผลความจำเป็น

๑๐. กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
- แก้ปัญหาการบริหารจัดการในหน่วยงานการศึกษา
- การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- สำรวจคำร้องขอย้ายไป
ต่างเขตฯ เสนอ กศจ.
๗. สำนักงาน
ศธจ.

๓. สำนักงาน
ศธจ.

๕. กศจ.
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ

๘. อกศจ.

๑๑. สำนักงาน
ศธจ.

๔. อกศจ.

๙. กศจ.
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ

๑๔. ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ออกคำสั่งย้าย (กรณีอนุมัติ)

๑๓. กศจ.

๑๒. อกศจ.
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อธิบายแผนผัง
๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องจัดทำบัญชีรายชื่อตำแหน่งว่างทั้งหมด
๒. การย้ายกรณีปกติ ได้แก่ การย้ายเพื่ออยู่รวมกับคู่สมรส การย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา
และการย้ายกลับภูมิลำเนา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องดำเนินการ ดังนี้
๒.๑ รับคำร้องขอย้าย ครั้งที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ และครั้งที่ ๒
ในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม
๒.๒ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นคำร้องขอย้าย ดังนี้
๒.๒.๑ ผู้ประสงค์ขอย้ายต้องดำรงตำแหน่งในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า
๑๒ เดือน โดยผู้ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ให้นับถึงวันที่ ๓๑ มีนาคมของปีเดียวกัน
และครั้งที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ให้นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน
๒.๒.๒ ไม่อยู่ระหว่างศึกษาต่อเต็มเวลา
๒.๓ สำรวจคำร้องขอย้ายหากว่ามีผู้ยื่นคำร้องขอย้ายไปจังหวัดอื่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำคำร้องขอย้ายไปจังหวัดอื่น เสนอ กศจ. เพื่อให้ความเห็นชอบ เมื่อ กศจ. เห็นชอบแล้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งคำร้องขอย้ายไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องไว้
๓. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ต้องดำเนินการ ดังนี้
๓.๑ นำข้อมูลคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารต่างๆ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอ อกศจ.
๓.๒ นำความเห็นของ อกศจ. เสนอ กศจ. พิจารณา (กรณีย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา/
ต่างจังหวัด/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)
๔. อกศจ. พิจารณากลั่นกรองการย้าย ตามองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ ดังนี้
๔.๑ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณวุฒิหรือวิชาเอก ตามที่หน่วยงานสถานศึกษาต้องการ
๔.๒ ผลการปฏิบัติงาน
๔.๓ การรักษาและจรรยาบรรณ
๔.๔ ความอาวุโสตามหลักราชการ
๔.๕ ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน
๔.๖ สภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน
๔.๗ เหตุผลการขอย้าย
๕. กศจ. พิจารณาย้าย
๖. การย้ายกรณีพิเศษ
๖.๑ ยื่นคำร้องขอย้ายได้ตลอดปี
๖.๒ ยื่นคำร้องขอย้ายเมื่อมีเหตุผลความจำเป็น รวม ๔ ลักษณะ ดังนี้
๖.๒.๑ ผู้ประสงค์ขอย้ายจะขอย้ายเพื่อติดตามคู่สมรส โดยคู่สมรสต้องเป็นข้าราชการ
ลูกจ้างประจำส่วนราชการ พนักงานของรัฐที่ เรียกชื่ออย่างอื่น หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จดทะเบียนสมรส
ก่อนวันที่คู่สมรสได้รับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งใหม่ และต้องอาศัยอยู่ด้วยกัน

- ๖๙ -

๖.๒.๒ ผู้ประสงค์ขอย้ายจะขอย้ายเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง โดยเป็นการรักษาตัว
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน และมีหลักฐานว่าแพทย์แผนปัจจุบันในท้องถิ่นไม่สามารถรักษาได้
๖.๒.๓ ผู้ประสงค์ขอย้ายจะขอย้ายเนื่องจากถูกคุกคาม โดยมีหลักฐานทางราชการยืนยัน
และผู้บังคับบัญชารับรอง
๖.๒.๔ ผู้ประสงค์ขอย้ายจะขอย้ายเนื่องจากต้องดูแลบิดา มารดา หรือคู่สมรส
ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง โดยเป็นบุตรคนเดียว หรือบุตรซึ่งเหลืออยู่คนเดียว หรือเป็นคู่สมรสตามกฎหมาย และรักษาตัว
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน มีหลักฐานทางการแพทย์แผนปัจจุบันรับรอง
๗. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ต้องดำเนินการ ดังนี้
๗.๑ นำข้อมูลคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารต่างๆ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอ อกศจ.
๗.๒ นำความเห็นของ อกศจ. เสนอ กศจ. พิจารณา (กรณีย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา/
ต่างจังหวัด/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)
๘. อกศจ. พิจารณากลั่นกรองการย้าย
๙. กศจ. พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความจำเป็นและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
กับทางราชการ
1๐. การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของราชการ รวม ๒ ลักษณะ ดังนี้
๑๐.๑ การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในหน่วยงานการศึกษา โดยพิจารณาย้าย
ตามองค์ประกอบการย้าย เช่นเดียวกับการย้ายกรณีปกติ และคำนึงถึงความเหมาะสมประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ
๑๐.๒ การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้พิจารณาย้ายตามองค์ประกอบการย้าย
เช่นเดียวกับการย้ายกรณีปกติ
๑๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นำเสนอข้อมูลในแต่ละกรณีการย้าย ที่ได้จากสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เสนอ อกศจ.
1๒. อกศจ. พิจารณากลั่นกรองการย้าย
1๓. กศจ. พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ
๑๔. ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ออกสั่งย้าย
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รายการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(ชื่อ) เอกสาร
ว 8/2549
เรื ่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธ ี ก ารย้ า ยข้ า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code)

๕. การเกลี่ยอัตรากำลัง
การเกลี่ยอัต รากำลังข้าราชการครู และบุค ลากรทางการศึกษา หมายถึง การตัดโอนตำแหน่ งและอัตรา
เงินเดือนทั้งตำแหน่งว่างหรือตำแหน่งที่มีคนครองจากหน่วยงานการศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
กำหนดไปกำหนดในหน่ ว ยงานการศึ ก ษาที่ มี อั ต รากำลั งต่ ำกว่ าเกณฑ์ หรือ จากหน่ ว ยงานการศึ ก ษาที่ มี
อัตรากำลังครบตามเกณฑ์ไปกำหนดในหน่วยงานการศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ หรือจากหน่วยงาน
การศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์น้อยกว่าไปกำหนดในหน่วยงานการศึกษาที่ มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์
มากกว่า
ทั้ ง นี้ การตั ด โอนตำแหน่ ง และอั ต ราเงิ น เดื อ นให้ กศจ. เป็ น ผู้ พิ จ ารณาแยกตามสายงาน ดั งนี้
1. สายงานการสอน
ยุบ รวม เลิก

ต่ำ

สายงานการสอน มี 6 กรณี
เกิน

ต่ำ

ครบ

ต่ำ

ต่ำน้อย

ต่ำมาก

ต่ำ (ซึ่งผู้ครองไปช่วยราชการแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี)

สถานศึกษาใน ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา (จะนะ นาทวี เทพา
สะบ้าย้อย)
สถานศึกษากลุ่มจังหวัดนั้น ทีต่ ่ำกว่าเกณฑ์

2. สายงานการสอน
สายบริหารสถานศึกษา
3. สายบริหารสถานศึกษา
สายบริหารสถานศึกษา มี 2 กรณี
ยุบ รวม เลิก

4. สายบริหารสถานศึกษา
ยุบ รวม เลิก

ต่ำ

เกิน

ต่ำ

สายงานการสอน มี 2 กรณี
ต่ำ

เกิน

ต่ำ

5. สายบริหารสถานศึกษา หรือ สายงานการสอน ในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้
โอนถ่ายไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์
6. สายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ใน สพท. ที่เกินเกณฑ์
สพท. ที่ต่ำกว่าเกณฑ์
7. สายงานบริหารการศึกษา ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. (ชั่วคราว / เงื่อนไข)
ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.
(ชั่วคราว / เงื่อนไข) ใน สพท. ที่ต่ำกว่าเกณฑ์
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา 43 ให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ ที่ ก.ค.ศ. มอบหมายตรวจสอบการกำหนดตำแหน่งและการใช้
ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมในกรณีที่หน้าที่และความรับผิดชอบ ปริมาณงาน
คุ ณ ภาพของงานของตำแหน่ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตำแหน่ ง ใดที่ ก.ค.ศ. กำหนด
เปลี่ยนแปลงไป ให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค.ศ. มอบหมายพิจารณาปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งนั้นใหม่ให้เหมาะสม
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2. หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การเกลี่ ยอั ตรากำลั งข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ตามหนั งสื อ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4 / ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555
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แผนผังขั้นตอนการดำเนินการการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาวิเคราะห์อัตรากำลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๒. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นำเสนอ อกศจ. และ กศจ.

๓. กศจ. พิจารณา
อนุมัติ / ไม่อนุมัติ

๔. ผู้มีอำนาจตาม ม. 53 ออกคำสั่งการตัดโอน
คำอธิบายแผนผัง
1. สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา ศึ กษาวิ เคราะห์ อั ตรากำลั งข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา
ในสถานศึก ษาในภาพรวมของสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา หากทราบว่าสถานศึ กษามี อัตรากำลั งเกิ นเกณฑ์
ควรดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลัง โดยจัดทำข้อมูลการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด แยกตามสายงานแต่ละประเภท ดังนี้
๑.๑ การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงาน
การสอน ไปกำหนดเป็นตำแหน่งสายงานการสอน จำนวน 6 กรณี ดังนี้
1.1.๑ ตั ดโอนฯ จากสถานศึ กษาที่ ยุ บ รวม หรื อเลิ ก ไปกำหนดในสถานศึ กษาที่ มี อั ตรากำลั ง
ต่ำกว่าเกณฑ์ ทั้งตำแหน่ งว่างและตำแหน่งที่มีคนครอง ภายในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน และเมื่อตัดโอนแล้ ว
สถานศึกษาที่รับการตัดโอนต้องมีอัตรากำลังไม่เกินเกณฑ์
1.1.2 ตั ดโอนฯ จากสถานศึกษาที่มีอั ตรากำลั งเกินเกณฑ์ไปกำหนดในสถานศึ กษาที่ มีอัตรากำลั ง
ต่ำกว่าเกณฑ์ ทั้ งตำแหน่ งว่างและตำแหน่ งที่ มี คนครอง ภายในเขตพื้ นที่ การศึ กษาเดี ยวกั น และต่ างเขตพื้ นที่
การศึกษา และเมื่อตัดโอนแล้วสถานศึกษาที่รับการตัดโอนต้องมีอัตรากำลังไม่เกินเกณฑ์
1.1.3 ตั ด โอนฯ จากสถานศึ ก ษาที่ มี อั ต รากำลั งครบตามเกณฑ์ ไปกำหนดในสถานศึ ก ษา
ที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ เฉพาะตำแหน่งที่มีคนครอง และสถานศึกษาที่ถูกตัดโอน ตัดโอนได้ไม่เกิน 1 ตำแหน่ง
ในแต่ละปีการศึกษาเท่านั้น โดยตัดโอนภายในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกันและต่างเขตพื้นที่การศึกษาได้
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1.1.4 ตัดโอนฯ จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์น้อยกว่า ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มี
อัตรากำลั งต่ ำกว่าเกณฑ์ มากกว่า โดยคิ ดเป็ นร้อยละ เฉพาะตำแหน่งที่ มี คนครองและสถานศึกษาที่ ถูกตั ดโอน
ตัดโอนได้ ไม่ เกิ น 1 ตำแหน่ ง ในแต่ ละปี การศึ กษาเท่ านั้ น โดยตั ดโอนภายในเขตพื้ นที่ การศึ กษาเดี ยวกั นและ
ต่างเขตพื้นที่การศึกษาได้
1.1.5 ตัดโอนฯ จากสถานศึกษาในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะอำเภอเทพา
สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) ไปกำหนดในสถานศึกษากลุ่มจังหวัดนั้น ทีมีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์เฉพาะตำแหน่ง
ที่มีคนครอง และเมื่อตัดโอนแล้วสถานศึกษาที่รับการตัดโอนต้องมีอัตรากำลังไม่เกินเกณฑ์
1.1.6 ตัดโอนฯ ไปกำหนดในสถานศึกษาที่อัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งผู้ครองตำแหน่งไปช่วยราชการ
อยู่แล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ภายในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกันและต่างเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้สถานศึกษา
ที่ ถู กตั ดโอนต้ องไม่ มี ผลกระทบต่ อการจั ดการเรียนการสอน และเมื่ อตั ดโอนแล้ วสถานศึ กษาที่ รับการตั ดโอน
ต้องมีอัตรากำลังไม่เกินเกณฑ์
๑.2 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนสายงานการสอน ไปกำหนดเป็นตำแหน่งสายงานบริหาร
สถานศึกษา
๑.2.1 ให้พิจารณาตัดโอน ทั้งตำแหน่งว่างและตำแหน่งที่มีคนครอง
๑.2.2 ตำแหน่งที่มีคนครอง ผู้ครองตำแหน่งต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา
๑.2.3 ตัดโอนได้ภายในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกันและต่างเขตพื้นที่การศึกษา
๑.2.4 สถานศึกษาที่ถูกตัดโอนต้องไม่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และเมื่อตัดโอนแล้ว
สถานศึกษาที่รับการตัดโอนต้องมีอัตรากำลังไม่เกินเกณฑ์
๑.3. การตัดโอนตำแหน่ งและอัตราเงินเดือนสายงานบริห ารสถานศึกษา ไปกำหนดเป็นตำแหน่ง
สายงานบริหารสถานศึกษา จำนวน 2 กรณี ได้แก่
๑.3.1 กรณีการตัดโอน จากสถานศึกษาที่ยุบ รวม หรือเลิก ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มี
อัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์
๑.3.2 กรณีการตัดโอน จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ไปกำหนดในสถานศึกษาที่ไม่มี
หรือมีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์
ทั้ง 2 กรณี ให้ ตัดโอนทั้งตำแหน่งว่ างและตำแหน่ งที่ มีคนครองภายในเขตพื้ นที่การศึกษาเดี ยวกัน
และต่ างเขตพื้นที่การศึกษา ยกเว้น กรณี ตำแหน่งว่าง ให้ ตัดโอนเฉพาะในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกันเท่ านั้ น
และเมื่อตัดโอนแล้วสถานศึกษาที่รับการตัดโอน ต้องมีอัตรากำลังไม่เกินเกณฑ์
๑.๔ การตั ดโอนตำแหน่ งและอั ตราเงินเดื อน สายงานบริ ห ารสถานศึ กษา ไปกำหนดเป็ นตำแหน่ ง
สายงาน การสอน รวม 2 กรณี ได้แก่
๑.4.1 ตัดโอนจากสถานศึกษาที่ยุบ รวม หรือเลิก ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์
๑.4.2 ตัดโอนจากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลัง
ต่ำกว่าเกณฑ์
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ทั้ง 2 กรณี ให้ ตัดโอนเฉพาะตำแหน่งว่างในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกันเท่านั้น และเมื่อตัดโอนแล้ ว
สถานศึกษาที่รับการตัดโอนต้องมีอัตรากำลัง ไม่เกินเกณฑ์
๑.๕ การตั ด โอนตำแหน่ งและอั ต ราเงิ น เดื อ นสายงานการสอนหรื อ สายงานบริ ห ารสถานศึ ก ษา
ในสถานศึ ก ษาที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิก ารอนุ มั ติ ให้ ถ่ ายโอนไปสั งกั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไปกำหนด
ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์
๑.5.1 ตำแหน่งที่มีคนครองและผู้ครองตำแหน่งนั้นไม่ประสงค์ถ่ายโอน ไปสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๑.5.2 ให้ตัดโอนภายในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกันและต่างเขตพื้นที่การศึกษา
๑.5.3 เมื่อตัดโอนแล้วสถานศึกษาที่รับการตัดโอนต้องมีอัตรากำลังไม่เกินเกณฑ์
๑.๖ การตั ด โอนตำแหน่ ง และอั ต ราเงิ น เดื อ นสายงานนิ เทศการศึ ก ษา ตำแหน่ ง ศึ ก ษานิ เทศก์
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินกรอบอัตรากำลังไปกำหนดในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่มีอัตรากำลังต่ำกว่ากรอบอัตรากำลัง
๑.6.1 ตำแหน่งที่มีคนครอง
๑.6.2 เมื่ อตั ดโอนแล้ วสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาที่ รั บการตั ดโอนต้ อ งมี อั ต รากำลั ง ไม่ เกิ น
กรอบอัตรากำลัง
๑.7 การตัดโอนตำแหน่ งและอัตราเงินเดือนสายงานบริห ารการศึกษา ตำแหน่งรองผู้ อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ ก.ค.ศ. กำหนด เป็นตำแหน่งชั่วคราวและมีเงื่อนไข ไปกำหนดในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่ากรอบอัตรากำลัง
๑.7.1 ตำแหน่งที่มีคนครอง
๑.7.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการตัดโอน ต้องมีจำนวนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาตำแหน่งชั่วคราวและมีเงื่อนไขไม่เกินกรอบอัตรากำลัง
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและนำเสนอ กศจ. พิจารณา
3. กศจ. ดำเนินการ ดังนี้
1. พิจารณาอนุมัติการตัดโอนที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ภายในจังหวัด
2. ส่วนการตัดโอนไปกำหนดในจังหวัดอื่น ให้ กศจ. ที่รับการตัดโอนพิจารณาอนุมัติ โดยนำความเห็น
ของ กศจ. ที่ถูกตัดโอนมาประกอบการพิจารณา
4. ให้ ผู้ มีอำนาจตามมาตรา 53 ออกคำสั่ งการตัดโอนตำแหน่ งและอัตราเงินเดื อนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พร้อมส่งสำเนาให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ออกคำสั่ง

- ๗๕ -

ข้อพึงระวัง
1. การพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลัง นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ กศจ. ต้องพิจารณาและ
ดำเนินการตามเงื่อนไขแต่ละกรณีให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เนื่องจากหลักเกณฑ์
และวิธีการดังกล่าว ได้กำหนดเงื่อนไขในการเกลี่ยอัตรากำลังของแต่ละสายงานที่มีความแตกต่างกัน
2. การตัดโอนตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นตำแหน่งว่างและกำหนดอยู่ในสถานศึกษาที่ยุบ
รวมหรือเลิก ไปกำหนดเป็นตำแหน่งครูในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด เมื่อตัดโอน
ตำแหน่ง และอัต ราเงิน เดือ นไปกำหนดแล้ว สถานศึก ษาที่ไ ด้รับ ตัด โอนต้อ งมีจ ำนวนตำแหน่ง ครูแ ละ
มีอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนดด้วย
3. วันที่ตัดโอนไปกำหนด ต้องไม่ก่อนวันที่ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา
***********************

- ๗๖ -
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6. การโอน
การโอน หมายถึง การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(มาตรา 57) และการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 58) แยกได้ดังนี้
1. การโอนพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น และข้ า ราชการอื่ น มาบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เป็ น ข้ า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
1.1 การโอนผู้สอบแข่งขันได้มาดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
1.2 การโอนมาดำรงตำแหน่งครู
2. การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้สอบแข่งขันได้
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
1.1 มาตรา 57 วรรคหนึ่ง กำหนดให้ การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
1.2 มาตรา 58 กำหนดให้ การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การโอนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่มิใช่พนักงานวิสามัญ และการโอน
ข้าราชการอื่ น ที่ มิใช่ ข้ าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษาตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และมิใช่ ข้าราชการ
การเมือง มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.3 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.2/ว 9 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
๑.4 หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารโอนพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น และข้ าราชการอื่ น มาบรรจุ และแต่ งตั้ ง
เป็ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตำแหน่ ง ครู ตามหนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
1.5 หลั กเกณฑ์ แ ละวิธี การเปลี่ ยนตำแหน่ ง การย้ าย และการโอนข้าราชการครูแ ละบุ คลากร
ทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 10 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
๑.6 หลักเกณฑ์และวิธี การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 13 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

- ๗๘ -

แผนผั งการดำเนิ น การโอนพนั ก งานส่ วนท้ องถิ่ น และข้า ราชการอื่น ซึ่ งเป็ น ผู้ส อบแข่ งขั น ได้ ม าบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
1.ผู้ขอโอนทีส่ อบแข่งขันได้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารอื่น
ที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ค.ศ. กำหนด

2.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือ
ส่วนราชการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
และจัดทำข้อมูลเสนอ กศจ.

3. กศจ. พิจารณา

มติอนุมัติ

มติไม่อนุมัติ

- ๗๙ -

คำอธิบายแผนผัง
1. ผู้สอบแข่งขันได้ที่มีความประสงค์ขอโอน ยื่นคำขอตามแบบที่กำหนด พร้อมเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง ต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือส่วนราชการ เจ้าของบัญชี
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือส่วนราชการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและดำเนินการดังนี้
2.1 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอโอน
2.2 หนังสือยินยอมและได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดให้สมัครสอบและยินยอมให้โอนเมื่อสอบแข่งขันได้
2.3 จัดทำข้อมูลนำเสนอ กศจ. พิจารณา
3. กศจ. พิจารณา และมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
หากมีมติอนุมัติ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับครู
ผู้ช่วย ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน และให้นับอายุราชการต่อเนื่องและส่งสำเนาคำสั่งพร้อมเอกสาร
หลักฐานให้หน่วยงานดังต่อไปนี้
๓.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการบรรจุและแต่งตั้ง
๓.๒ หน่วยงานต้นสังกัดเดิมของผู้ขอโอน (เพื่อให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งออกคำสั่ง
ให้ พ้ นจากตำแหน่ งหน้ าที่ และอั ตราเงินเดื อนเดิ ม และส่ งตั วไปรับตำแหน่ งใหม่ ภายใน 45 วั น โดยให้ มี ผล
ในวันเดียวกับวันที่รับโอน)
๓.๓ ส่งสำเนาคำสั่งให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ออกคำสั่ง

- ๘๐ -

แผนผั งการดำเนิ นการโอนตามหลั กเกณฑ์ และวิธี การโอนพนั กงานส่วนท้ องถิ่ นและข้ าราชการอื่ นมาบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
๑. สพท. เสนอให้มีการรับโอน

๒. กศจ. พิจารณาไม่อนุมัติให้มีการรับโอน/
อนุมัติให้มีการรับโอนและกำหนดองค์ประกอบฯ

๓. กศจ. ประกาศรับโอนก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ
๔. ผู้ขอโอนยื่นเอกสารหลักฐาน
ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด

๕. ศธจ. ตรวจสอบเอกสารและตั้ง
คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ประเมิน

๖. กศจ. พิจารณาเห็นชอบ
ผลการประเมิน

ตามองค์ประกอบที่ กศจ. เห็นชอบ

๖.๑ กศจ. ประกาศรายชื่อ

๖.๒ ศธจ. ทำความตกลง

๗. กศจ. พิจารณา

กับต้นสังกัดเดิมของผู้ขอโอน
ของผู้ขอโอน

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

- ๘๑ -

คำอธิบายแผนผัง
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาเห็นสมควรให้มีการรับโอน และกำหนดองค์ประกอบ
การประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และเกณฑ์การให้คะแนนการประเมิน ทั้งนี้การประเมินต้องประกอบด้วย
การประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม
2. นำเสนอ กศจ. เพื่อพิจารณาให้มีการรับโอนและเห็นชอบองค์ประกอบฯ
3. กศจ. ประกาศรับโอนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ โดยระบุ
กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่จะรับโอน ตำแหน่งว่าง คุณสมบัติผู้ขอโอน องค์ประกอบการประเมิน
และอื่นๆ ที่เห็นสมควร พร้อมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์การรับโอนหลากหลายช่องทาง
ทั้งนี้ กศจ. เป็นผู้กำหนดวัน และเวลาในการรับโอน
4. ผู้ขอโอนยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่
ก.ค.ศ. กำหนด
๕. สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวัด ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ประสบการณ์ และเอกสารหลั ก ฐาน
ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารนี้ และตั้ งคณะกรรมการประเมิ น ไม่ น้ อยกว่ า ๕ คน ประเมิ น ตาม
องค์ประกอบที่ กศจ. เห็นชอบ และนำเสนอ กศจ.
6. กศจ. เห็นชอบผลการประเมินแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้
6.1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิ นโดยเปิดเผยเท่าจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับโอน
และให้เรียกตัวมาบรรจุ และแต่งตั้งจากผู้ผ่านการประเมินตามลำดับที่ที่ผ่านการประเมิน
กรณีที่ไม่สามารถบรรจุและแต่งตั้งได้ครบตามจำนวนตำแหน่งว่าง ให้คงตำแหน่งที่ว่าง
ดังกล่าวไว้ โดยมิให้นำมาใช้เพื่อการรับโอนในคราวนั้นอีก
๖.๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทำความตกลงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดเดิม
ของผู้ขอโอน และให้นำเสนอ กศจ.
๗. กศจ. พิจารณา และมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
หากมีมติอนุมัติ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้ง และ ส่งสำเนาคำสั่งพร้อม
บัญชีรายละเอียดการรับโอน ตามวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน ๓ ชุด ไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ.ภายใน ๗ วัน
นับแต่วันที่ออกคำสั่ง
ข้อพึงระวัง
๑. ผู้ขอโอนต้องมีอายุไม่เกิน 50 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
๒. ผู้ ขอโอนต้ อ งเป็ น พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรือ ข้ าราชการอื่ น ซึ่ งได้ รับ การบรรจุ แ ละแต่ งตั้ ง
ให้ดำรงตำแหน่งที่ใช้คุณสมบัติระดับปริญญาโดยผลการสอบแข่งขัน
๓. วุฒิการศึกษาของผู้ขอโอน ต้องเป็นวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
๔. ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ไม่น้อยกว่า 6 ปี
๕. ต้องมีประสบการณ์การสอนหลังจากได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี
๖. ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ห รือผู้ได้รับการคัดเลือกรอการบรรจุและแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่จะรับโอน
๗. จำนวนตำแหน่งในสายงานการสอนไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
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แผนผังการดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้า ราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเจ้าของบัญชี เรียกตัวผูส้ อบแข่งขันได้มารายงานตัว
ราชการเจ้าของบัญชีราชการ
๑.๑ รับคำขอของผู้สอบแข่งขันได้ ที่มีความประสงค์
ขอเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน พร้อมเอกสาร
ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๑.๒ ส่งคำขอและเอกสารหลักฐานให้ สพท.
หรือ
ส่วนราชการต้นสังกัดเดิม ภายใน ๗ วัน

๒. สพท. หรือส่วนราชการต้นสังกัดเดิม

๒.๑ ตรวจสอบและรับรองข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของผู้ขอโอนตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๓. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เจ้าของบัญชีตรวจสอบเอกสาร
และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอ กศจ. พิจารณา

๔. กศจ. พิจารณา

มีมติอนุมตั ิ

มีมติไม่อนุมัติ

๒.๒ ส่งคำขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังศึกษาธิการ
จังหวัดเจ้าของบัญชี ภายใน ๗ วันทำการ
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คำอธิบายแผนผัง
1. สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด ที่ เป็ น เจ้ าของบั ญ ชี เรี ย กตั ว ผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ ม ารายงานตั ว
และดำเนินการดังนี้
1.1 รั บ คำขอของผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ที่ มี ค วามประสงค์ ข อเปลี่ ย นตำแหน่ ง ย้ า ย หรื อ โอน
พร้ อ มเอกสารหลั ก ฐานตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนดในวั น รายงานตั ว เพื่ อ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง โดย
ผู้ยื่นคำขอฯ ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งสอบแข่งขันได้
ในตำแหน่งครูผู้ช่วย
1.2 ส่งคำขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ สอบแข่ งขั นได้ ให้ สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาหรือส่ วนราชการต้ นสั งกั ด เดิ ม ภายใน 7 วั น นั บ แต่ วั น ที่
รับรายงานตัว
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัดเดิม ของผู้ประสงค์ขอเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย
หรือโอน ดำเนินการดังนี้
2.1 ตรวจสอบและรับรองข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ พร้อมข้อมูลอื่นตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ได้แก่ คุณวุฒิ ใบประกอบวิชาชีพครู หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบแข่งขันและยินยอมให้เปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย
หรือโอน เมื่อสอบแข่งขันได้ และเงื่อนไขในการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ดำรงอยู่เดิม
2.2 ส่ งคำขอและเอกสารหลั กฐานที่ เกี่ยวข้องไปยังสำนั กงานศึกษาธิการจั งหวัด เจ้ าของบั ญชี
ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐาน
3. สำนั กงานศึกษาธิการจั งหวัด เจ้าของบั ญ ชี ตรวจสอบเอกสารหลั กฐานให้ ถูกต้องครบถ้ว น
และจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องนำเสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย หรือโอน
4. กศจ. พิจารณาและมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
หากมีมติอนุมัติแล้ว ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งและดำเนินการส่งสำเนา
คำสั่งพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานดังต่อไปนี้
4.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการบรรจุและแต่งตั้ง
4.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัดเดิม
4.3 สำนักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ออกคำสั่ง
ทั้งนี้ สำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการเดิมของผู้ สอบแข่งขันได้ ส่งตัวผู้ขอเปลี่ ยน
ตำแหน่ง ย้าย หรือโอนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง
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แผนผั งการดำเนิ น การโอนตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารโอนข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑. ผู้ขอโอนยื่นคำขอโอนและเอกสารหลักฐาน
ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด

2. สพท./ส่วนราชการ ต้นสังกัดรับคำขอของผู้ขอโอน
พร้อมเอกสารหลักฐาน
ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด

3. กศจ./อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
พิจารณาคำขอโอน (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ)

3.1 ไม่เห็นชอบ

3.2 เห็นชอบ

แจ้งผู้ขอโอนทราบ

๔. สพท./ส่วนราชการ ส่งเอกสารหลักฐาน
ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ให้ส่วนราชการอื่นที่ขอโอน
๕. สพท./ส่วนราชการ รับคำขอของผู้ขอโอน
ที่มีความประสงค์ขอโอน พร้อมเอกสาร
ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด

6. กศจ./ อ.ก.ค.ศ.
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ
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คำอธิบายแผนผัง
1. ผู้ขอโอนยื่นคำขอโอนและเอกสารหลักฐาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ต่อสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หรือส่วนราชการ ต้นสังกัดเดิม
2. สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา หรื อ ส่ ว นราชการ ต้ น สั ง กั ด เดิ ม รั บ คำขอของผู้ ข อโอน
ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เงื่อนไข ของผู้ขอโอน
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือส่วนราชการ ต้นสังกัดเดิม นำเรื่องขอโอนเสนอ กศจ. หรือ
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี พิจารณา
3.1 กรณีไม่เห็นชอบให้โอน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือส่วนราชการ ต้นสังกัดเดิม
แจ้งให้ผู้ขอโอนทราบ
3.2 กรณีเห็นชอบให้โอน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือส่วนราชการ ต้นสังกัดเดิม
ส่งคำขอของผู้ขอโอนไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือส่วนราชการ ที่จะรับโอน
4. สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา หรื อ ส่ ว นราชการ ต้ น สั ง กั ด เดิ ม ส่ ง คำขอของผู้ ข อโอน
ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือส่วนราชการ ที่จะรับโอน
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือส่วนราชการ ที่จะรับโอน รับคำขอของผู้ขอโอนพร้อมเอกสาร
หลักฐาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด
6. สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา หรือส่ ว นราชการ นำเรื่อ งโอนเสนอ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี พิจารณา และมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
หากมีมติอนุมัติ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้ง และ ส่งสำเนาคำสั่งพร้อมบัญชี
รายละเอียดการรับโอน ตามวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 1 ชุด ไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ออกคำสั่ง
หากมีมติไม่อนุมัติ ให้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือส่วนราชการ ต้นสังกัดทราบ
ข้อพึงระวัง
การพิจารณาให้โอนและรับโอนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือส่วนราชการ ให้พิจารณาข้อมูล
เงื่อนไขของผู้ ขอโอนและจะต้ องคำนึ งถึงปริ ม าณงานของสถานศึก ษา เหตุผ ลความจำเป็ น และประโยชน์
ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสำคัญ
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รายการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เอกสาร
ศธ 0206.2/ว 9 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น
ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ศธ 0206.2/ว 10 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
ศธ 0206.2/ว 13 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(QR Code)

7. การประเมินวิทยฐานะ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
กำหนดว่า การให้ ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใดและการเลื่อนเป็น วิทยฐานะใด
ต้องเป็ น ไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 42 ซึ่งผ่ านการประเมิน ทั้ งนี้ ให้ คำนึงถึงความประพฤติ
ด้านวินัย คุณ ธรรม จริย ธรรม จรรยาบรรณวิช าชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชำนาญ
ความเชี่ย วชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบั ติห น้าที่ ในด้านการเรียน การสอน ตามหลั กเกณฑ์ และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 7 ประกอบ ข้อ 8 (1) กำหนดให้ในแต่ละจังหวัด
มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัดนั้นตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี วิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะ ดังนี้
1. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
2. หลั กเกณฑ์ แ ละวิธีก ารให้ ข้าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษาในจังหวัด ยะลา ปั ตตานี
นราธิว าส และสงขลา (เฉพาะพื้น ที่อ ำเภอเทพา สะบ้าย้อ ย นาทวี และจะนะ) มีวิท ยฐานะชำนาญการ
และมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.4/ว ๑๐ ลงวันที่
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
3. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จ
เป็ นที่ ประจั กษ์ มี วิ ทยฐานะหรื อเลื่ อนเป็ นวิ ทยฐานะชำนาญการพิ เศษและวิ ทยฐานะเชี่ ยวชาญ ทุ กตำแหน่ ง
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
๔. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

- ๘๘ -

แผนผังการประเมินคำขอมีวิทยฐานะชำนาญการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยื่นคำขอถึงสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
(รอบปีละ 1 ครั้ง)

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตรวจสอบคุณสมบัติ

ไม่มีคุณสมบัติ

เสนอ กศจ. พิจารณา และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งผู้ขอทราบ

มีคุณสมบัติ
ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอ

3. กศจ. ตั้งคณะกรรมการประเมิน 1 ชุด
(จำนวน 3 คน)

ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสายงานเดียวกันที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่า
วิทยฐานะทีข่ อรับการประเมิน
กรณีให้พัฒนา

4. ดำเนินการประเมิน 3 ด้าน
กรณีพัฒนาแล้ว
กรณีผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์

ให้คณะกรรมการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้ผู้ขอพัฒนาฯ ได้ 2 ครั้ง

5. เสนอ กศจ. พิจารณา

กรณีไม่อนุมัติ

แจ้งผู้ขอรับการประเมิน

กรณีอนุมัติ

6. ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ แต่งตั้ง

- ๘๙ -

คำอธิบายแผนผังการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ (ว 17/2552)
1. การยื่นคำขอ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นคำขอมีวิทยฐานะชำนาญการถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้รอบปีละ 1 ครั้ง
2. การตรวจสอบคุณสมบัติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติ ดังนี้
1) ดำรงตำแหน่งเป็นไปตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2) มีภาระงาน ดังนี้
สายงานการสอน มีภาระงานสอนไม่ต่ำกว่าภาระงานขั้นต่ำตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด
โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.
สายงานบริหารสถานศึกษา/นิเทศการศึกษา มีภาระงานในสายงานเต็มเวลา
3) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
กรณีตรวจสอบแล้วไม่มีคุณสมบัติให้เสนอ กศจ. พิจารณา แล้วแจ้งมติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อแจ้งผู้ขอทราบ
กรณีตรวจสอบแล้วมีคุณสมบัติให้เสนอ กศจ. ตั้งคณะกรรมการประเมินต่อไป
3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน
กศจ. ตั้งคณะกรรมการประเมิน 1 ชุด จำนวน 3 คน ต่อผู้ขอ จำนวน 1 ราย โดยองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย
คนที่ 1 ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการประเมิน
คนที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
คนที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสายงานเดียวกับผู้ขอรับการประเมิน
ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าชำนาญการ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์สอดคล้องกับความรับผิดชอบ
ของผู้ขอรับการประเมิน
4. การประเมินของคณะกรรมการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการประเมินทั้ง 3 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถ
ด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน
เกณฑ์ตัดสิน
ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ ๓ คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๖๕%
ด้านที่ ๓ ได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่า ๖๕%

- ๙๐ -

กรณีผลการประเมินด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้ง 3 ด้าน ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เสนอ กศจ. พิจารณาไม่อนุมัติ
กรณีคณะกรรมการประเมิน มีความเห็นว่าผลการประเมินด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้ง 3 ด้าน อยู่ในวิสัย
ที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้พัฒนาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน โดยแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อแจ้งให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาต่อไป
กรณีผลการประเมินทั้ง 3 ด้านผ่านเกณฑ์ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติ
5. การพิจารณาของ กศจ.
กรณีผ่านเกณฑ์ กศจ. พิจารณา อนุมัติ
กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ กศจ. พิจารณา ไม่อนุมัติ
เมื่อ กศจ. มีมติเป็นประการใดแล้ว ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งผลการพิจารณาให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งผู้ขอทราบ
6. การแต่งตั้ง
กรณี กศจ. มีมติอนุ มัติ ให้ ผู้ มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่ งแต่งตั้งให้ มีวิทยฐานะชำนาญการได้
ไม่ก่อนวันทีส่ ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วนครั้งหลังสุด
หมายเหตุ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โดยในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ผู้ดำรงตำแหน่งครูให้สามารถยื่นคำขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ได้อีก 1 ครั้ง เพียงวิทยฐานะเดียว ภายในระยะเวลา 1 ปี

- ๙๑ -

แผนผังการประเมินคำขอให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/255๒
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยื่นคำขอถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(รอบปีละ 1 ครั้ง)

2. สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ตรวจสอบคุณสมบัติ

เสนอ กศจ. พิจารณา และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งผู้ขอทราบ

ไม่มีคุณสมบัติ

มีคุณสมบัติ
3. กศจ. ตั้งคณะกรรมการประเมิน 2 ชุด

ชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 และ 2

ชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3
จากบัญชีรายชื่อที่ ก.ค.ศ. กำหนด
กรณีให้พัฒนา

4. กรรมการชุดที่ 1
ประเมิน ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2

กรณีพัฒนาแล้ว

กรณีผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์
กรณีไม่อนุมัติ

แจ้งผู้ขอรับการประเมิน

ให้คณะกรรมการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้ผู้ขอพัฒนาฯ ได้ 2 ครั้ง

5. เสนอ กศจ. พิจารณา
ด้านที่ 1 และด้านที่ 2
กรณีอนุมัติ
กรณีให้ปรับปรุง

6. กรรมการชุดที่ 2
ประเมิน ด้านที่ 3

กรณีปรับปรุงแล้ว

กรณีผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์

ให้คณะกรรมการแจ้งสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
เพื่อเสนอ กศจ. พิจารณาเห็นชอบให้ปรับปรุง
และแจ้งผู้ขอปรับปรุง ได้ 2 ครั้ง

7. เสนอ กศจ. พิจารณา
ด้านที่ 3

กรณีไม่อนุมัติ

แจ้งผู้ขอรับการประเมิน

กรณีอนุมัติ

8. ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ แต่งตั้ง

- ๙๒ -

คำอธิบายแผนผังการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว 17/2552)
1. การยื่นคำขอ
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษายื่ น คำขอเลื่ อ นเป็ น วิ ท ยฐานะชำนาญการพิ เศษ
ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รอบปีละ 1 ครั้ง
2. การตรวจสอบคุณสมบัติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติ ดังนี้
1) ดำรงตำแหน่งและดำรงวิทยฐานะเป็นไปตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2) มีภาระงาน ดังนี้
สายงานการสอน มีภาระงานสอนไม่ต่ำกว่าภาระงานขั้นต่ำตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด
โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.
สายงานบริหารสถานศึกษา/นิเทศการศึกษา มีภาระงานในสายงานเต็มเวลา
3) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
กรณีตรวจสอบแล้วไม่มีคุณสมบัติให้เสนอ กศจ. พิจารณา แล้วแจ้งมติให้สำนักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาเพื่อแจ้งผู้ขอทราบ
กรณีตรวจสอบแล้วมีคุณสมบัติให้เสนอ กศจ. ตั้งคณะกรรมการประเมินต่อไป
3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน
กศจ. ตั้งคณะกรรมการประเมิน 2 ชุด ดังนี้
1) กรรมการชุดที่ ๑ จำนวน ๓ คน ประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ โดยมีองค์ประกอบ คือ
คนที่ 1 ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการประเมิน
คนที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานที่ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
คนที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสายงานเดียวกับผู้ขอรับการประเมิน
ที่ มี วิ ท ยฐานะไม่ ต่ ำกว่ าชำนาญการพิ เศษ และเป็ น ผู้ มี ความรู้ ค วามสามารถ ประสบการณ์ ส อดคล้ อ งกั บ
ความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน
2) กรรมการชุดที่ ๒ จำนวน 3 คน ประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน โดยตัง้ กรรมการ
จากบัญชีรายชื่อที่ ก.ค.ศ. กำหนด
4. การประเมินของคณะกรรมการชุดที่ ๑
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ดังนี้
ด้านที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถ
เกณฑ์ตัดสิน
ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ ๓ คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 70%

- ๙๔ -

8. การแต่งตั้ง
กรณี กศจ. มีมติอนุมัติ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ทั้ งนี้ ไม่ ก่อ นวัน ที่ ส ำนั ก งานงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาได้ รับ คำขอและเอกสารครบถ้ ว นสมบู รณ์ ค รั้งหลั งสุ ด
และไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
หมายเหตุ 1. สำหรับการขอมีวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
ให้ยื่นขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะ
ชำนาญการพิ เศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนั งสื อสำนั กงาน ก.ค.ศ. ด่ วนที่ สุ ด ที่ ศธ 0206.4/ว 12
ลงวันที่ 7 กันยายน 2561
2. ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ งครู มี วิ ทยฐานะและเลื่ อนวิ ทยฐานะ ตามหนั งสื อสำนั กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวั นที่
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ผู้ดำรงตำแหน่งครูให้สามารถยื่นคำขอรับการประเมิน
ตามหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี การให้ ข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี วิ ท ยฐานะและเลื่ อ นวิ ท ยฐ านะ
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ได้อีก 1 ครั้ง
เพียงวิทยฐานะเดียว ภายในระยะเวลา 1 ปี

- ๙๓ -

กรณีผลการประเมินด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้ง 2 ด้าน ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เสนอ กศจ. พิจารณาไม่อนุมัติ
กรณีคณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 มีความเห็นว่าผลการประเมินด้านใดด้านหนึ่ง
หรือทั้ง ๒ ด้าน อยู่ในวิสั ยที่สามารถพัฒนาให้ผ่ านเกณฑ์ได้ ให้ พัฒนาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน
โดยแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมินพัฒนาต่อไป
กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ด้านผ่านเกณฑ์ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติ
5. กศจ. พิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 1
กรณีผลการประเมินด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้ง 2 ด้าน ไม่ผ่านเกณฑ์ กศจ. พิจารณาไม่อนุมัติ
และให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับทราบ
กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ด้านผ่านเกณฑ์ และ กศจ. พิจารณาแล้วมีมติให้ผ่านการประเมิน
ทั้ง 2 ด้าน ให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเอกสารผลการปฏิบัติงาน
ด้านที่ 3 พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อดำเนินการต่อไป
6. การประเมินของคณะกรรมการชุดที่ ๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการประเมินด้านที่ 3 ดังนี้
ด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/การบริหารจัดการสถานศึกษา/การนิเทศการศึกษา
ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ
เกณฑ์ตัดสิน
ด้านที่ ๓ ส่วนที่ 1 ได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่า 65%
ส่วนที่ 2 ได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่า 65%
รวมทั้ง 2 ส่วน ได้คะแนนจากกรรมการ รวมเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 70%
กรณีผลการประเมินผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำผลการประเมิน
เสนอ กศจ. พิจารณา
กรณี มี ผ ลการประเมิ น ด้ า นที่ 3 ผ่ า นเกณฑ์ จ ากกรรมการไม่ น้ อ ยกว่ า 2 ใน 3 คน และ
คณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแล้วเห็นว่าผลงานทางวิชาการอยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได้ เห็นสมควรให้
ปรั บ ปรุ ง ผลงานทางวิ ช าการได้ ไม่ เกิ น 2 ครั้ ง ครั้ ง ที่ 1 ไม่ เกิ น 6 เดื อ น และครั้ งที่ 2 ไม่ เกิ น 3 เดื อ น
และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำผลการประเมินเสนอ กศจ. พิจารณา
7. การพิจารณาของ กศจ.
กศจ. พิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 2
กรณีผ่านเกณฑ์ กศจ. พิจารณา อนุมัติ
กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ กศจ. พิจารณา ไม่อนุมัติ
กรณี การปรั บ ปรุง กศจ. พิ จารณาให้ ป รับ ปรุงได้ไม่ เกิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไม่ เกิน 6 เดือ น
และครั้งที่ 2 ไม่เกิน 3 เดือน
เมื่อ กศจ. มีมติเป็ น ประการใดแล้ ว ให้ ส ำนั กงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งผลการพิ จารณา
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งผู้ขอทราบ

- ๙๕ -

แผนผังการประเมินคำขอให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/255๒
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยื่นคำขอถึงสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
(รอบปีละ 1 ครั้ง)

2. สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ตรวจสอบคุณสมบัติ

ไม่มีคุณสมบัติ

เสนอ กศจ. พิจารณา และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งผู้ขอทราบ

มีคุณสมบัติ
ชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 และ 2

3. กศจ. ตั้งคณะกรรมการประเมิน ชุดที่ 1

กรณีให้พัฒนา

4. กรรมการชุดที่ 1
ประเมิน ด้านที่ 1 ด้านที่ 2

กรณีพัฒนาแล้ว

กรณีผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์

ให้คณะกรรมการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ให้ผู้ขอพัฒนาฯ โดยพัฒนาฯ
ได้ 2 ครั้ง

5. เสนอ กศจ. พิจารณา
ด้านที่ 1 ด้านที่ 2

กรณีไม่อนุมัติ

แจ้งผู้ขอรับการประเมิน

กรณีอนุมัติ

6. สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาส่งผลการปฏิบัติงาน
(ด้านที่ ๓) และผลการประเมินด้านที่ 1 และ 2
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1
ให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการประเมินต่อไป

- ๙๖ -

คำอธิบายแผนผังการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ว 17/2552)
1. การยื่นคำขอ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญถึงสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ได้รอบปีละ 1 ครั้ง
2. การตรวจสอบคุณสมบัติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติ ดังนี้
1) ดำรงตำแหน่งและดำรงวิทยฐานะเป็นไปตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2) มีภาระงาน ดังนี้
สายงานการสอน มีภาระงานสอนไม่ต่ำกว่าภาระงานขั้นต่ำตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด
โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.
สายงานบริหารสถานศึกษา/บริหารการศึกษา/นิเทศการศึกษา มีภาระงานในสายงานเต็มเวลา
3) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
กรณีตรวจสอบแล้วไม่มีคุณสมบัติให้เสนอ กศจ. พิจารณา แล้วแจ้งมติให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อแจ้งผู้ขอทราบ
กรณีตรวจสอบแล้วมีคุณสมบัติให้เสนอ กศจ. ตั้งคณะกรรมการประเมินต่อไป
3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน
กศจ. ตั้ งคณะกรรมการประเมิ น จำนวน 1 ชุ ด จำนวน ๓ คน ประเมิ น ด้ านที่ ๑ ด้ านวินั ย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ โดยมีองค์ประกอบ คือ
คนที่ 1 ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการประเมิน
คนที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานที่ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
คนที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสายงานเดียวกับผู้ขอรับการประเมิน
ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าเชี่ยวชาญ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์สอดคล้องกับความรับผิดชอบ
ของผู้ขอรับการประเมิน
4. การประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการประเมิน 2 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถ
เกณฑ์ตัดสิน
ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ ๓ คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 75%

- ๙๗ -

กรณีผลการประเมินด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้ง 2 ด้าน ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เสนอ กศจ. พิจารณาไม่อนุมัติ
กรณีคณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 มีความเห็นว่าผลการประเมินด้านใดด้านหนึ่ง
หรือทั้ง ๒ ด้าน อยู่ในวิสัยที่ส ามารถพัฒ นาให้ผ่ านเกณฑ์ได้พัฒ นาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน
โดยแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมินพัฒนาต่อไป
กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ด้านผ่านเกณฑ์ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติ
5. การพิจารณาของ กศจ. (พิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 1)
กรณี ผ ลการประเมิน ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้ ง 2 ด้าน ไม่ผ่ านเกณฑ์ กศจ. พิจารณาไม่อนุมัติ
และให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับทราบ
กรณี ผลการประเมิน ทั้ง 2 ด้านผ่ านเกณฑ์ และ กศจ. พิจารณาแล้วมีมติให้ ผ่านการประเมิน
ทั้ง 2 ด้าน ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้ง ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเอกสารผลการปฏิบัติงาน
ด้านที่ 3 พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และความเห็ นของ
คณะกรรมการชุดที่ 1 ให้สำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อดำเนินการต่อไป
กรณี ก.ค.ศ. แจ้งมติ อ นุมัติผ ลการประเมิน ด้านที่ 3 แล้ว ให้ส ำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
เสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติ เพื่อแต่งตั้งต่อไป
6. การดำเนินการของ ก.ค.ศ.
ก.ค.ศ. ตั้งคณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เมื่อ ก.ค.ศ.
พิจ ารณาด้านที่ 3 แล้ ว มีมติอนุ มัติห รือไม่อนุ มัติห รือปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ให้ แจ้งผลการประเมิ น
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
หมายเหตุ 1. สำหรับการขอมีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ให้ยื่นขอ
ตามหลั กเกณฑ์ และวิธีการให้ ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 12 ลงวันที่
7 กันยายน 2561
2. ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ งครู มี วิ ทยฐานะและเลื่ อนวิ ทยฐานะ ตามหนั งสื อสำนั กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวั นที่
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ผู้ดำรงตำแหน่งครูให้สามารถยื่นคำขอรับการประเมิน
ตามหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี การให้ ข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี วิ ท ยฐานะและเลื่ อ นวิ ท ยฐานะ
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ได้อีก 1 ครั้ง
เพียงวิทยฐานะเดียว ภายในระยะเวลา 1 ปี

- ๙๘ -

ข้อพึงระวัง
1. การตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1, 2 และ 3 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการ
และด้านที่ 1 และ 2 สำหรับ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ ตั้งบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถเหมาะสม โดยควรคำนึงถึงความสอดคล้องกับสาขาที่ขอประเมินและประสบการณ์หรือวิทยฐานะ
หรือระดับตำแหน่งของผู้ประเมิน
๒. การประเมิน ด้านที่ 1 และด้าน 2 สำหรับวิท ยฐานะเชี่ยวชาญ ในการตั้งกรรมการประเมิ น
จำนวน 3 คนนั้น กรรมการคนที่ 3 ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานที่ขอรับการประเมิน
ที่มวี ิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน
3. ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโทขึ้ น ไป และขอนำวุ ฒิ ดั ง กล่ า ว
มาใช้ลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครูเพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ คุณวุฒิดังกล่าวต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.
รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดนั้น ๆ

- ๙๙ -

แผนผังการประเมินคำขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๐/๒๕๕๔
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยื่นคำขอถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(รอบปีละ 1 ครั้ง)

2. สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ตรวจสอบคุณสมบัติ

ไม่มีคุณสมบัติ

เสนอ กศจ. พิจารณา และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งผู้ขอทราบ

มีคุณสมบัติ
ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอ

3. กศจ. ตั้งคณะกรรมการประเมิน 1 ชุด
(จำนวน 3 คน)

ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน
ปฏิ
บัติงาน และบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการครู
ในสายงานเดียวกันที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่า
วิทยฐานะทีข่ อรับการประเมิน
กรณีให้พัฒนา

4. ดำเนินการประเมิน 3 ด้าน
กรณีพัฒนาแล้ว
กรณีผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์

ให้คณะกรรมการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้ผู้ขอพัฒนาฯ ได้ 2 ครั้ง

5. เสนอ กศจ. พิจารณา

กรณีไม่อนุมัติ

แจ้งผู้ขอรับการประเมิน

กรณีอนุมัติ

6. ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ แต่งตั้ง
และมีเงื่อนไขต้องปฏิบัติหน้าที่
ในพื้นที่นั้น 3 ปี

- ๑๐๐ -

คำอธิบายแผนผังการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา
(เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มีวิทยฐานะชำนาญการ (ว 10/2554)
1. การยื่นคำขอ
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในจั งหวั ด ยะลา ปั ต ตานี นราธิ ว าส และสงขลา
(เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) ยื่นคำขอมีวิทยฐานะชำนาญการถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้รอบปีละ 1 ครั้ง
2. การตรวจสอบคุณสมบัติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติ ดังนี้
1) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 10/2554 ข้อ 1.1
2) มีภาระงาน ดังนี้
สายงานการสอน มีภาระงานสอนไม่ต่ำกว่าภาระงานขั้นต่ำตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด
โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.
สายงานบริหารสถานศึกษา/นิเทศการศึกษา มีภาระงานในสายงานเต็มเวลา
3) เป็ น ผู้ ด ำรงตำแหน่ ง และปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามตำแหน่ งนั้ น อยู่ ในจั งหวั ด ยะลา ปั ต ตานี
นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีติดต่อกัน
นับถึงวันที่ยื่นคำขอ หรือ
เป็ น ผู้ ด ำรงตำแหน่ งและได้ ม าช่ ว ยปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามตำแหน่ งนั้ น อยู่ ในจั งหวัด ยะลา
ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นคำขอ หรือ
เป็ น ผู้ดำรงตำแหน่ งและปฏิบัติห น้าที่ตามตำแหน่งนั้นรวมกับเป็นผู้ ดำรงตำแหน่งและ
ได้มาช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งนั้น อยู่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา
สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นคำขอ
4) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบย้อนหลัง 1 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
กรณีตรวจสอบแล้วไม่มีคุณสมบัติให้เสนอ กศจ. พิจารณา แล้วแจ้งมติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อแจ้งผู้ขอทราบ
กรณีตรวจสอบแล้วมีคุณสมบัติให้เสนอ กศจ. ตั้งคณะกรรมการประเมินต่อไป
3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน
กศจ. ตั้งคณะกรรมการประเมิน 1 ชุด จำนวน 3 คน ต่อผู้ขอ จำนวน 1 ราย โดยองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย
คนที่ 1 ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการประเมิน
คนที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานที่ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
คนที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสายงานเดียวกับผู้ขอรับการประเมิน ที่มี
วิทยฐานะไม่ต่ำกว่าชำนาญการ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ สอดคล้องกับความรับผิดชอบ
ของผู้ขอรับการประเมิน

- ๑๐๑ -

4. การประเมินของคณะกรรมการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการประเมินทั้ง 3 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถ
ด้านที่ 3 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
เกณฑ์ตัดสิน
ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ ๓ คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๖๕%
ด้านที่ ๓ ได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่า ๖๕%
กรณีผลการประเมินด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้ง 3 ด้าน ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เสนอ กศจ. พิจารณาไม่อนุมัติ
กรณีคณะกรรมการประเมิน มีความเห็นว่าผลการประเมินด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้ง 3 ด้าน อยู่ในวิสัย
ที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้พัฒนาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน โดยแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมินพัฒนาต่อไป
กรณีผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน ผ่านเกณฑ์ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติ
5. การพิจารณาของ กศจ.
กรณีผ่านเกณฑ์ กศจ.พิจารณา อนุมัติ
กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ กศจ.พิจารณา ไม่อนุมัติ
เมื่อ กศจ. มีมติเป็นประการใดแล้ว ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งผลการพิจารณาให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งผู้ขอทราบ
6. การแต่งตั้ง
กรณี กศจ. มีมติอนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ไม่ก่อนวันที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วนครั้งหลังสุด โดยต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกัน
อยู่ในพื้นที่พิเศษจนถึงวันที่แต่งตั้ง
หมายเหตุ ผู้ที่รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้แล้ว ต้องปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในพื้นที่พิเศษดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติผลการประเมิน เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นพิเศษ

- ๑๐๒ -

แผนผังการประเมินคำขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๐/๒๕๕๔
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยื่นคำขอถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(รอบปีละ ๑ ครั้ง)

2. สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ตรวจสอบคุณสมบัติ

เสนอ กศจ. พิจารณา
และสำนกังานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
แจ้งผู้ขอทราบ

ไม่มีคุณสมบัติ

มีคุณสมบัติ
ชุดที่ ๒ ประเมินด้านที่ ๓
จากบัญชีรายชื่อที่ ก.ค.ศ. กำหนด

3. กศจ. ตั้งคณะกรรมการประเมิน ๒ ชุด

ชุดที่ ๑ ประเมินด้านที่ ๑ และ ๒

กรณีให้พัฒนา

4. กรรมการชุดที่ 1
ประเมิน ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2

กรณีพัฒนาแล้ว

กรณีผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์
กรณีไม่อนุมัติ

แจ้งผู้ขอรับการประเมิน

ให้คณะกรรมการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้ผู้ขอพัฒนาฯ ได้ 2 ครั้ง

5. เสนอ กศจ. พิจารณา
ด้านที่ 1 และด้านที่ 2
กรณีอนุมัติ
กรณีให้ปรับปรุง

6. กรรมการชุดที่ 2
ประเมิน ด้านที่ 3

กรณีปรับปรุงแล้ว

กรณีผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์

ให้คณะกรรมการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อเสนอ กศจ. พิจารณาเห็นชอบให้ปรับปรุง
และแจ้งผู้ขอปรับปรุง ได้ 2 ครั้ง

7. เสนอ กศจ. พิจารณา
ด้านที่ 3
กรณีไม่อนุมัติ

แจ้งผู้ขอรับการประเมิน

กรณีอนุมัติ

8. ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ แต่งตั้ง

- ๑๐๓ -

คำอธิบายแผนผังการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา
(เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว 10/2554)
1. การยื่นคำขอ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่
อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) ยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รอบปีละ 1 ครั้ง
2. การตรวจสอบคุณสมบัติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 10/2554 ข้อ 1.1
2.2 มีภาระงาน ดังนี้
สายงานการสอน มีภาระงานสอนไม่ต่ำกว่าภาระงานขั้นต่ำตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด
โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.
สายงานบริหารสถานศึกษา/นิเทศการศึกษา มีภาระงานในสายงานเต็มเวลา
2.3 เป็ น ผู้ ดำรงตำแหน่ งและปฏิ บั ติห น้ าที่ ต ามตำแหน่ งนั้ น อยู่ในจั งหวัด ยะลา ปั ต ตานี
นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้น ที่อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นคำขอ หรือ
เป็ น ผู้ ดำรงตำแหน่ งและได้มาช่ วยปฏิบั ติห น้ าที่ ตามตำแหน่งนั้ น อยู่ในจังหวัดยะลา
ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้น ที่อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มาแล้ วไม่น้อยกว่า
6 เดือนติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นคำขอ หรือ
เป็นผู้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งนั้นรวมกับเป็นผู้ดำรงตำแหน่งและ
ได้มาช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งนั้น อยู่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา
สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นคำขอ
2.4 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบย้อนหลัง 1 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
กรณี ตรวจสอบแล้วไม่มีคุณสมบัติให้เสนอ กศจ. พิจารณา แล้วแจ้งมติให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อแจ้งผู้ขอทราบ
กรณีตรวจสอบแล้วมีคุณสมบัติให้เสนอ กศจ. ตั้งคณะกรรมการประเมินต่อไป
3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน
กศจ. ตั้งคณะกรรมการประเมิน 2 ชุด ดังนี้
1) กรรมการชุดที่ ๑ จำนวน ๓ คน ประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ โดยมีองค์ประกอบ คือ
คนที่ 1 ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการประเมิน
คนที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานที่ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
คนที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะหรือตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
ไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

- ๑๐๔ -

2) กรรมการชุดที่ ๒ จำนวน 3 คน ประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
โดยตัง้ กรรมการจากบัญชีรายชื่อที่ ก.ค.ศ. กำหนด
คณะกรรมการประเมิน ทั้ง 2 ชุด ประเมินจากเอกสารหลักฐาน รวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา
4. การประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการประเมินด้านที่ 1 และ 2 ดังนี้
ด้านที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถ
เกณฑ์ตัดสิน
ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ ๓ คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 70%
กรณีผลการประเมินด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้ง 2 ด้าน ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เสนอ กศจ. พิจารณาไม่อนุมัติ
กรณีคณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 มีความเห็นว่าผลการประเมินด้านใดด้านหนึ่ง
หรือทั้ง ๒ ด้าน อยู่ในวิสัยที่ส ามารถพัฒ นาให้ผ่ านเกณฑ์ได้พัฒ นาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน
โดยแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมินพัฒนาต่อไป
กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ด้านผ่านเกณฑ์ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติ
5. กศจ. พิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 1
กรณี ผ ลการประเมิน ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้ ง 2 ด้าน ไม่ผ่ านเกณฑ์ กศจ. พิจารณาไม่อนุมัติ
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับทราบ
กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ด้านผ่านเกณฑ์ กศจ. พิจารณาอนุมัติ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แจ้ งให้ ส ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาส่ งเอกสารผลการปฏิ บั ติ งานด้ านที่ 3 พร้อ มทั้ งเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อดำเนินการต่อไป
6. การประเมินของคณะกรรมการชุดที่ ๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการประเมินด้านที่ 3 ดังนี้
ด้านที่ 3 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ส่วนที่ 1 ข้อจำกัดตามสภาพความยากลำบากการปฏิบัติงาน
ส่ วนที่ 2 ผลที่ ป ระสบผลสำเร็ จ ทางด้ า นการสอน/ด้ า นบริ ห ารสถานศึ ก ษา/
ด้านบริหารการศึกษา/ด้านนิเทศการศึกษา
เกณฑ์ตัดสิน
ด้านที่ ๓ ส่วนที่ 1 ได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่า 65%
ส่วนที่ 2 ได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่า 65%
รวมทั้ง 2 ส่วน ได้คะแนนจากกรรมการ รวมเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 70%
กรณีผลการประเมินผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำผลการประเมิน
เสนอ กศจ. พิจารณา
กรณี มี ผ ลการประเมิ น ด้ า นที่ 3 ผ่ านเกณฑ์ จ ากกรรมการไม่ น้ อ ยกว่ า 2 ใน 3 คนและ
คณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแล้วเห็นว่าผลงานทางวิชาการอยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได้ เห็นสมควรให้
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไม่เกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ไม่เกิน 3 เดือน และ
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำผลการประเมินเสนอ กศจ. พิจารณา
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7. การพิจารณาของ กศจ.
ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 2
กรณีผ่านเกณฑ์ กศจ. พิจารณา อนุมัติ
กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ กศจ. พิจารณา ไม่อนุมัติ
กรณี การปรั บ ปรุ ง กศจ. พิจารณาให้ ป รับ ปรุงได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไม่เกิน 6 เดือน
และครั้งที่ 2 ไม่เกิน 3 เดือน
เมื่อ กศจ. มีมติเป็ น ประการใดแล้ ว ให้ ส ำนั กงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งผลการพิ จารณา
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งผู้ขอทราบ
8. การแต่งตั้ง
กรณี กศจ. มีมติอนุมัติ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ไม่ ก่ อ นวั น ที่ ส ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาได้ รั บ คำขอและเอกสารครบถ้ ว นครั้ งหลั งสุ ด และไม่ ก่ อ นวั น ที่
ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง โดยต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันอยู่ในพื้นที่พิเศษจนถึงวันที่แต่งตั้ง
สำหรั บ ตำแหน่ ง รองผู้ อ ำนวยการสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา กรณี ก.ค.ศ. มี ม ติ อ นุ มั ติ
ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ไม่ก่อนวันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้รับคำขอและเอกสารครบถ้วนครั้งหลังสุดและไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง โดยต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อกันอยู่ในพื้นที่พิเศษจนถึงวันที่แต่งตั้ง
หมายเหตุ ผู้ที่รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์
และวิธีการนี้ แล้ ว ต้องปฏิ บั ติห น้ าที่ อยู่ ในพื้ นที่พิ เศษดังกล่ าว ไม่น้อยกว่า 3 ปี นั บตั้งแต่วัน ที่ได้รับอนุมัติ
ผลการประเมิน เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นพิเศษ
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แผนผังการประเมินคำขอเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยื่นคำขอถึงสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดำเนินการกลั่นกรองและคัดเลือก

3. ส่วนราชการต้นสังกัด
ดำเนินการกลั่นกรองและคัดเลือก

แจ้งส่วนราชการ
ต้นสังกัดเพื่อแจ้ง
ผู้ขอทราบ

กรณีไม่มีคณ
ุ สมบัติ

4. ก.ค.ศ. ดำเนินการ
กลั่นกรองและคัดเลือก
กรณีมคี ุณสมบัติ
แจ้งส่วนราชการต้นสังกัด
เพื่อแจ้ง สพท. ดำเนินการ
ประเมิน

5. คณะกรรมการประเมิน
ทั้ง 3 ด้าน พร้อมกัน
ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง

กรณีผลการประเมินผ่านเกณฑ์
แต่เอกสารรายงานผลงานดีเด่นฯ
และหรือเอกสารรายงาน
ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง
ยังไม่สมบูรณ์
กรณีปรับปรุงแล้ว

กรณีผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์

แจ้งผู้ขอให้ปรับปรุงแก้ไข
ภายใน 3 เดือน

6. เสนอ กศจ. พิจารณา

กรณีไม่อนุมัติ

แจ้งผู้ขอรับการประเมิน

กรณีอนุมตั ิ

7. ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ แต่งตั้ง

- ๑๐๗ -

คำอธิบายแผนผังการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว 13/2556)
1. การยื่นคำขอ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นคำขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ถึงสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
2. การดำเนินการกลั่นกรองและคัดเลือกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.1 ให้ กศจ. ตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอรับการประเมิน เป็นกรรมการ จำนวนคณะกรรมการ
ให้พิจารณาตั้งได้ตามความเหมาะสม พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทีม่ ีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1.1 มีคุณ สมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน ตามมาตรฐานวิทยฐานะ
ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2.1.2 มีภาระงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งที่ขอรับการประเมิน ดังนี้
สายงานการสอน มีภาระงานสอน ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
สายงานบริหารสถานศึกษา/สายงานบริหารการศึกษา/สายงานนิเทศศึกษา มีภาระงาน
ในหน้าที่และความรับผิดชอบเต็มเวลา
2.1.3 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งที่ขอรับการประเมินย้อนหลัง 3 ปี
ติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นขอรับการประเมิน
2.1.4 มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ โดยต้องเป็นผลงานตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1) ผลงานดีเด่นที่ผู้ขอรับการประเมินได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
ผลงานดีเด่นที่ผู้ขอรับการประเมินได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ไม่น้อยกว่า
2 รางวัล สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ภายใน 3 ปี นับถึงวันที่สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด โดยผลงานดีเด่น
ต้องตรงหรือสอดคล้องกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน
กรณีผลงานดีเด่นที่ผู้ขอรับการประเมินได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป เกิน 3 ปี
ต้องมีหลักฐานแสดงการพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
2) ผลงานดี เด่ น ที่ ส่ ว นราชการต้ น สั งกั ด พิ จ ารณาเห็ น ว่ า เป็ น ผลงานที่ มี คุ ณ ภาพ
เทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
ผลงานดี เด่ น ที่ ส่ ว นราชการต้ น สั งกั ด พิ จ ารณาเห็ น ว่ า เป็ น ผลงานที่ มี คุ ณ ภาพ
เทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2 รายสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ภายใน 3 ปี นับถึงวันที่สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด โดยผลงานดีเด่นต้องตรงหรือสอดคล้องกับสาขา/สาขาวิชา/
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน

- ๑๐๘ -

กรณีผลงานดีเด่นที่ผู้ขอรับการประเมินที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็ นว่า
เป็ น ผลงานที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับ ผลงานที่ได้รับรางวัลสู งสุ ดระดับชาติขึ้นไป เกิน 3 ปี ต้องมีห ลักฐาน
แสดงการพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
2.1.5 มีข้อเสนอในการพัฒนางานที่ต่อยอดจากผลงานดีเด่นที่สอดคล้องกับสาชา/สาขาวิชา/
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน จำนวน 1 เรื่อง โดยข้อเสนอในการพัฒนางานต้องมีองค์ประกอบ
ครบ 4 ประการ คือ ประเด็นในการพัฒ นา เป้าหมายในการพัฒ นา วิธีการพัฒ นา แนวทางการตรวจสอบ
และประเมินผลการพัฒนา
2.2 ให้ เสนอ กศจ. พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ และประกาศรายชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และประกาศทางเว็บไซต์ เป็นระยะเวลา 15 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้าน
คุณสมบัติและหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือก
2.3 เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่วนราชการต้นสังกัดดำเนินการต่อไป
3. การดำเนินการกลั่นกรองและคัดเลือกของส่วนราชการต้นสังกัด
3.1 ให้ส่วนราชการต้นสังกัด ตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอรับการประเมิน เป็นกรรมการ จำนวนคณะกรรมการ
ให้พิจารณาตั้งได้ตามความเหมาะสม พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
3.2 เมื่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว ให้ ป ระกาศรายชื่ อผู้ ได้รับ การคัด เลื อ ก ณ สำนั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือประกาศทางเว็บไซต์ เป็นระยะเวลา 15 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้มีการ
คัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือก
3.3 เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการต่อไป
4. การดำเนินการกลั่นกรองและคัดเลือกของ ก.ค.ศ.
เมื่ อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ได้ รั บ คำขอจากสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานแล้ ว
ให้ดำเนินการ ดังนี้
4.1 ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อทำหน้าที่พิจารณารับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
ผลงานที่มี คุณ ภาพเทีย บเคีย งกับ ผลงานที่ ได้รับรางวัล สู งสุ ดระดับชาติขึ้นไป และเพื่อพิ จารณากลั่ นกรอง
ตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้ได้รับการคัดเลือก และพิจารณาคำร้องคัดค้าน รวมทั้งดำเนินการอื่น ๆ
ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย
4.2 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ ว ให้ ประกาศรายชื่อผู้ ได้รับการคัดเลือกทางเว็บไซต์ของ
สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นระยะเวลา 15 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงานของผู้ได้รับ
การคัดเลื อก แล้ ว แจ้ งรายชื่อผู้ ได้รั บ การคัด เลื อกเพื่ อเข้ารับ การประเมิน ให้ มี วิท ยฐานะชำนาญการพิ เศษ
ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแจ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการประเมิน
ด้านที่ 1, 2 และ 3 ณ สถานที่ปฏิบัติงานต่อไป

- ๑๐๙ -

4.3 ก.ค.ศ. กำหนดบั ญ ชี ร ายชื่ อ คณะกรรมการประเมิ น ให้ ส ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ดำเนินการตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินต่อไป
5. การดำเนินการประเมิน
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ให้คณะกรรมการประเมิน ดำเนินการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน
พร้อมกัน และประเมินทุกด้าน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง
6. เสนอ กศจ. พิจารณา
กรณีผ่านเกณฑ์ กศจ. พิจารณาอนุมัติ
กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ กศจ. พิจารณาไม่อนุมัติ
7. การแต่งตั้ง
กรณี กศจ. มีมติอนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งเลื่อนเป็นวิทยฐานะขำนาญการพิเศษ
ไม่ ก่ อ นวั น ที่ ส ำนั ก งาน ก.ค.ศ. ได้ รั บ คำขอพร้ อ มเอกสารหลั ก ฐานครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ และไม่ ก่ อ นวั น ที่
ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

- ๑๑๐ -

รายการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เอกสาร
ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ศธ ๐๒๐๖.4/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา
สะบ้ าย้ อย นาทวี และจะนะ) มีวิทยฐานะชำนาญการ
และมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อน
เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(QR Code)

- ๑๑๑ แผนผังการประเมินคำขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยื่นคำขอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา
(รอบปีละ 1 ครั้ง)

3. การดำเนินการ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2. การดำเนินการ
ของสถานศึกษา

4. การดำเนินการ
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

5. กศจ. พิจารณา
วิทยฐานะ ชช. และ ชชพ.

วิทยฐานะ ชนก. และ ชนพ.
กรณีไม่อนุมัติ

กรณีไม่มีคุณสมบัติ

กรณีอนุมัติ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อแจ้งผู้ขอทราบ

7. วิทยฐานะ ชนก. และ ชนพ.
ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53
สั่งแต่งตั้ง

กรณีมีคุณสมบัติ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อแจ้งผู้ขอทราบ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ส่งเอกสารหลักฐานและผลงาน
ทางวิชาการไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ.
เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา

ส่งผลงาน
ทางวิชาการ
ที่ปรับปรุงแล้ว

6. ก.ค.ศ. พิจารณา
กรณีไม่อนุมัติ
สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้ง สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อแจ้งไปยัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อแจ้งผู้ขอทราบ

กรณีอนุมัติ
สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้ง สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

7. ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แต่งตั้ง

กรณีปรับปรุง
สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
และผู้ขอรับการประเมินปรับปรุง
ผลงานทางวิชาการ

- ๑๑๒ คำอธิบายแผนผังการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 21/2560)
1. การยื่นคำขอ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบปีละ 1 ครั้ง
2. การดำเนินการของสถานศึกษา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติและประเมิน ดังนี้
2.1 ตรวจสอบคุณสมบัติ
2.1.1 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
วิทยฐานะครูชำนาญการ ต้องดำรงตำแหน่งครู มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่
ยื่นคำขอ หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ต้องดำรงตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ต้องดำรงตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
วิท ยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องดำรงตำแหน่ งครูที่ มีวิท ยฐานะครูเชี่ยวชาญ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
2.1.2 มีจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ชั่ ว โมงการปฏิ บั ติ ง าน ประกอบด้ ว ย จำนวนชั่ ว โมงสอนตามตารางสอน
งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น
ทั้งนี้ ก.ค.ศ. กำหนดชั่วโมงสอนตามตารางสอน ดังนี้
ระดับการศึกษา/ประเภท

ชั่วโมงสอนขั้นต่ำ

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ปฐมวัย
2. ประถมศึกษา
(รวมโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ หรือ โรงเรียนจัดการเรียนรวม)
3. มัธยมศึกษา
(รวมโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ หรือ โรงเรียนจัดการเรียนรวม)
4. การศึกษาพิเศษ
4.1 เฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษ
4.2 ศึกษาสงเคราะห์และราชประชานุเคราะห์

ไม่ต่ำกว่า 6 ชม./สัปดาห์
ไม่ต่ำกว่า 12 ชม./สัปดาห์
ไม่ต่ำกว่า 12 ชม./สัปดาห์

ไม่ต่ำกว่า 6 ชม./สัปดาห์
ไม่ต่ำกว่า 12 ชม./สัปดาห์

- ๑๑๓ ผู้ดำรงตำแหน่งครูที่จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) วิทยฐานะครูชำนาญการหรือวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน
ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง โดยในชั่วโมงการปฏิบัติงานต้องมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง ทั้งนี้ ต้องมีชั่วโมงสอนขั้นต่ำตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดด้วย
2) วิทยฐานะครู เชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิ เศษ ต้อ งมี ชั่ว โมงการปฏิ บัติ งาน
ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง โดยในชั่วโมงการปฏิบัติงานต้องมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง ทั้งนี้ ต้องมีชั่วโมงสอนขั้นต่ำตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดด้วย
สำหรับการเสนอผลงานทางวิชาการในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ใด ในช่วงระยะเวลา
ย้อนหลัง 5 ปี ผู้ขอจะต้องมีชั่วโมงสอน ในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เสนอผลงาน ทางวิชาการนั้นด้วย
2.1.3 มีวินั ย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยไม่เคยถูกลงโทษทางวิ นัย
หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งครู อยู่ระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
โดยยังไม่มีคำสั่งลงโทษ ให้ถือว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติในข้อนี้
2.1.4 ผ่านการพัฒ นา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่ง ก.ค.ศ. ได้กำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 14
ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1) ครู ต้ องเข้ ารั บการพั ฒนาอย่ างต่ อเนื่ องทุ กปี โดยมี การประเมิ นตนเองเพื่ อวิ เคราะห์
ความต้ อ งการจำเป็ น ในการพั ฒ นา และนำผลการวิ เคราะห์ ม าจั ด ทำแผนการพั ฒ นาตนเองเป็ น รายปี
เสนอผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อพิจารณาอนุญาต
2) การเข้ารับการพัฒนา ต้องเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง
ภายใน 5 ปีต้องมีจำนวนชั่วโมงการพัฒนา 100 ชั่วโมง กรณีมีชั่วโมงการพัฒนาไม่ครบ 100 ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า
60 ชั่วโมง ให้นำชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ส่วนที่เกินจาก 50 ชั่วโมงในแต่ละปี
มานับรวมได้
3) การเข้ารับการพัฒนาตามข้อ (2) ต้องครบ 3 องค์ประกอบในแต่ละปี ซึ่งประกอบด้วย
ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านความเป็ นครู และเพื่ อให้ มี คุณ ลั กษณะที่ค าดหวังตามมาตรฐานวิท ยฐานะ
ที่จะขอรับการประเมินนั้น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ได้รับการพัฒนาตามข้อ (1) – (3)
ครบถ้วนแล้ว ถือว่าผ่านการพัฒนาก่อนการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ด้วย
2.1.5 มีผ ลงานที่ เกิดจากการปฏิบั ติห น้าที่ สายงานการสอน ในช่ วงระยะเวลาย้อนหลั ง
5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคำขอ ซึ่งจะต้องมีการประเมินและมีผลการประเมิน

- ๑๑๔ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ก ารตั ด สิ น แต่ ล ะวิ ท ยฐานะตามที่ ก ำหนดไว้ ในหลั ก เกณฑ์ นี้ ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ปี ก ารศึ ก ษา
โดยพิจารณาจากข้อมูล ที่บันทึกไว้ในแบบประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามข้อนี้ เป็นการประเมินการปฏิบัติงาน
ตามหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ตามมาตรฐานตำแหน่ ง และมาตรฐานวิ ท ยฐานะ ซึ่ ง ข้ า ราชการครู ทุ ก คน
ต้องมีการประเมิน 3 ด้าน รวม 13 ตัวชี้วัด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน (8 ตัวชี้วัด) ด้านการบริห าร
จัด การชั้น เรีย น (3 ตัว ชี้วัด ) และด้า นการพัฒ นาตนเองและพัฒ นาวิช าชีพ (2 ตัว ชี้วัด ) ทุ ก ปีก ารศึก ษา
โดยเมื่อสิ้นปีการศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งครูต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้ขอและผู้อำนวยการสถานศึกษาต้องเป็นผู้รับรองข้อมูล เอกสาร และหลักฐานเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของผู้ขอด้วย หากภายหลังการตรวจสอบพบว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
2.2 การประเมิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษาประเมินผู้ดำรงตำแหน่งครู ดังนี้
2.2.1 ประเมินรายปีการศึกษา
1) ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งครูทุกคนในสถานศึกษา
ภาคเรี ย นละ 1 ครั้ ง โดยภาคเรี ย นที่ 1 เป็ น การประเมิ น เพื่ อ ให้ ค ำแนะนำและพั ฒ นา และภาคเรีย นที่ 2
ให้ประเมินภาพรวมทั้งปี
2) เมื่ อสิ้ นปี การศึ กษาให้ ผู้ ดำรงตำแหน่ งครู ประเมิ นตนเอง ทั้ ง 3 ด้ าน 13 ตั วชี้ วั ด
อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา แล้วเสนอผลการประเมินให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณา
3) ให้ ผู้ อำนวยการสถานศึ กษา ตั้ งคณะกรรมการจากข้าราชการครูและบุ คลากร
ทางการศึกษา ในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษา เพื่ อตรวจสอบและกลั่ นกรองข้อมู ล ที่ผู้ ดำรงตำแหน่งครู
รายงานและเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในการประเมินผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปีการศึกษา
สำหรั บ วิ ทยฐานะครู เชี่ ยวชาญและวิ ทยฐานะครู เชี่ ยวชาญพิ เศษ ก.ค.ศ. เป็ น ผู้ ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ
2.2.2. ประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
1) ให้ ผู้ อำนวยการสถานศึกษาตรวจสอบคุณ สมบัติให้เป็นไปตามข้อ 2.1 โดยให้
คณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของผู้ขอรับการประเมิน พร้อมทั้งให้ความเห็นต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา
เพื่อประกอบการประเมินต่อไป
2) สรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขอในแต่ละปีการศึกษา
รวม 5 ปีการศึกษา
3) เมื่ อ ผู้ อ ำนวยการสถานศึ ก ษาตรวจสอบและประเมิ น ผู้ ด ำรงตำแหน่ งครู แ ล้ ว
ให้จัดส่งเอกสารหลักฐานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนี้

- ๑๑๕ (1) คำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (วฐ.1)
(2) สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ.3)
(3) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(4) ผลงานทางวิชาการ (สำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ)
2.3 เกณฑ์การตัดสิน ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ
กำหนดไว้ ดังนี้
ตัวชี้วัด
1. ด้านการจัดการเรียน
การสอน
2. ด้านการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน
3. ด้านการพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพ
4. ผลงานทางวิชาการ

ครูชำนาญการ

เกณฑ์การตัดสิน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

ทุกตัวชี้วัดต้องได้
ไม่ต่ำกว่า ระดับ 2

ทุกตัวชี้วัดต้องได้
ไม่ต่ำกว่า ระดับ 3

ทุกตัวชี้วัดต้องได้
ไม่ต่ำกว่า ระดับ 4

ทุกตัวชี้วัดต้องได้
ไม่ต่ำกว่า ระดับ 5

ด้าน 2 และ 3
แต่ละด้าน
ไม่ต่ำกว่า
ระดับ 2
ไม่น้อยกว่า
1 ตัวชี้วัด

ด้าน 2 และ 3
ทั้ง 2 ด้าน
ไม่ต่ำกว่า
ระดับ 2
ไม่น้อยกว่า
3 ตัวชี้วัด

ด้าน 2 และ 3
ทั้ง 2 ด้าน
ไม่ต่ำกว่า
ระดับ 3
ไม่น้อยกว่า
3 ตัวชี้วัด

ด้าน 2 และ 3
ทั้ง 2 ด้าน
ไม่ต่ำกว่า
ระดับ 4
ไม่น้อยกว่า
3 ตัวชี้วัด

กรรมการแต่ละคน
ไม่ตำ่ กว่าร้อยละ 75

กรรมการแต่ละคน
ไม่ตำ่ กว่าร้อยละ 80

3. การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ที่ยื่นขอรับการประเมิน ให้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามข้อ 2.1
กรณีที่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแจ้งสถานศึกษาทราบ และดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ หรือตั้งคณะกรรมการ
ไปตรวจสอบข้อมูล ณ สถานศึกษาก็ได้
กรณีที่มีการตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่กับเอกสารหลักฐานแล้ว
พบว่า ผลการประเมินไม่สอดคล้องกับระดับคุณภาพตามตัวชี้วัด ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอความเห็น
ต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อพิจารณาต่อไป
4. การดำเนินการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เมื่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้รับคำขอของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ที่ยื่นขอรับการประเมิน ให้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามข้อ 2.1 และนำความเห็นของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามาประกอบการพิจารณาด้วย

- ๑๑๖ กรณี ที่ ต รวจสอบแล้ ว ปรากฏว่ า เอกสารหลั ก ฐานไม่ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ให้ ส ำนั ก งาน
ศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวัด ขอข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม หรื อ มอบหมายเจ้ าหน้ าที่ หรือ ตั้ งคณะกรรมการไปตรวจสอบข้ อ มู ล
ณ สถานศึกษาก็ได้
กรณีที่มีการตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่กับเอกสารหลักฐานแล้ว
พบว่า ผลการประเมินไม่สอดคล้องกับระดับคุณภาพตามตัวชี้วัดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอความเห็น
ต่อ กศจ. เพื่อพิจารณาต่อไป
5. การพิจารณาของ กศจ.
5.1 วิทยฐานะครูชำนาญการและวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
5.1.1 กรณีคุณสมบัติ ตามข้อ 2.1 เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เสนอ อกศจ. และ กศจ. พิจารณาต่อไป
กศจ. พิจารณาอนุมัติ โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้รับคำขอ
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์
5.1.2 กรณีคุณสมบัติ ตามข้อ 2.1 ไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เสนอ อกศจ. และ กศจ. พิจารณาต่อไป
กศจ. พิ จ ารณาไม่ อนุ มั ติ โดยให้ ส ำนั กงานศึก ษาธิการจังหวัด แจ้ งผลให้ ส ำนั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอทราบต่อไป
5.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
5.2.1 กรณี กศจ. พิจารณาเห็ นชอบให้ เป็นผู้ มีคุณสมบัติ ตามข้อ 2.1 แล้ว ให้ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดส่งผลงานทางวิชาการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป
5.2.2 กรณี กศจ. พิจารณาว่าเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติ ตามข้อ 2.1 ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอทราบต่อไป
6. การพิจารณาของ ก.ค.ศ.
ก.ค.ศ. ตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ สำหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ หาก ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ผลการประเมิน ผลงานที่เกิดจากการปฏิบั ติหน้ าที่ และผลงานทางวิช าการ ซึ่งมีเอกสารหลั กฐานที่เกี่ยวข้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ กรณีที่มีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ หาก ก.ค.ศ. อนุมัติ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่สำนักงาน ก.ค.ศ.
ได้รับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด

- ๑๑๗ 7. การแต่งตั้ง
7.1 วิทยฐานะครูชำนาญการ
กรณีที่ กศจ. มีมติอนุมัติและผู้ขอมีวิทยฐานะผ่านการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ผู้มีอำนาจ
ตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม
ถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ให้ได้รับในขั้นหรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า
7.2 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กรณีที่ กศจ. มีมติอนุมัติและผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะผ่านการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ผู้มีอำนาจ
ตามมาตรา 53 สั่ งแต่ งตั้ งให้ เลื่ อ นเป็ น วิ ท ยฐานะครูช ำนาญการพิ เศษ และให้ ได้ รั บเงิ นเดื อนอั นดั บ คศ.3
ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ให้ได้รับในขั้นหรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า
7.3 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
กรณีที่ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติและผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะผ่านการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ผู้มีอำนาจ
ตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 ในขั้นหรืออัตรา
เงินเดือนเท่าเดิม ถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ให้ได้รับในขั้นหรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า
7.4 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ
กรณี ที่ ก.ค.ศ. มี มติอนุ มัติและผู้ ขอเลื่ อนวิทยฐานะผ่ านการพั ฒ นาตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสู งสุ ด ของส่ ว นราชการที่ ผู้ นั้ น สั ง กั ด อยู่ เป็ น ผู้ สั่ งบรรจุ แ ละให้ รั ฐ มนตรี เจ้ า สั ง กั ด นำเสนอ
นายกรั ฐ มนตรี เพื่ อนำความกราบบั งคมทู ล เพื่ อ ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้ งให้ เลื่ อนเป็ น วิท ยฐานะ
ครูเชี่ย วชาญพิ เศษ และให้ ได้รับเงินเดือนอัน ดับ คศ.5 ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิ ม ถ้าไม่ มีขั้นหรืออัตรา
เงินเดือนเท่าเดิม ให้ได้รับในขั้นหรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า

- ๑๑๘ -

แผนผังการดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารฯ ว 17/2552
ประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่
5 กรกฎาคม 2560

ดำเนินการต่อ
1. คุณสมบัติครบ
จนแล้วเสร็จ
และยื่นคำขอไว้แล้ว
ก่อน 5 ก.ค. 2560

มีผลอนุมัติ

1.1 ขอเลื่อนวิทยฐานะถัดไปตาม ว 17/2552
ได้ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ
ตาม ว 17/2552 หรือนับตั้งแต่วนั ที่ สพท.
มีหนังสือแจ้งคำสั่งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
แล้วแต่กรณี

ดำเนินการต่อ
จนแล้วเสร็จ

มีผลไม่อนุมัติ

ดำรงตำแหน่งครู
ก่อนวันที่ประกาศใช้
หลักเกณฑ์ใหม่

2. คุณสมบัติครบ
ก่อน 5 ก.ค. 2560
แต่ยังไม่ได้ยื่นขอ

3. คุณสมบัติครบ
ตั้งแต่ 5 ก.ค. 2560
เป็นต้นไป

1.2 ขอตาม ว 17/2552 ได้อีก 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี
นับตั้งแต่วันที่ สพท. มีหนังสือแจ้งมติไม่อนุมัติ

ขอตาม ว 17/2552 ได้ภายใน 1 ปี
นับแต่วันที่ประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่ หรือ
ยื่นคำขอถึง สพท. ภายในวันที่ 4 ก.ค. 2561

ขอตาม ว 17/2552 ได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่
มีคุณสมบัติครบตาม ว 17/2552

หมายเหตุ 1. ผู้ดำรงตำแหนงครูผู้ช่วย และตำแหน่งครู อยู่ก่อนวันที่ประกาศใช้หลักเกณฑ์ฯ ว 21/2560 (5 กรกฎาคม 2560)
ให้สามารถยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 ได้ 1 ครั้ง เพียงวิทยฐานะเดียว ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่
วันทีมีหนังสือแจ้งมติ หรือวันที่มีคุณสมบัติครบ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากมีวุฒิเป็นไปตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ 0206.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 สามารถนำมาลดระยะเวลาการดำรง
ตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการได้
2. หากไม่ได้ยื่นคำขอภายในระะยะเวลาที่กำหนดไว้ดังกล่าว ให้ยื่นขอตามหลักเกณฑ์ฯ ว 21/2560

- ๑๑๙ -

การดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552
ในช่ว งระยะเวลาเปลี่ ย นผ่ าน กรณี ผู้ ดำรงตำแหน่งครูได้ยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิท ยฐานะ
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารฯ ที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้ เ ดิ ม (ว 17/2552, ว 10/2554, ว 13/2556)
ก่อนวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ใช้บังคับ แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการเดิมนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
สำหรับผู้ที่ยื่นขอ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านสามารถดำเนินการได้ ดังนี้
1. กรณี ผู้ด ำรงตำแหน่งครู ผู้มีคุณ สมบั ติค รบถ้วนและยื่น คำขอตามหลักเกณฑ์ แ ละวิธีการ
ว 17/2552 ไว้ก่อนประกาศใช้หลักเกณฑ์ ว 21/2560 (ก่อน 5 กรกฎาคม 2560)
1.1 กรณี คำขอรั บ การประเมิ น ที่ ยื่ นไว้ เดิ ม ได้ รั บ การอนุ มั ติ และในวั น ที่ มี ห นั งสื อ แจ้ ง มติ
มีคุณสมบัติครบที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะถัดไปได้อยู่แล้ว ให้ยื่นคำขอ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีหนังสือแจ้งมตินั้น
แต่หากวันที่มีหนังสือแจ้งมติดังกล่าว ยังมีคุณสมบัติไม่ครบที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะถัดไป ให้ยื่นคำขอ ภายใน 1 ปี
นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ
ตัวอย่างที่ 1
กรณี คำขอรั บการประเมินที่ยื่นไว้เดิม ได้รั บการอนุ มั ติ และในวัน ที่มี หนั งสื อ แจ้งมติ
มีคุณสมบัติครบที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะถัดไปได้อยู่แล้ว ให้ยื่นคำขอ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีหนังสือแจ้งมติ
นาง ก ได้ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการฯ ว 17/2552 ส่ งถึงสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 (ก่อนวันที่ประกาศใช้
หลักเกณฑ์ ว 21/2560 ) ต่อมาได้รับหนังสือแจ้งมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีผลอนุมัติย้อนหลัง
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2559 ซึ่ง ณ วันที่ได้รับแจ้งมตินั้นได้ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีนี้ จึงเป็นกรณีที่ นาง ก มีคุณสมบัติครบและสามารถขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะถัดไป
คือวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ได้อยู่แล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2560
ดั ง นั้ น หาก นาง ก ประสงค์ จ ะขอเลื่ อ นเป็ น วิ ท ยฐานะครู ช ำนาญการพิ เศษ
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารฯ ว 17/2552 ให้ ยื่ น คำขอได้ ภ ายใน 1 ปี นั บ แต่ วัน ที่ 15 ธัน วาคม 2560
ซึ่งเป็นวันที่มีหนังสือแจ้งมติ จะครบกำหนด 1 ปี ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561
ตัวอย่างที่ 2
กรณี คำขอรับการประเมิ นที่ ยื่นไว้ เดิม ได้รั บการอนุมั ติ และในวัน ที่ มีห นั งสื อแจ้ ง มติ
ดังกล่าว ยังมีคุณสมบัติไม่ครบที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะถัดไป ให้ยื่นคำขอ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ
นาง ญ ได้ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 (ก่อนวันที่
ประกาศใช้หลักเกณฑ์ ว 21/2560 ) ต่อมาได้รับหนังสือแจ้งมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 โดยมีผลอนุมัติ
ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2559 ซึ่ง ณ วันที่ได้รับแจ้งมติยังดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ไม่ครบ 3 ปี กรณี นี้ นาง ญ จะยื่ นคำขอเลื่ อนเป็นวิทยฐานะถัดไป คือ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามหลั กเกณฑ์
และวิธีการฯ ว 17/2552 ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบเป็นต้นไป ถึงวันที่
19 กันยายน 2563

- ๑๒๐ 1.2 กรณีคำขอรับ การประเมินที่ยื่นไว้เดิม ไม่ได้รับการอนุมัติ ให้ยื่นคำขอได้ ภายใน 1 ปี
นับแต่วันที่มีหนังสือแจ้งมติ”
ตัวอย่าง
กรณีคำขอรับการประเมินที่ยื่นไว้เดิม ไม่ได้รับการอนุมัติ ให้ยื่นคำขอได้ ภายใน 1 ปี
นับแต่วันที่มีหนังสือแจ้งมติ
นาย ค ได้ ยื่ น คำขอรั บ การประเมิ น เพื่ อ เลื่ อ นเป็ น วิ ท ยฐานะครู เ ชี่ ย วชาญ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ส่งถึงสำนักงาน ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 และได้รับ
หนังสือแจ้งมติไม่อนุมัติ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 หาก นาย ค ประสงค์จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 อีกครั้งหนึ่ง ให้ยื่นคำขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560
ซึ่งเป็นวันที่มีหนังสือแจ้งมติ จะครบกำหนด 1 ปี ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561
2. กรณี ผู้ดำรงตำแหน่งครู มีคุณ สมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552
แต่ยังไม่ได้ยื่นคำขอไว้ก่อนหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 (5 กรกฎาคม 2560 ประกาศใช้)
กรณี ผู้ ด ำรงตำแหน่ ง ครู มี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสำหรั บ วิ ท ยฐานะที่ จ ะขอรั บ การประเมิ น
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารฯ ตามหนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวั น ที่
30 กันยายน 2552 อยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับ หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารฯ ตามหนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวั น ที่
30 กันยายน 2552 ให้สามารถยื่นคำขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับ
ตัวอย่างที่ 1
นางสาว จ ได้ ดำรงตำแหน่ งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ เมื่ อ วัน ที่ 9 มิ ถุ น ายน 2559
ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ค รบตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร ว 17/2552 และสามารถยื่ น คำขอเลื่ อ นเป็ น วิ ท ยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2560 แต่ยังมิได้ยื่นคำขอไว้ก่อนวันที่ประกาศใช้หลักเกณฑ์
และวิธีการ ว 21/2560 (5 กรกฎาคม 2560) หาก นางสาว จ ประสงค์จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารฯ ว 17/2552 ให้ ยื่ น คำขอได้ ภ ายใน 1 ปี นั บ แต่ วัน ที่ 5 กรกฎาคม 2560
ซึ่งเป็นวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ใช้บังคับ กล่าวคือ ต้องยื่นคำขอถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
ตัวอย่างที่ 2
นางสาว ง ได้ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557
ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ค รบตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร ว 17/2552 และสามารถยื่ น คำขอเลื่ อ นเป็ น วิ ท ยฐานะ
ครูเชี่ยวชาญ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2560 แต่ยังมิได้ยื่นคำขอไว้ก่อนวันที่ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ
ว 21/2560 (5 กรกฎาคม 2560) หาก นางสาว ง ประสงค์ จ ะขอเลื่ อ นเป็ น วิ ท ยฐานะครู เชี่ ย วชาญ
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารฯ ว 17/2552 ให้ ยื่ น คำขอได้ ภ ายใน 1 ปี นั บ แต่ วัน ที่ 5 กรกฎาคม 2560
ซึ่งเป็นวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ใช้บังคับ กล่าวคือ ต้องยื่นคำขอถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

- ๑๒๑ 3. กรณีผู้ดำรงตำแหน่งครู มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ตั้งแต่วันที่
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 (5 กรกฎาคม 2560 ประกาศใช้เป็นต้นไป)
กรณี ผู้ ด ำรงตำแหน่ ง ครู มี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสำหรั บ วิ ท ยฐานะที่ จ ะขอรั บ การประเมิ น
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารฯ ตามหนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวั น ที่
30 กันยายน 2552 ตั้งแต่วันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือ
เลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17
ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ให้สามารถยื่นคำขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ
ตัวอย่าง
นาย จ ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 อยู่ก่อน
ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 (5 กรกฎาคม 2560) ซึ่งจะมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์
และวิ ธี ก าร ว 17/2552 และสามารถยื่ น คำขอเลื่ อ นเป็ น วิ ท ยฐานะครู ช ำนาญการพิ เ ศษ ได้ ตั้ งแต่ วั น ที่
9 กันยายน 2560 (มีคุณสมบัติครบหลังประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการฯว 21/2560) หาก นาย จ ประสงค์
จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ให้ยื่นคำขอได้ภายใน 1 ปี
นับแต่วันที่ 9 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2561
หมายเหตุ
สำหรั บ ผู้ ด ำรงตำแหน่ ง ครู ตั้ ง แต่ วั น ที่ ห ลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารนี้ ใ ช้ บั ง คั บ เป็ น ต้ น ไป
การดำเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ เว้นแต่ผู้ที่มีกรณี
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559
หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธี การฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ให้สามารถยื่นคำขอได้ 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ
สรุปสาระสำคัญ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ดังนี้
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 9 ธันวาคม 2559
ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ให้นำวุฒิดังกล่าวมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการได้
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ระหว่างการลาศึกษา ตามระเบียบของทางราชการ
หรือได้รายงานการลาไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการตามระเบียบของทางราชการในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก
ก่อนวัน ที่ 9 ธันวาคม 2559 เมื่อสำเร็จ การศึกษาแล้วให้ นำวุฒิ ดังกล่าวมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
ในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการได้
3. ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ล าศึ ก ษาตามระเบี ย บของทางราชการ
หรือได้รายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2559
เป็ น ต้ น ไป หากจะขอมี วิ ท ยฐานะครู ช ำนาญการให้ ด ำเนิ น การให้ เป็ น ไปตามหนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.3/ว 20 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
4. ผู้ สอบแข่ งขั นได้ หรื อผู้ ได้ รั บคั ดเลื อกและได้ รั บการบรรจุ และแต่ งตั้ งเป็ นข้ าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป หากเป็นผู้มีวุฒิปริญญาโท
หรื อปริ ญ ญาเอกและจะขอมี วิทยฐานะครูช ำนาญการ ให้ ด ำเนิ นการให้ เป็ น ไปตามหนังสื อสำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.3/ว 20 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
ทั้งนี้ คุณวุฒิที่จะนำมาใช้ในการลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ
ต้องเป็นวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

- ๑๒๒ คำถามที่พบบ่อย
1. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไปแล้ว หากผลการประเมินอนุมัติ
จะสามารถยื่นคำขอเลื่อนวิทยฐานะถัดไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 อีกได้ หรือไม่
คำตอบ ไม่สามารถยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ได้
เนื่องจากในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านกำหนดให้ผู้มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552
หลังวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 สามารถยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ 1 ครั้ง เพียงวิทยฐานะเดียว
2. ผู้ ที่ ได้ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ำรงตำแหน่ งครู ผู้ ช่ ว ย ก่ อ นวั น ที่ 5 กรกฎาคม 2560
สามารถยื่นคำขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ได้หรือไม่
คำตอบ สามารถยื่นคำขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552
ได้ 1 ครั้ง เพียงวิทยฐานะเดียว โดยยื่นคำขอภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ
3. กรณีข้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึกษาย้ายสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน สามารถนำผล
การปฏิบัติงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาเดิมมานับรวมกับผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ของสถานศึกษาปัจจุบันให้ครบ 5 ปีการศึกษา เพื่อเป็นคุณสมบัติในการยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรื อเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ได้หรือไม่
คำตอบ สามารถนำผลการปฏิบั ติงานมานับรวมได้ ทั้งนี้ สถานศึกษาเดิม ต้องรับรองข้อมูลในขณะ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นด้วย
4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ
ผู้อำนวยการชำนาญการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ยังไม่ครบ 2 ปี และเคยตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จะยื่นขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษได้หรือไม่ อย่างไร
ตอบ หากผู้ อำนวยการสถานศึกษาดังกล่ าวประสงค์จะยื่น คำขอเลื่ อนเป็ นวิท ยฐานะผู้ อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ ต้องเสนอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาเทียบประสบการณ์การปฏิบัติงานตามหน้าที่
ความรับผิ ดชอบด้านการบริห ารและการพั ฒ นาสถานศึกษาขณะดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
มานับรวมกับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อเป็นคุณสมบัติด้านการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้านการบริ ห ารและการพั ฒ นาสถานศึ กษาย้อนหลั ง 2 ปี ติ ดต่ อกั น นับถึ งวันที่ ยื่ นคำขอ หากคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจั งหวัดพิจารณาแล้วมีมติเห็ นชอบให้สามารถนำการปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวมานับรวมกันได้
โดยมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกัน ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นกรณีเฉพาะราย

- ๑๒๓ 5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณสมบัติที่จะยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 และตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 สามารถยื่นคำขอ
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ได้พร้อมกันทั้ง 2 หลักเกณฑ์หรือไม่
คำตอบ ยื่นคำขอได้ตามหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งเพียงหลักเกณฑ์เดียวเท่านั้น
6. ข้า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษาที่ รัก ษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึก ษา
สามารถเป็นผู้ประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ได้หรือไม่
คำตอบ ข้ าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษาที่ มี คำสั่ งแต่งตั้งให้ เป็น ผู้ รัก ษาการในตำแหน่ ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในกรณีสถานศึกษานั้นไม่มีผู้อำนวยการสถานศึกษา สามารถดำเนินการประเมินได้

- ๑๒๔ รายการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เอกสาร
ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ศธ ๐๒๐๖.4/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา
สะบ้ าย้ อย นาทวี และจะนะ) มีวิทยฐานะชำนาญการ
และมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อน
เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(QR Code)

8. การพัฒนา
๑. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
- หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
- หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
(ฉบับที่ 2)
3. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน
เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

- ๑๒๖ -

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 56 แห่ งพระราชบั ญญั ติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กำหนดว่าผู้ใดได้ รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ให้ ผู้ นั้ น เตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นาอย่ า งเข้ ม เป็ น เวลาสองปี ก่ อ นแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ำรงตำแหน่ ง ครู
ทั้งนี้ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ก.ค.ศ. จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 และแบบประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.๗/ว 26 ลงวันที่ ๒8 ธันวาคม ๒๕๖๑

- ๑๒๗ -

แผนผังขั้นตอนการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ว 19/2561
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.
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.

.

.
.

.

.

หมายเหตุ
การพิจารณาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาดำเนินการนำผลการประเมินของครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินครบแปดครั้ง เสนอขออนุมัติ
กศจ. จังหวัดที่ครูผู้ช่วยผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

- ๑๒๘ -

หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
(ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561)
1. การบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
2. การปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการจัดการปฐมนิเทศ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ครูผู้ช่วยรายงานตัว
เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
3. การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จำนวน 3 คน
ประกอบด้วย
1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เป็นประธานกรรมการ
2) ผู้ดำรงตำแหน่งครูในสถานศึกษา
เป็นกรรมการ
3) ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา
เป็นกรรมการ
นิยามความหมายคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ดังนี้
ผู้อำนวยการสถานศึกษา หมายถึง ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ครูผู้ช่วยได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ในสถานศึกษานั้น หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ให้แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาจากสถานศึกษาอื่นที่อยู่ใกล้เคียงได้
หรือผู้ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ครูผู้ช่วยได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ในสถานศึกษานั้น
ครูในสถานศึกษา หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งครูในสถานศึกษาที่ครูผู้ช่วยได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ในสถานศึ ก ษานั้ น หากไม่ มี ผู้ ด ำรงตำแหน่ ง ให้ แ ต่ งตั้ งครูจ ากสถานศึ ก ษาอื่ น ที่ อ ยู่ ใกล้ เคี ย งได้ พร้ อ มทั้ ง
ทำหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยงได้
ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา หมายถึง ผู้ที่มิได้สังกัด หรือดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา
ที่ครูผู้ช่วยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษานั้น โดยบุคคลดังกล่าว ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านการศึกษา เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพครู สามารถให้คำแนะนำครูผู้ช่วยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มได้
ทั้งนี้ ให้ กศจ. เป็นผู้พิจารณาบัญชีรายชื่อกรรมการคนที่ 3 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอ
เพื่อให้ความเห็นชอบ
4. การดำเนินการประเมิน
4.1 ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ด้านการปฏิบัติตน และด้านการปฏิบัติงาน นับแต่วันที่ครูผู้ช่วยเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
ที่ ได้ รั บ การบรรจุ และแต่ งตั้ ง โดยให้ มี การประเมิ นเป็ น ระยะๆ ทุ ก 6 เดื อน จำนวน 4 ครั้ ง จนครบ 2 ปี
ตามแบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.7/ว 26 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยให้มีการแจ้งผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา ให้ครูผู้ช่วยทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ครบรอบการประเมินในแต่ละครั้ง

- ๑๒๙ -

4.2 เกณฑ์การผ่านการประเมินให้ กศจ. พิจารณาจากแบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว 26/2561) โดยกรรมการ ทั้ง 3 คน ต้องให้คะแนนประเมินเฉลี่ย
ในแต่ละครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
ครั้งที่ 2 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
ครั้งที่ 3 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
ครั้งที่ 4 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
5. การพิจารณาผลการประเมิน และการแต่งตั้ง
กรณีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.ศ. กำหนด ในครั้งใด
1) กรณีผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 พิจารณาผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ในครั้งใดแล้วเห็นควร
ทบทวนผลการประเมิน ให้คณะกรรมการดำเนินการทบทวนได้อีกครั้ง โดยให้มีการดำเนินการทบทวนไปพร้อมกับ
การประเมินในครั้งถัดไป ดังนี้
(1) กรณีทบทวนผลการประเมินแล้วผลการประเมินยังต่ำกว่าเกณฑ์การประเมิ นให้แจ้งครูผู้ช่วยทราบ
พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้นั้นโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐาน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน
หากมีอำนาจตามมาตรา 53 พิจารณาเห็นว่าไม่สมควรให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
ทั้งนี้ หากข้อโต้แย้ งมี พยานหลักฐานเพียงพอ ให้ ผู้ มีอำนาจตามมาตรา 53 พิจารณา
ให้กรรมการทบทวนผลการประเมินอีกครั้ง และหากผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ก็ให้ครูผู้ช่วยเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มต่อไปได้
(2) กรณีทบทวนผลการประเมินแล้วผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้คณะกรรมการ
ดำเนินการประเมินต่อไป
กรณีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.ศ. กำหนด
เมื่อดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒ นาอย่างเข้มจนครบ 2 ปี แล้วครูผู้ช่วย
มี ผ ลการประเมิ น ผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น ครบ ทั้ ง 4 ครั้ ง ให้ ส ถานศึ ก ษาเสนอแบบสรุป ผลการประเมิ น
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำเสนอให้ กศจ. พิจารณาอนุมัติ
ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ออกคำสั่งแต่งตั้ง
ให้ครูผู้ช่วยผู้นั้นดำรงตำแหน่งครู และแจ้งให้ผู้นั้นทราบ

- ๑๓๐ -

ข้อพึงระวัง
1. ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ให้เตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 19/2561
2. ผู้ อ ำนวยการสถานศึ ก ษาต้ อ งแจ้ ง ให้ ค รู ผู้ ช่ ว ยทราบและเข้ า ใจในหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
3. การประเมินต้องดำเนินการทุกๆ 6 เดือนอย่างต่อเนื่อง ครบทั้ง 4 ครั้ง ภายในเวลา 2 ปี
4. ให้ประเมินจากสภาพจริง โดยมีเอกสารหลักฐานปรากฏชัดเจนและถูกต้อง
5. กรณีครูผู้ช่วยลาเกินระยะเวลาที่กำหนด (๙๐ วัน) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อม
และพั ฒ นาอย่ างเข้ ม ผู้ นั้ น ต้ อ งเตรี ย มความพร้อ มและพั ฒ นาอย่ างเข้ ม ให้ ค รบสองปี ต ามจำนวนวั น ที่ ล า
เกินระยะเวลาที่กำหนด
6. กรณี ครู ผู้ ช่วยมี ผลการผ่ านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพั ฒ นาอย่างเข้ม ครบ 4 ครั้ง
เกินกำหนดระยะเวลา 2 ปี ให้แต่งตั้งครูผู้ช่วยผู้นั้นให้ดำรงตำแหน่งครูได้ไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินในครั้งที่ 4
7. หากผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ำกว่าเกณฑ์ในครั้งใด และผู้มีอำนาจ
ตามมาตรา ๕๓ มีความเห็ นตามที่คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ต้องไม่มีการประเมินในครั้งถัดไปและสั่งให้
ครูผู้ช่วยผู้นั้นออกจากราชการโดยเร็ว
8. ครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครบ 4 ครั้ง ก่อนแต่งตั้ ง
ครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่ออกโดยคุรุสภา

- ๑๓๑ -

2. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๗9 กำหนดว่า “ให้ ผู้ บั งคับบัญ ชาปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ อยู่ใต้บั งคับบัญ ชาและ
มีหน้าที่พัฒ นาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้า
แก่ราชการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด”
มาตรา 80 กำหนดว่า “ให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่ งบางตำแหน่ ง และบางวิ ทยฐานะ เพื่ อเพิ่ มพู นความรู้ ทั กษะ เจตคติ ที่ ดี คุ ณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ความก้าวหน้าแก่ราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด”
ก.ค.ศ. จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
1) หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒ นาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
2) หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒ นาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
(ฉบับที่ 2) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 14 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561

- ๑๓๒ -

แผนผังขั้นตอนการตรวจสอบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ว 22/2560 และ ว 14/2561
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- ๑๓๓ -

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
(ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และ
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 14 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 (ฉบับที่ 2))
1. การตรวจสอบคุณสมบัติ
ให้ กศจ. ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ด้ า นการพั ฒ นา ตามข้ อ 2.4 ของหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ให้ ข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตำแหน่ งครู มี วิ ท ยฐานะและเลื่ อ นวิ ท ยฐานะ ตามหนั งสื อ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 (ว 21/2560) โดยพิจารณาจาก
เอกสารหลักฐาน ดังนี้
1.1 สำเนาวุฒิบัตรผ่านการพัฒนา
1.2 จำนวนชั่วโมงการพัฒนาในรอบปีที่ ยื่นคำขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ว 21/2560
1.3 จำนวนชั่ ว โมงการมี ส่ ว นร่ ว มในชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ (Professional Learning
Community : PLC) ส่วนที่เกิน ๕๐ ชั่วโมงในแต่ละปี (กรณีที่ชั่วโมงพัฒนาไม่ครบ 100 ชั่วโมง)
1.4 หลักสูตรการพัฒนาที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา หรือ หลักสูตรที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2. การตรวจสอบ
๒.๑ การรับรองหลักสูตรการพัฒนา
2.1.๑ หลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง
ให้ กศจ. ตรวจสอบว่ า วุ ฒิ บั ต รผ่ า นการพั ฒ นาต้ อ งเป็ น หลั ก สู ต รตามประกาศ
ที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด
2.๑.2 หลักสูตรที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ให้ กศจ. ตรวจสอบว่า วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา เป็นหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. รับรอง หรือ
เป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการรับรองตามมาตรฐานที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๒.๒ การตรวจสอบจำนวนชั่วโมงการผ่านการพัฒนา
๒.๒.๑ การนับจำนวนชั่วโมงการพัฒนาให้นับตามรอบปีที่ยื่นคำขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 21/2560
๒.๒.2 ให้ กศจ. ตรวจสอบว่า เป็นการพัฒนาติดต่อกันทุกปี และภายในรอบระยะเวลา 5 ปี
ที่ขอรับการประเมินให้ มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลั กเกณฑ์และวิธีการ ว 21/2560 ต้องมีจำนวนชั่วโมง
การพัฒนาครบ 100 ชั่วโมง
๒.๒.๓ หากมีจำนวนชั่วโมงการพัฒนาไม่ครบ ๑๐๐ ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า ๖๐ ชั่วโมง ให้นำ
จำนวนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
ส่วนที่เกิน ๕๐ ชั่วโมงในแต่ละปี มานับรวมเป็นจำนวนชั่วโมงการพัฒนาให้ครบ ๑๐๐ ชั่วโมงได้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 – วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ยกเว้นชั่วโมง
การพัฒนาตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง หรือตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยให้ นำจำนวนชั่วโมง
การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ส่วนที่เกิน ๕๐ ชั่วโมง
ในแต่ละปี มานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาทดแทนได้ และให้ถือว่าเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน

- ๑๓๔ -

๒.๒.4 ผลการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554 ที่เข้ารับการพัฒนาก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และวุฒิบัตร
ยังไม่ห มดอายุ 3 ปี นั บ ถึงวัน ที่สำนั กงานศึกษาธิการจังหวัด หรือสำนักงาน ก.ค.ศ. รับเรื่อง แล้ วแต่กรณี
สามารถนำผลการพัฒนานั้น มาใช้เป็นคุณสมบัติเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะได้ 1 ครั้ง
ข้อพึงระวัง
1. การเข้ารับการพัฒนาเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ต้องพัฒนาตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง
ทั้งมาตรฐานหลักสูตร วิทยากร และหน่วยพัฒนา หรือหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2. ในช่ วงระยะเวลาเปลี่ ยนผ่ าน ผู้ ที่ ได้ รั บการบรรจุ และแต่ งตั้ งให้ ดำรงตำแหน่ งครู อยู่ ก่ อนวั นที่
ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 22/2560 (วันที่ 5 กรกฎาคม 2560) ให้พัฒนาตามเงื่อนไขท้ายหลักเกณฑ์
และวิธีการฯ ว 14/2561 ได้
3. หลั กสู ตรการพั ฒนาที่ มิได้ ผ่ านการรั บรองจากสถาบั นคุ รุพั ฒนา หรือ มิได้ เป็ นหลั กสู ตรที่ ก.ค.ศ.
กำหนด ไม่สามารถนำมาใช้เป็นคุณสมบัติด้านการพัฒนาเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามข้อ 2.4 ของหลักเกณฑ์
และวิ ธี การ ว 21/2560 แต่ สามารถนำไปบั นทึ กเป็ นผลการพั ฒ นาตนเอง ตามข้ อ 2.5 ของหลั กเกณฑ์
และวิธีการ ว 21/2560 ได้
4. การตรวจสอบคุณสมบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือ
กศจ. สามารถเรียกเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาได้
3. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 80 แห่ งพระราชบั ญ ญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
กำหนดว่าให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่ง
และบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม
ในอั น ที่ จ ะทำให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ร าชการเกิด ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล และความก้ าวหน้ าแก่ ร าชการ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ก.ค.ศ. จึงได้กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้มีและเลื่อน
เป็ นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ต้องผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554

- ๑๓๕ -

แผนผังขั้นตอนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน
เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ว 3/2554
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- ๑๓๖ -

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
(ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554)
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี คุณสมบัติในการเสนอขอรับการประเมินให้มีและ
เลื่อนวิทยฐานะ สามารถยื่นความประสงค์ขอเข้ารับการพัฒ นาตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ต่อส่วนราชการ
ยกเว้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ยื่นต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณี
2. สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาหรือสำนั กบริห ารงานการศึกษาพิ เศษ / ส่ วนราชการ มีห น้ าที่
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือหลักสูตรวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพั ฒ นาข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาก่ อ นแต่ ง ตั้ ง ให้ มี แ ละเลื่ อน
เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
3. ให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เป็นหน่วยดำเนินการพัฒนา
4. ผลการพั ฒ นาให้ น ำไปใช้ ในการแต่ งตั้ งให้ มี และเลื่ อ นวิท ยฐานะได้ ภายใน 3 ปี นับ แต่ วัน ที่
สำเร็จหลักสูตรการพัฒนา
5. องค์ประกอบการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
1) ระยะเวลาการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
2) หลักสูตรการพัฒนา ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติหน้างานในหน้าที่
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
3) ระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ยส่วนที่ 1
และ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ทั้งนี้ คะแนนเฉลี่ยในแต่ละส่วนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
1) ระยะเวลาการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
2) หลักสูตรการพัฒนา ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ส่วนที่ 2 การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 3 การนำเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ หรือพัฒนานวัตกรรมและการสร้าง
หรือ การปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
3) ระยะเวลาเข้ารับ การพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ ย
ส่วนที่ 1, 2 และ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ทั้งนี้ คะแนนเฉลี่ยในแต่ละส่วนต้องไม่ตำ่ กว่าร้อยละ 75

- ๑๓๗ -

ข้อพึงระวัง
1. ในวันที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นคำขอเข้ารับการพัฒนา ผู้นั้นต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ในการเสนอขอรับการประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2. ผลการพัฒนาจะต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา 3 ปี นับแต่วันที่สำเร็จหลักสูตรการพัฒนา
3. การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
และวิทยฐานะเชี่ย วชาญ ต้องไม่ก่อนวัน ที่ผ่ านการพัฒ นาตามหลั กเกณฑ์ และวิธีการพั ฒ นาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
4. ข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษาต้ อ งเข้ารับ การพั ฒ นาในหน่ ว ยพั ฒ นาที่ ส ำนั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้กำหนดเท่านั้น
หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความจำเป็นต้องเข้ารับการพัฒนาในหน่วยพัฒนาอื่น
ต้ อ งเสนอให้ ส ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เห็ น ชอบและเป็ น ผู้ ด ำเนิ น การส่ งรายชื่ อ ให้ เข้ ารับ การพั ฒ นา
ในหน่วยพัฒนานั้นได้

- ๑๓๘ -

รายการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เอกสาร
ว 19/2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ว 26/2561
เรื่อง แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ว 22/2560
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน
ว 14/2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน (ฉบับที่ 2)
ว 3/2554
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(QR Code)

9. การบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (2)
คำสั่งหั วหน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภ าค
ของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 กำหนดให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
มี อ ำนาจหน้ า ที่ ในการบริ ห ารงานบุ ค คลของตำแหน่ งบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค. (2)
เฉพาะที่อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ในพื้ นที่จั งหวัดนั้ น ๆ โดยต้องดำเนิ นการให้ เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ในเรื่องต่ าง ๆ
เช่ น การกำหนดตำแหน่ ง การบรรจุ แต่ งตั้ ง การเลื่ อนเงิ น เดื อน การเลื่ อนตำแหน่ ง และการย้ าย เป็ น ต้ น
และให้ ศึ ก ษาธิก ารจั งหวัด โดยความเห็ น ชอบของ กศจ. เป็ น ผู้ มี อ ำนาจสั่ งบรรจุแ ละแต่ งตั้ ง ข้ าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ก.ค.ศ. ได้ กำหนดกรอบอั ตรากำลั งตำแหน่ งบุ คลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค. (2)
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต และในสถานศึกษา โดยกำหนดเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑. ประเภททั่วไป จำนวน 3 สายงาน ได้แก่
ลำดับที่
๑.
๒.
๓.

ชื่อสายงาน
ปฏิบัติงานธุรการ
ปฏิบัติงานพัสดุ
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ชื่อตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ระดับ
ปฏิบัติงาน – ชำนาญงาน
ปฏิบัติงาน – อาวุโส
ปฏิบัติงาน – อาวุโส

๒. ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน ๑๐ สายงาน ได้แก่
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อสายงาน
วิชาการคอมพิวเตอร์
จัดการงานทั่วไป
วิชาการพัสดุ
วิชาการเงินและบัญชี
วิชาการตรวจสอบภายใน
ประชาสัมพันธ์
วิชาการศึกษา
ทรัพยากรบุคคล
นิติการ
วิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการศึกษา
นักทรัพยากรบุคคล
นิติกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระดับ
ปฏิบัติการ – ชำนาญการ
ปฏิบัติการ – ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการ – ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการ – ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการ – ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการ – ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการ– ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการ – ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการ– ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการ– ชำนาญการพิเศษ

สำหรับตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก.ค.ศ. กำหนดให้เรียกชื่อเป็น
“ผู้ อ ำนวยการกลุ่ ม ” โดยไม่ จั ด เป็ น ตำแหน่ งประเภทอำนวยการ และไม่ ผู ก พั น กั บ เงิ น ประจำตำแหน่ ง
หรื อสิ ทธิ ประโยชน์ อื่ นใด ตามหนั งสื อสำนั กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/321 ลงวั นที่ 7 กั นยายน 2552
และ ที่ ศธ 0206.5/358 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552

- ๑๔๐ -

การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอน
1. การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึกษา และการย้า ย
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒)
2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา 57 กำหนดว่า “การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นไปตาม ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามกฎหมาย
ว่ าด้ วยสภาครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ผู้ นั้ นอาจถู กเปลี่ ยนตำแหน่ งหรื อย้ ายตามวรรคหนึ่ ง ได้ เว้ น แต่
ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีอื่นตามมาตรา 119”
มาตรา 59 วรรคสาม กำหนดว่า “การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อไปบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. แต่ถ้าเป็นการย้ายไปแต่งตั้ง
ในตำแหน่งซึ่ง ก.ค.ศ. ยังมิได้กำหนด จะกระทำได้เมื่อ ก.ค.ศ. กำหนดตำแหน่งแล้ว
2. มาตรฐานตำแหน่ งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
3. หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560

- ๑๔๑ -

3. แผนผังขั้นตอนการดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
- ศธจ. ขอความเห็นชอบนำตำแหน่งว่างที่มีอัตรา
เงินเดือน จาก สพท. มาใช้ในการเปลี่ยนตำแหน่ง /
ย้าย / โอน
- ใช้ตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน
- คุ ณสมบั ติ และเงื่อนไขเกี่ ยวกั บการเปลี่ ยนตำแหน่ ง
หรือย้าย หรือโอน
- องค์ประกอบการประเมิน/ตัวชี้วัด
- แบบประเมิน/เกณฑ์การให้คะแนนประเมิน
- ตั้งคณะกรรมการประเมินไม่น้อยกว่า 5 คน

1. สำนักงานศึกษาธิการขอความเห็นชอบใช้ตำแหน่ง
เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง หรือย้าย หรือโอน

2. กศจ. พิจารณาเห็นชอบ

3. กศจ. ประกาศรับสมัคร
ก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วัน
4. ดำเนินการรับสมัคร ตรวจสอบข้อมูล
และประสานส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. คณะกรรมการดำเนินการประเมิน
ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด

ตามองค์ประกอบค
6. กศจ. พิจารณา
การเปลี่ยนตำแหน่ง หรือย้าย หรือโอน

7.1 กรณีอนุมตั ิ
ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53
ดำเนินการออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

7.2 กรณีไม่อนุมตั ิ

- ๑๔๒ -

4. คำอธิบายแผนผังขั้น ตอนการดำเนิน การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
ก.ค.ศ. กำหนดการเปลี่ ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการย้ ายข้ าราชการพลเรื อ นสามั ญ ไปบรรจุ แ ละแต่ งตั้ งให้ ด ำรงตำแหน่ งบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น
ตามมาตรา 38 ค. (๒) ตามหนั งสื อสำนั กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กัน ยายน 2560
ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการโดยสรุป ดังนี้
1. สำนักงานศึกษาธิการขอความเห็นชอบใช้ตำแหน่งเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง หรือย้าย หรือโอน
สำนักงานศึกษาธิการ ขอความเห็นชอบในการนำตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน มีชื่อตำแหน่ง
และระดับตำแหน่งตรงตามกรอบอัตรากำลังและเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด และมิใช่เป็นตำแหน่งที่รอการเลิกหรือยุบ
หรือตำแหน่งที่มีเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) กำหนด
หรือตำแหน่งที่สงวนไว้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาใช้ในการเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอน
ทั้งนี้ กศจ. นั้น ต้องไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันหรือบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกซึ่งรอการบรรจุและแต่งตั้ง
ในตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่จะรับเปลี่ยนตำแหน่ง หรือย้าย หรือโอน
2. กศจ. พิจารณาเห็นชอบให้ใช้ตำแหน่งในการเปลี่ยนตำแหน่ง หรือย้าย หรือโอน และกำหนดรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
- ตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือนที่จะใช้เปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย หรือรับโอน
- คุณสมบัติและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเปลี่ยนตำแหน่ง หรือย้าย หรือโอน
- องค์ประกอบการประเมิน/ตัวชี้วัด
- แบบประเมิน/เกณฑ์การให้คะแนนประเมิน
- ตั้งคณะกรรมการประเมินที่มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสม จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
3. กศจ. ประกาศรับสมัคร
กศจ. ประกาศรั บสมัครเปลี่ ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอน ก่ อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วัน
โดยปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผยและประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ต สื่อต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยระบุ
- ตำแหน่งว่างที่จะรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอน
- คุณสมบัติของผู้ขอเปลี่ยนตำแหน่ง, ย้าย, โอน
- องค์ประกอบการประเมิน/ตัวชี้วัด
- แบบประเมิน/คะแนนประเมิน
- เงื่อนไข/ข้อความอื่น ๆ ที่ผู้ขอเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน ควรทราบ
4. ดำเนินการรับสมัคร ตรวจสอบข้อมูลและประสานส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.1 สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ดำเนิ น การรั บ สมั ค รตามวั น เวลาที่ ป ระกาศรั บ สมั ค ร
พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครให้เป็นไปตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด
4.2 กรณี การรับโอน ให้ ผู้ มีอำนาจตามมาตรา 53 ของหน่วยงานการศึกษาที่ ประสงค์จะรับโอน
ทำความตกลงกับผู้มีอำนาจสั่งบรรจุของส่วนราชการหรือหน่วยงานการศึกษาเดิมของผู้รับโอน พร้อมสอบถาม
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การรั บ เงิน เดื อ น การลาศึ ก ษาต่ อ การถู ก ดำเนิ น การทางวิ นั ย หรื อ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ
การถูกดำเนินคดีหรือถูกลงโทษทางอาญา หรือถูกดำเนินคดีล้มละลายหรือเป็นบุคคลล้มละลายและข้อมูลอื่น ๆ
ตามแบบที่กำหนด และเมื่อได้รับ ความยินยอมพร้อมข้อมูลดังกล่าวจากส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิม
ของผู้ขอโอนแล้วให้นำเสนอ กศจ. พิจารณาต่อไป

- ๑๔๓ -

5. คณะกรรมการดำเนินการประเมิน
คณะกรรมการประเมิ นที่ กศจ. ตั้ง ดำเนินการประเมิ นความรู้ความสามารถและความเหมาะสม
ของผู้ ขอเปลี่ ย นตำแหน่ ง ย้าย หรือโอนที่ ยื่ นคำขอไว้ ตามองค์ป ระกอบการประเมิน และตัวชี้วัดที่ กำหนด
โดยให้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค
ความโปร่งใส และตรวจสอบได้
6. กศจ. พิจารณาการเปลี่ยนตำแหน่ง หรือย้าย หรือโอน
การพิจารณาแต่งตั้ง ให้เป็นไปตามแนวทาง ดังนี้
1) ให้พิจารณาจากผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการประเมิน สำหรับการพิจารณารับโอน
ให้นำข้อมูลตามข้อ 4.2 มาประกอบการพิจารณาด้วย
2) กรณี ก ารเปลี่ ย นตำแหน่ ง การรั บ ย้ า ย และการรั บ โอนต่ า งกลุ่ ม ตำแหน่ ง ไปแต่ ง ตั้ ง
ให้ดำรงตำแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการขึ้นไป จะต้องพิ จารณาการประเมินบุคคลและผลงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดด้วย สำหรับการพิจารณารับโอนให้ดำเนินการภายหลังจากการย้าย
หรือการเปลี่ยนตำแหน่ง และการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒)
เสร็จสิ้นแล้ว
3) การพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ำรงตำแหน่ ง ประเภทใด สายงานใด ระดั บ ใด ต้ อ งเป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยคำนึงถึงความจำเป็นและประโยชน์
ที่ทางราชการจะได้รับ จากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ของผู้ขอเปลี่ ยนตำแหน่ง ย้าย หรือโอน
เทียบกับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒) ในหน่วยงานการศึกษานั้นด้วย
สำหรับการให้รับเงินเดือน ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม กรณีที่เงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของระดับตำแหน่ง
ที่จ ะแต่งตั้ง ให้ ได้รับ เงิน เดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ตามหนังสื อสำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.5/ว 23 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559)
7. ผลการพิจารณา
7.1 กรณีอนุมัติ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ดำเนินการออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
เมื่อ กศจ. พิจารณามีมติอนุมัติแล้ ว ให้ ผู้ มีอำนาจตามมาตรา 53 ดำเนินการออกคำสั่ ง
บรรจุ และแต่ งตั้ง และส่ งคำสั่ งบรรจุ และแต่งตั้ งให้ ส่ วนราชการ/หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง และสำนั กงาน ก.ค.ศ.
ภายใน 7 วัน
ทั้งนี้ เมื่อผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ดำเนินการ ดังนี้
1) กรณีการเปลี่ยนตำแหน่ง หรือย้าย เมื่อออกคำสั่งแล้วแจ้งให้หน่วยงานสังกัดเดิมทราบ
2) กรณี ก ารรั บ โอน เมื่ อ ออกคำสั่ ง แล้ ว แจ้ ง ให้ ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานสั ง กั ด เดิ ม
ของผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งสั่งให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิม โดยให้มีผลในวันเดียวกัน
กับวันที่มีคำสั่งรับโอน และส่งตัวไปรับตำแหน่งใหม่ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับโอนต้องรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ในหน่วยงานการศึกษาที่รับโอน ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ออกคำสั่ งรับโอน หากพ้ นกำหนดระยะเวลาดังกล่ าว
ผู้มีอำนาจสั่งรับโอนอาจยกเลิกการรับโอนได้
3) ส่งสำเนาคำสั่ งพร้อมบั ญ ชีรายละเอียดการบรรจุและแต่งตั้ง ไปยังสำนัก งาน ก.ค.ศ.
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ออกคำสั่ง พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

- ๑๔๔ -

(1) บัญชีรายละเอียดอัตรากำลังตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒)
ในหน่วยงานการศึกษาที่รับการแต่งตั้ง
(2) สำเนาเอกสารหลักฐาน ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดในแบบคำขอ
(3) สำเนารายงานการประชุม กศจ. เฉพาะวาระที่พิจารณาและมีมติให้เปลี่ยนตำแหน่ง
รับย้าย หรือรับโอน
7.2 กรณีไม่อนุมัติ ยุติการดำเนินการ
5. ข้อพึงระวัง
5.1 การรับโอนต่างกลุ่มตำแหน่ง หรือการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
หรือชำนาญการพิเศษ ต้องดำเนิ น การคัดเลื อก ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่
15 กันยายน 2548
5.2 การให้ได้รับเงินเดือนต้องให้ได้รับเท่าเดิมและไม่สูงกว่าขั้นสูงของระดับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 23 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559)
5.3 หน่วยงานต้นสังกัดยินยอมให้โอน โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งลงนาม
5.4 การพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด ให้พิจารณาดำเนินการ
ตามหนั งสือสำนั กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 6 ลงวันที่ 29 เมษายน 2554 ซึ่งกำหนดให้ นำหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 30ลงวันที่ 15 กันยายน 2553

- ๑๔๕ -

การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น
1. การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒)
2. กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา 58 วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา
พ.ศ. 2547 กำหนดว่า “การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ที่ มิ ใ ช่ พ นั ก งานวิ ส ามั ญ และการโอนข้ า ราชการอื่ น ที่ มิ ใ ช่ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และมิ ใช่ ข้ าราชการการเมื อ งมาบรรจุ แ ละแต่ งตั้ งเป็ น ข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา อาจทำได้ห ากบุคคลนั้ นสมัครใจ โดยให้ผู้ มีอำนาจตามมาตรา 53 ของหน่วยงานการศึกษา
ที่ ป ระสงค์ จ ะรั บ โอนทำความตกลงกับ ผู ้ม ีอ ำนาจสั ่ง บรรจุข องส่ว นราชการหรือ หน่ว ยงานสัง กัด เดิม
แล้ว เสนอเรื ่อ งให้ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ นที่การศึ กษา แล้ วแต่ กรณี อนุมั ติโดยให้ คำนึ งถึงประโยชน์
ที่ ห น่ ว ยงานการศึ ก ษานั้ น จะได้ รั บ เป็ น สำคั ญ ทั ้ง นี ้ จะบรรจุแ ละแต่ง ตั ้ง ให้ม ีต ำแหน่ง ใด วิท ยฐานะใด
และให้ ได้ รับเงินเดือนเท่ าใด ให้ เป็ นไปตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด แต่เงินเดื อนที่ จะให้ ได้ รับต้องไม่ สู งกว่าข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ ความชำนาญ หรือความเชี่ยวชาญ ในระดับเดียวกัน
เว้นแต่จะเป็นการโอนตามวรรคสอง”
2. มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
3. หลั กเกณฑ์ และวิธีการโอนพนั กงานส่ วนท้ องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็ น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒) ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560

- ๑๔๖ -

3. แผนผังขั้นตอนการดำเนินการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น
- ศธจ. ขอความเห็นชอบนำตำแหน่งว่างที่มีอัตรา
เงินเดือน จาก สพท. มาใช้ในการรับโอน

- ใช้ตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน
- คุณสมบัติและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับโอน
- องค์ประกอบการประเมิน/ตัวชี้วัด
- แบบประเมิน/เกณฑ์การให้คะแนนประเมิน
- ตั้งคณะกรรมการประเมินไม่น้อยกว่า 5 คน

1. สำนักงานศึกษาธิการขอความเห็นชอบใช้ตำแหน่ง
เพื่อรับโอน

2. กศจ. พิจารณาเห็นชอบ

3. กศจ. ประกาศรับสมัคร
ก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วัน
4. ดำเนินการรับสมัคร ตรวจสอบข้อมูล
และประสานส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. คณะกรรมการดำเนินการประเมิน
ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด

ตามองค์ประกอบค
6. กศจ. พิจารณา
การรับโอน

7.1 กรณีอนุมตั ิ
ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53
ดำเนินการออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

7.2 กรณีไม่อนุมตั ิ

- ๑๔๗ -

4. คำอธิบายแผนผังขั้นตอนการดำเนินการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นฯ
ก.ค.ศ. กำหนดการโอนพนั กงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการโดยสรุป ดังนี้
1. สำนักงานศึกษาธิการขอความเห็นชอบใช้ตำแหน่งเพื่อรับโอน
สำนักงานศึกษาธิการ ขอความเห็นชอบในการนำตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน มีชื่อตำแหน่ง
และระดับตำแหน่งตรงตามกรอบอัตรากำลังและเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด และมิใช่เป็นตำแหน่งที่รอการเลิกหรือยุบ
หรือตำแหน่งที่มีเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) กำหนด
หรือตำแหน่งที่สงวนไว้ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาใช้ในการรับโอน
ทั้งนี้ กศจ. นั้น ต้องไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันหรือบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกซึ่งรอการบรรจุและแต่งตั้ง
ในตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่จะรับโอน
2. กศจ. พิจารณาเห็นชอบให้ใช้ตำแหน่งในการรับโอน และกำหนดรายละเอียด ดังต่อไปนี้
- ตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือนที่จะใช้รับโอน
- คุณสมบัติและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับโอน
- องค์ประกอบการประเมิน/ตัวชี้วัด
- แบบประเมิน/เกณฑ์การให้คะแนนประเมิน
- ตั้งคณะกรรมการประเมินที่มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสม จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
3. กศจ. ประกาศรับสมัคร
กศจ. ประกาศรับสมัครรับโอน ก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย
และประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ต สื่อต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยระบุ
- ตำแหน่งว่างที่จะรับโอน
- คุณสมบัติของผู้ขอโอน
- องค์ประกอบการประเมิน/ตัวชี้วัด
- แบบประเมิน/คะแนนประเมิน
- เงื่อนไข/ข้อความอื่น ๆ ที่ผู้ขอโอน ควรทราบ
4. ดำเนินการรับสมัคร ตรวจสอบข้อมูลและประสานส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการรับสมัครตามวันเวลาที่ประกาศรับสมัคร พร้อมทั้ง
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครให้เป็นไปตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด
4.2 ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ของหน่วยงานการศึกษาที่ประสงค์จะรับโอน ทำความตกลง
กับผู้มีอำนาจสั่งบรรจุของส่วนราชการหรือหน่วยงานการศึกษาเดิมของผู้ ขอโอน พร้อมสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
การรับเงินเดือน การลาศึกษาต่อ การถูกดำเนินการทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ การถูกดำเนินคดีหรือ
ถูกลงโทษทางอาญา หรือถูกดำเนินคดีล้มละลายหรือเป็นบุคคลล้มละลายและข้อมูลอื่น ๆ ตามแบบที่กำหนด
และเมื่อได้รับยินยอมพร้อมข้อมูลดังกล่าวจากส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิมของผู้ขอโอนแล้วให้นำเสนอ
กศจ. พิจารณาต่อไป
5. คณะกรรมการดำเนินการประเมิน
คณะกรรมการประเมินที่ กศจ. ตั้ง ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสม
ของผู้ขอโอนที่ยื่นคำขอไว้ ตามองค์ป ระกอบการประเมินและตัวชี้วัดที่กำหนด โดยให้ดำเนินการให้เป็น ไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้

- ๑๔๘ -

6. กศจ. พิจารณาการรับโอน
การพิจารณารับโอน ให้เป็นไปตามแนวทาง ดังนี้
1) ให้พิจารณาจากผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการประเมิน โดยนำข้อมูลตามข้อ 4.2
มาประกอบการพิจารณาด้วย
2) กรณี ก ารรั บ โอนต่ า งกลุ่ ม ตำแหน่ ง ไปแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ำรงตำแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ
ระดับชำนาญการขึ้นไป จะต้องพิจารณาการประเมินบุคคลและผลงาน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนดด้วย และการพิจารณารับโอนให้ดำเนินการภายหลังจากการย้าย หรือการเปลี่ยนตำแหน่ง และการบรรจุ
และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒) เสร็จสิ้นแล้ว
3) การพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ำรงตำแหน่ ง ประเภทใด สายงานใด ระดั บ ใด ต้ อ งเป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยคำนึงถึงความจำเป็นและประโยชน์
ที่ทางราชการจะได้รับจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ของผู้ขอโอนเทียบกับตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒) ในหน่วยงานการศึกษานั้นด้วย
สำหรับการให้รับเงินเดือน ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม กรณีที่เงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของระดับตำแหน่ง
ที่จ ะแต่งตั้ง ให้ ได้รับ เงิน เดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ตามหนังสื อสำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.5/ว 23 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559)
7. ผลการพิจารณา
7.1 กรณีอนุมัติ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ดำเนินการออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
เมื่อ กศจ. พิจารณามีมติอนุมัติแล้ ว ให้ ผู้ มีอำนาจตามมาตรา 53 ดำเนินการออกคำสั่ ง
บรรจุและแต่งตั้ง และส่งคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงาน ก.ค.ศ.
ภายใน 7 วัน
ทั้งนี้ เมื่อผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้
1) แจ้งให้ ส่ วนราชการหรือหน่วยงานสั งกัดเดิมของผู้ขอโอนสั่ งให้ พ้นจากตำแหน่ง
หน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิม โดยให้มีผลในวันเดียวกันกับวันที่มีคำสั่งรับโอน และส่งตัวไปรับตำแหน่งใหม่ต่อไป
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับโอนต้องรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานการศึกษาที่รับ โอน ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่
ออกคำสั่งรับโอน หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้มีอำนาจสั่งรับโอนอาจยกเลิกการรับโอนได้
2) ส่งสำเนาคำสั่ งพร้อมบัญชีรายละเอียดการบรรจุและแต่งตั้ง ไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ.
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ออกคำสั่ง พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) บัญชีรายละเอียดอัตรากำลังตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒)
ในหน่วยงานการศึกษาที่รับโอน
(2) สำเนาเอกสารหลักฐาน ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดในแบบคำขอโอน
(3) สำเนารายงานการประชุม กศจ. เฉพาะวาระที่พิจารณาและมีมติให้รับโอน
7.2 กรณีไม่อนุมัติ ยุติการดำเนินการ

- ๑๔๙ -

5. ข้อพึงระวัง
5.1 ผู้ ขอโอนต้ องเป็ น พนั กงานส่ วนท้ องถิ่ นหรื อข้ าราชการอื่ น ที่ ได้ รั บการบรรจุ และแต่ งตั้ ง
จากผลการสอบแข่งขันในประเภทตำแหน่งเดียวกันหรือเทียบเท่ากับตำแหน่งที่จะขอโอน โดยเป็นการสอบแข่งขัน
ที่เทียบเคียงหรือได้มาตรฐานเดียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. กำหนด และต้องเป็น
ผลการสอบแข่งขันในประเภทตำแหน่งเดียวกันหรือเทียบเท่ากับตำแหน่งปัจจุบันก่อนโอน
5.2 การรับโอนมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ขึ้นไป ต้องผ่านการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
5.3 การให้ได้รับเงินเดือนต้องให้ได้รับเท่าเดิมและไม่สูงกว่าขั้นสูงของระดับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 23 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559)
5.4 หนังสือยินยอมให้โอนของหน่วยงานต้นสังกัด ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

- ๑๕๐ -

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
1. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
1. คํ าสั่ งหั ว หน้ าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อ ง การบริห ารงานบุ ค คลของ
ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา สั่ ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘ กำหนดให้ ก.ค.ศ.
เป็นผู้ดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในกรณีที่ ก.ค.ศ. เห็นสมควร จะมอบหมายให้ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ซึ่ง ก.ค.ศ. ตั้งตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานการศึกษาเป็นผู้ดําเนินการ
ตามวรรคสองก็ได้ หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน วิธีดําเนินการที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี
ผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ การนํ าบั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ ในบั ญ ชี ห นึ่ งไปขึ้ น บั ญ ชี เป็ น ผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ ในบั ญ ชี อื่ น
การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด
2. หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่ อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.5/ว 27 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555
ตามข้ อ 19 ของหลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า ว และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ตามหนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.5/ว 4 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 กำหนดให้กรณีที่ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ขอจากบัญชี
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นได้ โดยให้ดำเนินการตามลำดับ
ที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ฯ
3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้
ในบัญชีอื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค . (๒)
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/426 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 กำหนดให้ใช้แนวปฏิบัติ
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 27 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.5/ว 4 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ในส่วนที่ว่าด้วยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
ในบั ญ ชี ห นึ่ ง ไปขึ้ น บั ญ ชี เป็ น ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ใ นบั ญ ชี อื่ น ของข้ าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค . (๒) ต่อไปได้ จนกว่า ก.ค.ศ. จะกำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวใหม่

- ๑๕๑ -

3.1 แผนผังขั้นตอนการดำเนินการสอบแข่งขันฯ
การดำเนินการสอบแข่งขัน
ก.ค.ศ. เป็นผูด้ ำเนินการสอบ
- ชื่อตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตัง้ และเงินเดือน
ที่จะได้รับ
- ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิของตำแหน่ง
- คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
- กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
- เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
- หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้
- เงื่อนไขหรือข้อความอื่นที่ผู้สมัครควรทราบ
- ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ประชาสัมพันธ์
ทางอินเตอร์เน็ตและสื่อต่างๆ

ก.ค.ศ. มอบหมายให้ กศจ./ ส่วนราชการ
หน่วยงานการศึกษา เป็นผู้ดำเนินการสอบ
1. ส่วนราชการกำหนดนโยบาย/แนวทางการบริหาร
จัดการ และดำเนินการเกีย่ วกับการจัดทำข้อสอบ
2. ผู้ดำเนินการสอบ
ประกาศรับสมัคร
ก่อนวันรับสมัคร
ไม่นบ้อสมัยกว่
7 วัน
3. ดำเนินการรั
คราตรวจสอบเอกสาร
คุณสมบัติและคุณวุฒิของผู้สมัคร
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
และกำหนดวัน เวลา และสถานทีส่ อบ
5. ดำเนินการสอบแข่งขัน

ผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน รายงานผลการดำเนินการ
ไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 5 วันทำการ
นับแต่วันประกาศผลการสอบ

6. ประกาศขึ้นบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้

7. เรียกตัวผูส้ อบแข่งขันได้

8. ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ดำเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

- ๑๕๒ -

4. คำอธิบายแผนผังขั้นตอนการดำเนินการสอบแข่งขันฯ
ก.ค.ศ. กำหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขการสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ เ ข้ า รั บ ราชการ
เป็ น ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 27 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ประกอบกับคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคล
ของข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ซึ่ งกำหนดให้ ก.ค.ศ. เป็ น ผู้ ด ำเนิ น การสอบแข่ งขั น หรื อ
มอบหมายให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ซึ่ง ก.ค.ศ. ตั้งตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานการศึกษาเป็นผู้ดําเนินการสำหรับการสอบแข่งขัน
ที่ ก.ค.ศ. มอบหมายให้ กศจ. ส่วนราชการ หรือหน่วยงานการศึกษา เป็นผู้ดําเนินการมีขั้นตอนดำเนินการ
โดยสรุป ดังนี้
1. ส่วนราชการกำหนดนโยบาย/แนวทางการบริหารจัดการ และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำข้อสอบ
เมื่อ ก.ค.ศ. มอบหมายให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ซึ่ง ก.ค.ศ. ตั้งตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานการศึกษา เป็นผู้ดําเนินการ
สอบแข่งขัน ให้ส่วนราชการดำเนินการกำหนดนโยบาย หรือแนวทางในการบริหารจัดการในการดำเนินการ
รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำข้อสอบ การตรวจกระดาษคำตอบ ประมวลผลการสอบ
สำหรับหลักสูตรการสอบแข่งขันให้ใช้หลักสูตรตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้ท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
ทั้งนี้ ส่วนราชการอาจกำหนดให้ผู้สมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป หรือภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน แล้วจึงให้ผู้ที่สอบได้คะแนนตามเกณฑ์สอบในภาคอื่นต่อไปก็ได้
2. ผู้ดำเนินการสอบประกาศรับสมัคร
การประกาศรั บสมั คร ให้ ก.ค.ศ. หรือ กศจ. /ส่วนราชการ ที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย จัดทำประกาศ
รับสมัครสอบแข่งขันโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ที่กำหนดไว้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ และดำเนินการประกาศ
ก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย และประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ต สื่อต่าง ๆ
ตามความเหมาะสม ทั้ ง นี้ ให้ ส่ งประกาศไปยั งสำนั ก งาน ก.ค.ศ. ส่ ว นราชการต้ น สั งกั ด และหน่ ว ยงาน
ที่เห็นสมควร
3. ดำเนินการรับสมัคร ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติและคุณวุฒิของผู้สมัคร
การรั บ สมั ค รให้ กศจ./ส่ ว นราชการ ที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย รั บ สมั ค รไม่ น้ อ ยกว่ า 15 วั น
โดยต้ อ งระบุ วั น ที่ รั บ สมั ค รไว้ ในประกาศให้ ชั ด เจนด้ ว ยว่ า รั บ สมั ค รตั้ ง แต่ วั น ที่ เท่ าใดถึ ง วั น ที่ เท่ าใด
และเว้นวันหยุดราชการหรือไม่ และกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติและคุณวุฒิของผู้สมัคร
สอบแข่งขัน ให้ ถูกต้องตรงตามที่ระบุ ไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ซึ่งจะต้องดำเนินการให้ แล้ วเสร็จ
ก่ อ นวั น ประกาศรายชื่ อผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ าสอบแข่ งขั น และในแต่ ล ะวั น ให้ จั ดทำสถิ ติ ผู้ ส มั ครแยกตามตำแหน่ ง
ประเภทตำแหน่ง ประกาศไว้ในที่เปิดเผยและหรือทางอินเตอร์เน็ต

- ๑๕๓ -

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ต้องประกาศก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วัน พร้อมทั้งกำหนด
วัน เวลา และสถานที่ ส อบให้ ชั ด เจน ตลอดจนกำหนดระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ข องผู้ เข้ า สอบแข่ งขั น
และระเบียบอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น ณ สถานที่ทำการของผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน ทางอินเตอร์เน็ต และทางสื่อต่าง ๆ
ตามความเหมาะสม
5. ดำเนินการสอบแข่งขัน
ในการดำเนินการสอบแข่งขัน ให้ผู้ดำเนินการสอบดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายหรือแนวทาง
ที่ ส่ วนราชการกำหนด และให้ ดำเนิ นการตามหลั กการบริหารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี โดยยึ ดถื อระบบคุ ณธรรม
ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้
เกณฑ์การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ผู้นั้นต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ
6. ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เรียงลำดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ
ตามที่ หลั กเกณฑ์ และวิ ธีการฯ กำหนดไว้ และบั ญชี ผู้ สอบแข่ งขั นได้ ให้ ใช้ ได้ ไม่ เกิ น 2 ปี นั บแต่ วั นประกาศขึ้ นบั ญชี
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้มีการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
เมื่อการสอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันรายงานผลการดำเนินการและจัดส่งข้อสอบ
วิ ช าละ 1 ชุ ด พร้ อ มเฉลยคำตอบ บั ญ ชี ก รอกคะแนน 1 ชุ ด และสำเนาบั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ 1 ชุ ด
ไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันประกาศผลการสอบ รวมทั้งเมื่อมีการยกเลิกการขึ้นบัญชี
ผู้ สอบแข่ งขั นได้ หรื อขึ้ นบั ญชีผู้ ใดไว้ตามเดิ ม ให้ แจ้ งไปยังสำนั กงาน ก.ค.ศ. ภายใน 5 วันทำการ นั บตั้ งแต่ วันยกเลิ ก
หรือขึ้นบัญชีผู้นั้น
7. เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรกให้ใช้ประกาศขึ้นบั ญชี
ผู้สอบแข่งขันได้เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
การเรียกตัวครั้งต่อ ๆ ไป ให้ทำหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคล ก่อนวันรายงานตัว
ไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทางตามที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารการรับสมัคร
โดยให้แจ้งรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
8. ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ดำเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
การสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เป็นอำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นชอบของ กศจ.
เมื่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ใดให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) แล้วให้ส่งสำเนาคำสั่งให้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันออกคำสั่ง

- ๑๕๔ -

3.2 แผนผังขั้นตอนการดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น
- เห็นชอบใช้ตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน
- อนุมัติให้ขอนำรายชื่อฯ ตามลำดับ ดังนี้
1. บัญชีรายชื่อผูส้ อบแข่งขันได้ของ กศจ. อื่น
2. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
ดังนี้
2.1 อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2.2 อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
3. บัญชีรายชื่อผูส้ อบแข่งขันได้ข้าราชการ
พลเรือนสามัญของส่วนราชการต้นสังกัด
4. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ข้าราชการพลเรือน
สามัญของส่วนราชการอื่น
- เห็นชอบวิธีการคัดเลือก
- ตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
หมายเหตุ : ต้ อ งเป็ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้
ในตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุ
และแต่ ง ตั้ ง และมี คุ ณ วุ ฒิ ต รงตามมาตรฐาน
ตำแหน่ ง ที่ จ ะบรรจุ แ ละแต่ งตั้ ง และไม่ มี บั ญ ชี
ผู้สอบแข่งขันได้รอการบรรจุ

2. กศจ. พิจารณา
3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ดำเนินการขอใช้บัญชี
4. คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก

5. กศจ. พิจารณา
ผลการคัดเลือก

6. ประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้
7. เรียกตัวผูส้ อบแข่งขันได้

8. ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53
ดำเนินการออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

- ๑๕๕ -

4. คำอธิบายแผนผังขั้นตอนการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น
การขอใช้บั ญ ชี ร ายชื่อผู้ ส อบแข่งขัน ได้ ในบั ญ ชี ห นึ่ งไปขึ้น บั ญ ชีเป็ นผู้ ส อบแข่งขัน ได้ในบั ญ ชีอื่ น
ให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น
ตามหนั งสื อสำนั กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 27 ลงวัน ที่ 8 พฤศจิก ายน 2555 โดยต้ อ งดำเนิ น การ
ตามลำดับ การขอนำรายชื่ อผู้ ส อบแข่งขัน ได้ ในบั ญชี หนึ่ งไปขึ้นเป็ นผู้ สอบแข่ งขันได้ในบั ญชีอื่น ตามหนั งสื อ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 4 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ซึง่ มีขั้นตอนดำเนินการโดยสรุป ดังนี้
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
กศจ. ที่จะขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ จากบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีหนึ่งไปขึ้น
บัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น จะต้องไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ. ในตำแหน่งว่างที่จะบรรจุและ
แต่งตั้งนั้น โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เสนอขออนุมัติ กศจ. พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งว่างที่มีอัตรา
เงินเดือนที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้ง และบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
โดยต้องขอใช้บัญชีตามลำดับ ดังนี้
1.1 บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ. อื่น
1.2 บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ดังนี้
1.2.1 อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.2.2 อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.3 บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการต้นสังกัด
1.4 บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการอื่น
2. กศจ. พิจารณา
การพิจารณาอนุมัติการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้
ในบัญชีอื่น กศจ. ต้องพิจารณาข้อมูลที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอ ตามข้อ 1 ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ
ในการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.5/ว 27 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555
3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการขอใช้บัญชี
การดำเนิ น การขอใช้ บั ญ ชี ในกรณี ข อใช้ บั ญ ชี จ าก กศจ. อื่ น หรื อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ ง
ต้ องดำเนิ น การให้ เป็ น ไปตามแนวปฏิ บั ติ ในการนำรายชื่ อ ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ใ นบั ญ ชี ห นึ่ ง ไปขึ้ น บั ญ ชี เป็ น
ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 27 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555
สำหรั บ การขอรายชื่ อ ผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ ป ระเภทข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ จากส่ วนราชการต้ นสั งกั ดหรื อ
ส่วนราชการอื่น ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.พ. กำหนด โดยอนุโลม
4. คณะกรรมการการคัดเลือก
คณะกรรมการการคั ดเลื อก ดำเนิ นการคั ดเลื อกตามวิ ธี การ ที่ กศจ. เห็ นชอบ (กรณี การขอใช้ บั ญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ประเภทข้าราชการพลเรือน มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ของ กศจ.)
5. กศจ. พิจารณาผลการคัดเลือก
การพิจารณาผลการคัดเลือก พิจารณาจากข้อมูลที่คณะกรรมการการคัดเลือกดำเนินการคัดเลือก
ตามวิธีที่ได้รับความเห็นชอบจาก กศจ.

- ๑๕๖ -

6. ประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จากการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้นำรายชื่อผู้สมัครใจมาเรียงลำดับที่ตามบัญชีเดิม
กรณีการขึ้น บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ที่มาจากการนำรายชื่อผู้ส อบแข่งขันได้ ประเภทข้าราชการ
พลเรือนสามัญมาคัดเลือก ให้เรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับผลการคัดเลือก
7. เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้เรียกตามลำดับการขึ้นบัญชี
8. ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ดำเนินการออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
การสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้ าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นอำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นชอบของ กศจ.
เมื่อผู้ มีอำนาจสั่ งบรรจุ และแต่งตั้ งออกคำสั่ งบรรจุและแต่งตั้ งผู้ ใดให้ ดำรงตำแหน่ งบุ คลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) แล้ว ให้ส่งสำเนาคำสั่งให้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันออกคำสั่ง
5. ข้อพึงระวัง
5.1 ปริ ญญาบั ตร ประกาศนี ยบั ตร ตามที่ ระบุ ไว้ในประกาศรับสมั ครสอบแข่งขัน จะต้องได้ รับ
การอนุมัตจิ ากผู้มีอำนาจไม่หลังวันปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
5.2 คุณ วุฒิ ของผู้ ส มัครสอบต้องตรงตามคุณ สมบั ติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง และเป็ นคุณ วุฒิ
ที่ ก.พ. รับรอง
5.3 ผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องมีหนังสืออนุญาตจาก
ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้ายหรือโอนโดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อสอบแข่งขันได้
5.4 กรณีจะให้ได้รับเงินปัจจัยเพิ่ม ต้องระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันด้วย
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รายการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เอกสาร
ศธ 0206.5/321 ลงวันที่ 7 กันยายน 2552
เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ว 8/2556
เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ว 30/2560
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณณ์ (ตําแหน่ง ประเภททั่วไป) และตําแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา
ว 23/2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูง
กว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งมาใช้สำหรับตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ว 29/2560
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒)
ว 27/2555
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(QR Code)
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เอกสาร
ว 4/2559
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(QR Code)

10. การดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ
การดำเนิ นการทางวิ นั ย หมายถึ ง กระบวนการและขั้นตอนการดำเนิ นการในการลงโทษข้ าราชการ
ซึ่งเป็นกระบวนการตามกฎหมายที่จะต้องกระทำเมื่อข้าราชการมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย ได้แก่
1. การตั้งเรื่องกล่าวหา
2. การสืบสวนหรือการสอบสวน
3. การพิจารณาความผิดและกำหนดโทษ
4. การลงโทษหรืองดโทษ
5. การดำเนินการในระหว่างดำเนินการทางวินัย เช่น ให้พักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน
โดยที่คำสั่งลงโทษทางวินัยเป็นคำสั่งทางปกครอง ขั้นตอนการดำเนินการและการใช้ดุลพินิจกำหนด
โทษทางวินัย จึงต้องเป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง
มาตรา 95 วรรคสี่ เมื่อปรากฏกรณี มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ใดกระทำผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยทันที
วรรคห้า เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทำผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชารีบดำเนินการ
สืบ สวนหรือพิ จ ารณาในเบื้ องต้ น ว่า กรณี มี มูลที่ ค วรกล่ าวหาว่า ผู้นั้ น กระทำผิดวิ นัยหรื อไม่ ถ้า เห็ นว่ า
กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย
ก็ให้ดำเนินการทางวินัยทันที
มาตรา 98 วรรคหนึ่ง การดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ซึ่ งมี ก รณี อั น มี มู ล ที่ ค วรกล่ า วหาว่ า กระทำผิ ด วิ นั ย ให้ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อดำเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยมิชักช้า และในการสอบสวนจะต้องแจ้งข้อกล่าวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้
เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหา
จากบทบัญญัติทั้ง 2 มาตราดังกล่าว อาจเห็นได้ว่า ในการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 นั้น
เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ใดกระทำผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ผู้บังคับบัญชาต้องดำเนินการ สืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นก่อนว่า
กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยหรือไม่ ถ้าผลของการสืบสวนปรากฏว่าเป็นกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นกระทำผิดวินัย ผู้บังคับบั ญชาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยต่อไปได้
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ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย
การตั้งเรื่องกล่าวหา
การตั้งเรื่องกล่าวหา เป็นการตั้งเรื่องดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการ เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระทำผิดวินัย มาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กำหนดให้
ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อดำเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า
ผู้ตั้งเรื่องกล่าวหาคือผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา กรณีที่เป็นการกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา 98 วรรคลอง ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 เป็นผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสำหรับกรณีที่เป็นการกล่าวหาว่า
กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น คือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนได้ทุกคนในฐานะผู้บังคับบัญชา เว้นแต่กรณีที่เป็นการ
ช่วยปฏิบัติราชการจะมีเพียงอำนาจการบังคับบัญชา แต่ไม่มีอำนาจดำเนินการทางวินัยหรือสั่งลงโทษกรณีเช่นนี้
จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเป็นผู้ดำเนินการ
เรื่องที่กล่าวหา หมายถึง การกระทำหรือพฤติการณ์แห่งการกระทำที่กล่าวอ้างว่า ผู้ถูกกล่าวหา
กระทำผิดวินัย
การตั้งเรื่องกล่าวหา หมายถึง การตั้งเรื่องการดำเนินการทางวินัยแก่ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เมื่อมีการร้องเรียนกล่าวหา และผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการสืบสวนพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูล
ที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัย
ข้ อกล่ าวหา หมายถึ ง รายละเอี ยดแห่ งการกระทำหรื อพฤติ การณ์ แห่ งการกระทำที่ กล่ าวอ้ างว่ า
ผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัย โดยอธิบายว่าผู้กกล่าวหากระทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทำอย่างไร เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหารู้ตัว
และมีโอกาสชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาได้
ในการตั้งเรื่องกล่าวหานั้นมิใช่ฐานความผิด แต่เป็นเรื่องราวหรือการกระทำที่กล่าวอ้างว่าผู้ถูกกล่าวหา
กระทำความผิด ฉะนั้น การตั้งเรื่องกล่าวหาควรตั้งให้กว้างไว้ เพียงเพื่อให้รู้ว่าผู้ถูกกล่าวหาทำอะไรที่เป็นความผิด
และไม่ควรเอากรณีความผิดหรือฐานความผิด หรือมาตราความผิดไปเป็นเรื่องกล่าวหา เพราะจะทำให้เรื่องที่กล่าวหา
ถูกจำกัดไว้ในวงแคบ
การสืบสวน
การสื บสวน หมายถึง การแสวงหาข้อเท็ จจริงและพยานหลักฐานเบื้ องต้นในมูลกรณี ที่ มี การกล่ าวหา
หรือสงสัยว่าข้าราชการผู้ใดอาจกระทำความผิดจริงหรือไม่ เพียงใด เพื่อจะได้ดำเนินการทางวินัยต่อไป
วิธีการสืบสวน
วิธีการสืบสวนไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดกำหนดรูปแบบของการดำเนินการไว้ ดังนั้น การสืบสวน
อาจจะดำเนินการโดยวิธีการใดก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพของเรื่องที่จะทำการสืบสวนว่าควรจะใช้วิธีอย่างใด
จึงจะเหมาะสม เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงของเรื่องที่สืบสวนอาจทำได้โดย
1. ผู้บังคับบัญชาดำเนินการเอง
2. ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
3. มอบหมายให้ผู้ใดไปดำเนินการ เช่น ผู้บังคับบัญชาลำดับรองลงมา หรือเจ้าหน้าที่ที่ไว้วางใจ
4. ส่ ง ประเด็ นหรื อข้ อสำคั ญไปให้ หน่ วยงานหรือผู้ ที่ เชื่ อถื อได้ สื บสวนให้ ก็ ได้ เช่ น ตำรวจ การสื บสวน
อาจกระทำได้ทั้งโดยทางลับและโดยเปิดเผย
การสื บ สวนโดยทางลั บ ได้แ ก่ การสื บ สวนที่ ด ำเนิ น การไปโดยมิ ให้ ผู้ ก ระทำผิ ดหรือ ผู้ ถู กสงสั ย
ว่าเป็นผู้กระทำผิดรู้ตัวถึงเรื่องที่จะทำการสืบสวน โดยใช้กลวิธีที่เหมาะสม
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การสืบสวนโดยเปิดเผย ได้แก่ การหาข้อเท็จจริงโดยวิธีแจ้งหรือแสดงให้ผู้ถูกสงสัยหรือผู้ถูกกล่ าวหา
ทราบถึงประเด็นแห่งความผิด และขอให้เข้าชี้แจงแสดงเหตุผลแก้ข้อกล่าวหาโดยปกติผู้สืบสวนจะต้องรวบรวม
พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่มีอยู่หรือข้อมูลต่าง ๆ ไว้ก่อน เพื่อสะดวกในการที่จะชี้หรือยืนยันถึงข้อกล่าวหานั้น
กรณี ใ ดจะสมควรสื บ สวนโดยเปิ ด เผยหรื อ โดยทางลั บ นั้ น ย่ อ มขึ้ น อยู่ กั บ เรื่ อ งที่ จ ะสื บ สวน
ความร้ายแรงแห่งกรณี ตลอดจนความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
การสืบสวนทางวินัยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ
1.การสืบสวนก่อนการดำเนินการทางวินัย (ไม่เป็นการดำเนินการทางวินัย)
2.การสืบสวนซึ่งเป็นการดำเนินการทางวินัย
1. การสื บ สวนก่อนการดำเนินการทางวินัย ได้แก่ การสื บสวนเมื่อมีกรณี สงสั ยว่าข้าราชการ
อาจกระทำผิ ดวินั ย เป็น การสืบ สวนเพื่อพิจารณาว่า กรณี มีมูลที่ควรกล่ าวหาว่าผู้ นั้นกระทำผิดวินัยหรือไม่
ตามมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หากข้อเท็จจริง
ฟังได้ว่า กรณีมีมูลก็ต้องดำเนินการทางวินัยต่อไป แต่ถ้าผลการสืบสวนปรากฏว่ากรณีไม่มีมูลก็ต้องยุติ
กรณีที่มีการกล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดวินัย
ซึ่งการกล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยนั้นอาจมีที่มาอันเป็นมูลกรณีแห่งเรื่องที่กล่าวหาปรากฏขึ้นได้หลายทาง เช่น
1) ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาพบว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาผู้ใดกระทำผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐาน
ในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยทันที
2) กรณีที่มีการร้องเรียนด้วยวาจา ให้จดปากคำและให้ผู้ร้องเรียนลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี
พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา แล้วดำเนินการให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริงโดยอาจ
ตั้งกรรมการสืบสวน หรือสั่งให้บุคคลใดไปสืบสวน หรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบถามก็ได้ หากเห็นว่ากรณีมีมูล
ก็ต้องสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป
3) สำหรั บ กรณี ที่ มี ก ารร้อ งเรีย นเป็ น หนั งสื อ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาต้ องสื บ สวนในเบื้ อ งต้ น ก่ อ น
หากเห็นว่า ไม่มีมูลก็สั่งยุติเรื่อง ถ้าเห็นว่ามีมูลก็สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
4) ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นแจ้งมาให้ทราบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระทำผิดวินัยหรือสงสัยว่ากระทำผิดวินัย
2. การสืบสวนซึ่งเป็นการดำเนินการทางวินัย ได้แก่ การสืบสวนกรณีเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
โดยที่มาตรา 98 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
บัญญัติว่า “ในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. จะดำเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้”
และตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 ข้อ 2 (2) กำหนดกรณีละทิ้งหน้าที่ราชการ
ติดต่อในคราวเดียวกันเป็น เวลาเกินกว่า 15 วัน ผู้บังคับบัญชาต้องดำเนินการสืบสวนก่อน หากปรากฏว่า
เป็ นการละทิ้ งหน้ าที่ ราชการโดยไม่ มี เหตุ ผลอั นสมควร หรือโดยมี พฤติ การณ์ อั นแสดงถึ งความจงใจไม่ ปฏิ บั ติ
ตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 87 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และกรณีเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง จึงต้องเสนอเรื่อง
ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี พิจารณาโดยไม่สอบสวนก็ได้
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แผนภูมิก่อนการดำเนินการทางวินัย
มีกรณีกล่าวหา (ม. 95)
กรณีมีมูลโดยมีพยานหลักฐาน
ในเบื้องต้นอยู่แล้ว (ม. 95 ว.4)

ปรากฏตัวผู้กล่าวหา/กรณีเป็นที่สงสัย
โดยไม่มีพยานหลักฐานในเบื้องต้น (ม. 95 ว.5)
สืบสวน/พิจารณาในเบื้องต้น

มีมูล

ยุติเรื่อง*

ดำเนินการทางวินัย

ร้ายแรง
(มีมูลร้ายแรง)
ผู้มีอำนาจตาม ม. 53 ตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (ม. 98 ว.2)**

ไม่มีมูล

ไม่ร้ายแรง
(มีมูลไม่ร้ายแรง)
ผู้บังคับบัญชาตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยไม่ร้ายแรง (ม. 98 ว.1)***

*ไม่ต้องรายงานการดำเนินการทางวินัยตามระเบียบ ก.ค.ศ. เพราะถือว่ายังไม่เป็นการดำเนินการทางวินัย
**เว้นแต่กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง/กรณีที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดทางวินัย ตามมาตรา 98 ไม่ต้องตั้ง
กรรมการสอบสวน
*** เว้นแต่กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
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การสอบสวน
การสอบสวน คือ การรวบรวมพยานหลักฐาน และการดำเนินการทั้งหลายอื่นเพื่อจะทราบ
ข้ อ เท็ จ จริ ง และพฤติ การณ์ ต่ าง ๆ หรื อพิ สู จน์ เกี่ ยวกั บเรื่ องที่ กล่ าวหาเพื่ อให้ ได้ ความจริ งและความยุ ติ ธรรม
และเพื่อที่จะพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดวินัยจริงหรือไม่ ถ้ากระทำผิดจริงก็จะได้ลงโทษผู้กระทำผิดวินัยนั้น
การสอบสวนทางวินัยเป็นการดำเนินการเพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของ
สิทธิและหน้าที่ของบุคคล จึงต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
การสอบสวนทางวินัยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ
1) การสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง
2) การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
1) การสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามมาตรา 98 และกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ที่กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาต้องมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
โดยแต่งตั้งจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือข้าราชการฝ่ายพลเรือนจำนวนอย่างน้อย 3 คน
ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการสอบสวนอย่างน้อยอีก 2 คน ให้กรรมการสอบสวนคนหนึ่ง
เป็นเลขานุการ ในกรณีจำเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ สำหรับวิธีการสอบสวนให้นำขั้นตอนการสอบสวน
วินัยอย่างร้ายแรงมาใช้โดยอนุโลมกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน อาจขอขยายระยะเวลา
ดำเนินการได้ตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 30 วัน
2) การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบี ยบข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2551 จะต้องแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง สำหรับการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ประธานกรรมการต้องดำรงตำแหน่ง
ไม่ต่ำกว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหา สำหรับตำแหน่งที่มีวิทยฐานะประธานต้องมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่า
ผู้ ถูก กล่ าวหา โดยกรรมการสอบสวนต้องมีผู้ ดำรงตำแหน่ งนิติกรหรือผู้ ได้รับปริญญาทางกฎหมายหรือผู้ ได้รับ
การศึกษาอบรมตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการดำเนินการทางวินัยอย่างน้อย 1 คน
และแม้ภายหลังประธานจะดำรงตำแหน่งหรือมีวิทยฐานะต่ำกว่าหรือเทียบได้ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหาก็ไม่กระทบถึง
การได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ และต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน และอาจขอขยายระยะเวลา
ดำเนินการได้ตามความจำเป็น ครั้งละไม่เกิน 60 วัน และถ้าไม่แล้วเสร็จภายใน 240 วัน ต้องรายงาน กศจ./อ.ก.ค.ศ.
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
การสอบสวน

วินัยไม่ร้ายแรง
- ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง
- ดำเนินการสอบสวน ตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
าณา
พ.ศ. 2550 โดยนำหลักไเกณฑ์
กรณีการสอบสวนพิ
ที่อาจไม่ต้อจงตั
้งกรรมการสอบสวนก็
ด้
และวิธีการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง มาใช้โดยอนุโลม

วินัยอย่างร้ายแรง
- ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
- ดำเนินการสอบสวน ตามกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการสอบสวนพิจาณา พ.ศ. 2550
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กรณี ที่ เป็ นความผิ ดที่ ปรากฏชั ดแจ้งตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้ วยกรณี ความผิดที่ ปรากฏชั ดแจ้ง พ.ศ. 2549
จะดำเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้ ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้
ก. การกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ได้แก่
(1) กระทำความผิดอาญาจนต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่า ผู้นั้นกระทำผิดและผู้บังคับบัญชา
เห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคำพิพากษานั้นได้ความประจักษ์ชัดแล้ว
(2) กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคำ
รับ สารภาพต่อผู้ มีห น้ าที่ สื บ สวนหรือคณะกรรมการสอบสวน ตามกฎหมายว่าด้ วยระเบี ยบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และได้มีการบันทึกถ้อยคำรับสารภาพเป็นหนังสือ
ข. การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ได้แก่
(1) กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือโทษที่หนักกว่าจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุด
ให้จำคุกหรือให้ลงโทษที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน และผู้บังคับบัญชา
ได้ ด ำเนิ น การสื บ สวนแล้ ว เห็ น ว่าไม่มี เหตุผ ลอั น สมควร หรือมี พ ฤติก ารณ์ อัน แสดงถึ งความจงใจไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามระเบียบของทางราชการ
(3) กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนั งสือต่อผู้ บังคับบัญชาหรือให้ ถ้อยคำ
รับ สารภาพต่อ ผู้ มี ห น้ าที่ สื บ สวนหรื อ คณะกรรมการสอบสวนตามกฎหมายว่าด้ ว ยระเบี ยบข้ าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และได้มีการบันทึกถ้อยคำรับสารภาพเป็นหนังสือ
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง

ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
- ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำ
ผิดอาญา
- ได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อ
ผู้บังคับบัญชา

ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
- ได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก
หรือหนักกว่าจำคุก
- ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน
เป็นเวลาเกินกว่า 15 วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
- ได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวน
ตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่ าด้ วยการสอบสวนพิ จารณา พ.ศ.2550 ข้ อ 3 กำหนดให้ คณะกรรมการสอบสวน
ประกอบด้วย ประธานกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหา สำหรับตำแหน่ง
ที่มีวิทยฐานะ ประธานต้องดำรงตำแหน่งและมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหา และกรรมการ
อย่างน้อยอีก 2 คน โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ ในกรณีจำเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
และต้องมีผู้ ดำรงตำแหน่ งนิ ติกร หรือผู้ ได้รับปริญ ญาทางกฎหมาย หรือผู้ ได้ รับการฝึ กอบรมตามหลั กสู ตร
การดำเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการดำเนินการทางวินัย อย่างน้อยหนึ่งคนเป็นกรรมการสอบสวน
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ระยะเวลาการสอบสวนและการขอขยายเวลาการสอบสวน
ระยะเวลาและขั้นตอนการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
ลำดับที่

1
2
3

4

5

การดำเนินการของคณะกรรมการสอบสวน

ระยะเวลา

ประธานคณะกรรมการสอบสวนนัดคณะกรรมการสอบสวน มาประชุม
เพื่อวางแนวทางการสอบสวน ตามข้อ 16 แล้ว แจ้งผู้ถูกกล่าวหามาพบ
เพื่อแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
กรณีที่ผู้กล่าวหาไม่รับสารภาพหรือรับสารภาพบางส่วนให้
คณะกรรมการดำเนินการรวบรวมพยานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหา
ภายหลังกรรมการสอบสวนประชุมพิจารณาพยานหลักฐานแล้วเห็นว่า
กรณีมีหลักฐานชัดเจนว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยให้มีหนังสือแจ้งให้
ผู้ถูกกล่าวหามาพบเพื่อแจ้งข้อกล่าวหา พร้อมสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ตามข้อ 24
ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานฝ่ายทีผ่ ู้ถูกกล่าวหาอ้าง
และที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นควรรวบรวมพยานหลักฐาน
จากฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา
- คณะกรรมการสอบสวนประชุมพิจารณาพยานหลักฐานทัง้ หมด
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อลงมติว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินยั หรือ
เป็นผู้บริสุทธิ์ ถ้าผิดวินัย ผิดกรณีใด มาตราใด ควรรับโทษสถานใด
หรือหย่อนความสามารถ ตามมาตรา 111 หรือมีมลทินหรือมัวหมอง
ตามมาตรา 112
- ทำรายงานการสอบสวน
- เสนอรายงานการสอบสวนพร้อมสำนวนการสอบสวน
ต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
รวม

ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่
ประธานคณะกรรมการได้รับทราบ
คำสั่งแต่งตัง้ กรรมการสอบสวน
ภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่
ดำเนินการตาม (1) แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่
ดำเนินการตาม (2) แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่
ดำเนินการตาม (3) แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่
ดำเนินการตาม (6) แล้วเสร็จ

180 วัน

ระยะเวลาและขั้นตอนการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง
ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ประธานได้รับทราบคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยนำขั้นตอนการสอบสวน ตามข้อ 20 (1) (2) (3) (4) และ (5) มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ในกรณี ที่ คณะกรรมการสอบสวนไม่ ส ามารถดำเนิ น การให้ แล้ วเสร็ จภายในกำหนดระยะเวลาได้
ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทำให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งขยายระยะเวลา
ดำเนินการได้ตามความจำเป็นไม่เกิน 30 วัน กรณีสอบสวนทางวินัยไม่ร้ายแรง และครั้งละไม่เกิน 60 วัน
กรณีสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง หากไม่แล้วเสร็จภายใน 240 วัน ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานเหตุ
ที่ทำให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อรายงานให้ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
หรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี เพื่อมีมติเร่งรัดการสอบสวนภายในระยะเวลาที่กำหนด
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การขอขยายเวลาสอบสวน
การขอขยายเวลาสอบสวน

การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
ภายใน 180 วัน
ไม่แล้วเสร็จภายใน 180 วัน
ประธานรายงานผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนสั่งขยาย
ครั้งละไม่เกิน 60 วัน

การสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง
ภายใน 90วัน
ไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน
ประธานรายงานผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
สั่งขยายได้ไม่เกิน 30 วัน และ
เร่งรัดการสอบสวนให้แล้วเสร็จ
ต่อไป

ไม่แล้วเสร็จภายใน 240 วัน ประธานรายงาน
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อรายงาน
กศจ./อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง/ก.ค.ศ. มีมติเร่งรัด
การสอบสวนให้แล้วเสร็จต่อไป
การสอบสวนเพิ่มเติม
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ข้อ 25 และข้อ 41 ได้กำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการสอบสวนเพิ่มเติมไว้ ดังนี้
(1) การสอบสวนเพิ่มเติมก่อนเสนอสำนวนการสอบสวน
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาเสร็จแล้ว และก่อนเสนอ
สำนวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าจำเป็นต้องรวบรวม
พยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ให้ดำเนินการได้ ถ้าพยานหลักฐานที่ได้เพิ่มเติมมานั้นเป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
ก็ให้คณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานดังกล่าวให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยคำ
หรือนำสืบแก้เฉพาะพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสนุนข้อกล่าวหานั้นด้วย
(2) การสอบสวนเพิ่มเติมภายหลังเสนอสำนวนการสอบสวนแล้ว
ในกรณีที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือผู้มีอำนาจตามมาตรา 98 หรือมาตรา 104 (1)
หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (เปลี่ยนเป็น กศจ. ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560) อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีเห็นสมควรให้สอบสวนเพิ่มเติมประการใด
ให้กำหนดประเด็นพร้อมทั้งส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิม เพื่อดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม
ได้ตามความจำเป็น
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไม่อาจทำการสอบสวนได้ หรือผู้สั่งสอบสวนเพิ่มเติม
เห็นเป็นการสมควรจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ขึ้นมา ทำการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได้
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การตรวจสอบความถูกต้องของการสอบสวน
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอสำนวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของการสอบสวนก่อนดำเนินการต่อไป
(1) ในกรณีที่ปรากฏว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้อง ตามข้อ 3 ซึ่งทำให้การสอบสวน
ทั้งหมดเสียไป ในกรณีเช่นนี้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ให้ถูกต้อง
(2) ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทำไม่ถูกต้อง ซึ่งทำให้การสอบสวนตอนนั้นเสียไป
เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้
ก. การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน มีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่ครบตามที่กำหนดไว้
ในข้อ 17 วรรคหนึ่ง
ข. การสอบปากคำบุคคลดำเนินการไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11 ข้อ 27 ข้อ 28 วรรคสอง
ข้อ 29 ข้อ 30 วรรคหนึ่ง หรือข้อ 32 วรรคหนึ่ง
ในกรณีเช่นนี้ ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการ
ตามกรณีดังกล่าวใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็ว
(3) ในกรณีที่ปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนไม่เรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา หรือไม่ส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา หรือไม่มีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง
หรือนัดมาให้ถ้อยคำหรือนำสืบแก้ข้อกล่าวหา ตามข้อ 24 ต้องสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว
และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะชี้แจง ให้ถ้อยคำและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ด้วย
ในกรณีที่การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนแตกต่างจากข้อกล่าวหาที่คณะกรรมการสอบสวน
ได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ แต่ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนนั้น ถ้าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้หลงข้อต่อสู้
โดยได้แก้ข้อกล่าวหาในความผิดนั้นแล้ว ซึ่งไม่ทำให้เสียความเป็นธรรม ให้ถือว่าการสอบสวนและพิจารณานั้นใช้ได้
และให้ลงโทษผู้ถูกกล่าวหาได้ตามบทมาตราหรือกรณีความผิดที่ถูกต้อง
(4) ในกรณี ที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทำไม่ถูกต้องตามกฎ ก.ค.ศ. นี้ นอกจากที่กำหนดไว้
ในข้อ 43 ข้อ 44 และข้อ 45 ถ้าการสอบสวนตอนนั้นเป็นสาระสำคัญอันจะทำให้เสียความเป็นธรรม ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนต้อ งสั่ งให้ คณะกรรมการสอบสวนแก้ไขหรือดำเนิ น การตอนนั้ น ให้ ถูก ต้องโดยเร็ว
แต่ถ้าการสอบสวนตอนนั้นมิใช่สาระสำคัญอันจะทำให้เสียความเป็นธรรม จะสั่งให้แก้ไขหรือดำเนินการให้ถูกต้องหรือไม่ก็ได้
การพิจารณาสั่งการของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนเสนอสำนวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนได้ตรวจสอบความถูกต้องของการสอบสวนแล้ว ต้องพิจารณาสั่งการดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำผิด หรือไม่มีเหตุที่จะให้ออกจากราชการ
ตามมาตรา 112 สมควรยุติเรื่อง หรือกระทำผิดที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันได้รับสำนวนการสอบสวน
(2) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ ราชการ
บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามมาตรา 111 ให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสำนวนการสอบสวนดังกล่าว หากเห็นว่ามีเหตุตามที่คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นมา
ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการตามมาตรา 111
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(3) ในกรณี ที่คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
สมควรลงโทษปลดออกหรื อ ไล่ อ อก ซึ่ งจะต้ องส่ งเรื่ องให้ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ ง หรื อ ก.ค.ศ. พิ จารณา
ตามมาตรา 100 วรรคสี่ (1) หรือ (2) หรือเป็นกรณีตามมาตรา 112 ให้ผู้มีอำนาจตามมาตราดังกล่าวดำเนินการ
โดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันได้ รับสำนวนการสอบสวน และให้ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณาให้แล้วเสร็จ และมีมติโดยเร็ว และให้ผู้มีอำนาจสั่งการตามมติภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่มีมติดังกล่าว (ข้อ 40)
การพิจารณาสั่งการของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สำนวน

ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ไม่ผิด

สั่งยุติเรื่อง

ตรวจสอบความถูกต้อง

พิจารณา

ผิดวินัย
ไม่ร้ายแรง

ผิดวินัยอย่างร้ายแรง
หรือมีมลทินมัวหมอง

สั่งลงโทษ

เสนอ กศจ./อ.ก.ค.ศ.
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
กศจ.

การพิจารณาความผิดและการกำหนดโทษ
การพิจารณาความผิดและกำหนดโทษ หมายถึง การพิจารณาวินิจฉัยว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดวินัยหรือไม่
หากกระทำผิ ดเป็ นความผิ ดกรณี ใด ตามมาตราใด และควรลงโทษสถานใด การพิ จารณาความผิ ด และกำหนดโทษ
เป็นกระบวนการที่จะต้องกระทำโดยผู้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และจะกระทำได้ต่อเมื่อได้ทราบ
ข้อ เท็ จ จริ ง ของเรื่ อ งที่ ก ล่ าวหาโดยกระจ่ างชั ด เพี ย งพอที่ จ ะพิ จ ารณาวินิ จ ฉั ย ความผิ ด และกำหนดโทษได้
ทั้งนี้ ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการสอบสวน เว้นแต่กรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
ผู้มีอำนาจพิจารณาความผิดและกำหนดโทษ
ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาความผิดและกำหนดโทษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้แก่
1) ผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย
2) อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (เปลี่ยนเป็น กศจ. ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560) หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
3) ก.ค.ศ.
ความผิดวินัยมี 2 กรณี คือ
ก. ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ผู้มีอำนาจพิจารณาความผิดและกำหนดโทษคือ ผู้บังคับบัญชา
ตามที่กฎหมายกำหนด
ข. ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้มีอำนาจพิจารณาความผิดและกำหนดโทษมีดังนี้
1) ก.ค.ศ. : สำหรั บตำแหน่ ง ผู้ อำนวยการสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาและรองผู้ อ ำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งศาสตราจารย์ ตำแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ และผู้ซึ่งกระทำผิดวินัย
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อย่างร้ายแรงร่วมกับผู้ ดำรงตำแหน่งดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่เป็นการดำเนินการของผู้บังคับบัญชาที่มีตำแหน่ง
เหนือหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป
2) กศจ. : สำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ที่มีวิทยฐานะตั้งแต่เชี่ยวชาญลงมาและตำแหน่งที่ไม่มีวิทยฐานะ
3) อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง : สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่สังกัด
เขตพื้นที่การศึกษาที่มีวิทยฐานะตั้งแต่เชี่ยวชาญลงมาและตำแหน่งที่ไม่มีวิทยฐานะ
หลักการพิจารณาความผิดและการกำหนดโทษ
ในการพิจารณาความผิด มีหลักที่ควรคำนึง ดังนี้
1. หลักนิติธรรม ได้แก่ การพิจารณาโดยยึดกฎหมายเป็นหลัก การกระทำใดจะเป็นความผิดทางวินัยกรณีใด
ต้องมีก ฎหมายบั ญ ญั ติ ว่าการกระทำนั้ นเป็น ความผิ ดทางวินัย หากไม่ มีกฎหมายบั ญ ญั ติว่าการกระทำนั้ น
เป็นความผิดทางวินัยก็ไม่ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัย ในการพิจารณาว่า การกระทำใดเป็นความผิดวินัยกรณีใด
ต้องพิจารณาให้เข้าองค์ประกอบของการกระทำความผิดกรณีนั้นด้วย ถ้าข้อเท็จจริงบ่งชี้ว่าเข้าองค์ประกอบความผิด
ตามมาตราใด ก็ปรับบทความผิดไปตามมาตรานั้นและลงโทษไปตามความผิดนั้น
2. หลั กมโนธรรม ได้แก่ การพิจารณาให้ เป็นไปโดยถูกต้องเที่ยงธรรมตามความเป็นจริงและ
ตามเหตุและผลที่ควรจะเป็น หมายถึง การพิจารณาความผิดไม่ควรคำนึงถึงแต่ความถูกผิดตามกฎหมายเท่านั้น
แต่ควรคำนึ งถึงความยุ ติธรรมด้ วย โดยจะต้องคำนึงถึง สภาพความเป็น จริงของเรื่องนั้ น ๆ ว่าเป็ นอย่างไร
แล้วพิจารณาความผิดไปตามสภาพความเป็นจริง
การกำหนดโทษ คือ การกำหนดระดั บโทษผู้ กระทำผิ ดวินัยให้ เป็ นไปตามการปรับบทความผิ ด
ว่าเป็ นความผิ ดตามมาตราใดของบทบัญญั ติทางวินัย ตามหมวด 6 ซึ่งมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้กำหนดโทษทางวินัยไว้ 5 สถาน คือ
(1) ภาคทัณฑ์
(2) ตัดเงินเดือน
(3) ลดขั้นเงินเดือน (เปลี่ยนเป็นโทษลดเงินเดือน)
(4) ปลดออก
(5) ไล่ออก
โดยที่ คำสั่งหั วหน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริห ารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 ข้อ 7 ให้แก้ไขคำว่า “ขั้นเงินเดือน”
ในกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เป็ น คำว่ า “เงิ น เดื อ น” ทุ ก แห่ ง
ดังนั้น โทษลดขั้นเงินเดือน จึงเปลี่ยนเป็น โทษลดเงินเดือน
ในการพิจารณากำหนดโทษมีหลักที่ควรคำนึงถึง ดังนี้
1. หลักนิติธรรม คือ การคำนึงถึงระดับโทษตามที่กฎหมายกำหนด
(1) ความผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ ายแรง : โทษปลดออกหรื อ ไล่ อ อกตามความร้ ายแรงแห่ ง กรณี
ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนอาจลดหย่อนโทษได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่าปลดออก (มาตรา 99)
(2) ความผิ ด วิ นั ย ไม่ ร้ า ยแรง : โทษภาคทั ณ ฑ์ ตั ด เงิ น เดื อ น หรื อ ลดเงิ น เดื อ น ถ้ า มี เหตุ
อันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้
(3) กรณีความผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษโดยให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ
หรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้
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ในการลดหย่ อนโทษ ผู้บั งคับบัญ ชาต้องวางโทษก่อนว่าควรลงโทษสถานใด แต่มีเหตุอันควร
ลดหย่อนโทษอย่างไรจึงให้ลงโทษสถานใด หรือให้ลดหย่อนเป็นสถานใด
ทั้งนี้ กรณี ทุจ ริต ต่อ หน้ าที่ ราชการซึ่งมติ คณะรัฐ มนตรีเห็ น ว่าควรไล่ ออกจากราชการเท่ านั้ น
โดยเห็นว่าการนำเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษ
2. หลักมโนธรรม คือ การพิจารณากำหนดโทษให้เหมาะสมตามควรแก่กรณี เช่น ความผิดร้ายแรง
ก็ต้องกำหนดโทษร้ายแรง ความผิดไม่ร้ายแรงก็ต้องกำหนดโทษไม่ร้ายแรง ให้เหมาะสมกับกรณีความผิด
3. หลักความเป็นธรรม คือ ต้องพิจารณากำหนดโทษโดยเสมอหน้ากัน ใครทำผิดก็ต้องถูกลงโทษ
ไม่มีการยกเว้น ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง กระทำผิดอย่างเดียวกันควรต้องลงโทษเท่ากัน อย่างไรก็ดีแม้จะเป็นความผิด
อย่างเดียวกัน แต่พฤติการณ์แห่งการกระทำอาจไม่เหมือนกันโทษจึงอาจแตกต่างกันได้
4. นโยบายของทางราชการ ผู้บังคับบัญชาควรจะได้รับทราบนโยบายของทางราชการในการปราบปราม
กวดขันการกระทำผิดต่าง ๆ เพื่อนำมาเป็นหลักในการใช้ดุลพินิจกำหนดระดับโทษให้ได้มาตรฐานตามนโยบาย
ของทางราชการ
การใช้ดุล พินิ จ ในการพิ จ ารณาความผิ ดและกำหนดโทษทางวินั ยนั้น นอกจากผู้ บั งคับ บัญ ชา
หรือผู้ดำเนินการทางวินัยจะต้องใช้ดุลพินิจภายในกรอบที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว การใช้ดุลพินิจจะต้องมีเหตุผล
ที่รับฟังได้ และอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ถูกต้องด้วย ในทางปฏิบัติองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐจึงมีการ
กำหนดแนวทางการใช้ดุลพินิจในการกำหนดโทษภายในองค์กรหรือหน่วยงานของตน เพื่อให้ผู้ดำเนินการทางวินัย
ใช้ดุลพินิจไปในทิศทางหรือมาตรฐานเดียวกัน
การลงโทษทางวินัย
การลงโทษทางวินัยเป็นมาตรการหนึ่งในการรักษาวินัย นอกเหนือจากการส่งเสริมให้ข้าราชการมีวินัย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้มีการกระทำผิดวินัย และเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
หลักเกณฑ์และวิธีการลงโทษ
1. ห้ามลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิด
2. ต้องลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด
3. การลงโทษต้องไม่เป็นไปโดยพยาบาท อคติ โทสะจริต
4. โดยปกติห้ามลงโทษโดยให้มีผลย้อนหลัง ยกเว้นกรณีที่ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่ง
เกี่ ยวกั บการลงโทษทางวิ นั ยข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา พ.ศ. 2548 ประกอบระเบี ยบ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 กำหนดให้ย้อนหลังได้ เช่น
- กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน และไม่กลับมา
ปฏิบัติราชการอีกเลย
- การลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการสำหรับผู้ที่ออกจากราชการไปแล้ว
- กรณีที่ได้มีคำสั่งพักราชการหรือคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
5. คำสั่งลงโทษต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด
6. ในคำสั่งให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระทำผิดวินัยในเรื่องใด ตามมาตราใด มีข้อพิจ ารณาและ
ข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจอย่างไร
7. ต้องแจ้งคำสั่งให้ผู้ถูกลงโทษทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ออกคำสั่งลงโทษ
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แนวทางการลงโทษทางวินัยตามมติคณะรัฐมนตรี
ในเรื่ องของการปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไปตามมติ คณะรั ฐมนตรี นั้ น ศาลปกครองสู งสุ ดได้ มี คำพิ พ ากษาว่ า
เมื่อคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
หน่ วยงานทางปกครองก็ต้องปฏิบั ติตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี การกำหนดหลั กเกณฑ์เรื่องใดที่ ไม่เป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีย่อมถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 89/2549)
เรื่องการเสพสุรา มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นว. 208/2496
ลงวั น ที่ 3 กั น ยายน 2496 ได้ ว างแนวทางการลงโทษไว้ ว่ า ข้ า ราชการผู้ ใดเสพสุ ร าในกรณี ดั ง ต่ อ ไปนี้
อาจเข้าลักษณะเป็นความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงได้ คือ
- เสพสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- เมาสุราเสียราชการ
- เมาสุราในที่ชุมชนจนเกิดเรื่องเสียหายหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ
เกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวนี้ ได้มีแนวทางการพิจารณาของ ก.พ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.2/ล 31
ลงวั น ที่ 29 มกราคม 2536 ให้ ว างแนวทางว่ า กรณี ดั งกล่ าวควรพิ จ ารณารายละเอี ย ดข้ อ เท็ จ จริ งและ
พฤติการณ์ความร้ายแรงแห่งกรณีเป็นเรื่อง ๆ ไป
เรื่องทุจริตการสอบ มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร. 0401/ว 50
ลงวันที่ 12 เมษายน 2511 ได้วางแนวทางการลงโทษไว้ว่า ข้าราชการที่ทำการทุจริตหรือพยายามทุจริตในการสอบแข่งขัน
หรือสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็นความผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
เรื่องการเล่นการพนัน ก.ค.ศ. มีมติให้กวดขันในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นว. 208/ 2496 ลงวันที่ 3 กันยายน 2496 แจ้งตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7
ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2550 ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เล่นการพนันถือเป็นความผิดวินัย ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ไว้ว่า
(1) การพนั น ที่ กฎหมายห้ ามขาด ถ้าข้าราชการครูผู้ ใดเล่ น การพนั นควรลงโทษปลดออก
หรือไล่ออกจากราชการ
(2) การพนันประเภทที่กฎหมายบัญญัติว่าจะเล่นได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากทางการ
- กรณี เล่ น การพนั น โดยไม่ได้รับอนุ ญ าต ถ้าผู้ เล่ น เป็น เจ้าพนักงานซึ่งมีห น้ าที่ ปราบปราม
โดยตรงหรือเป็นครู หรือเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการวัฒนธรรม หรือเจ้าพนักงานอื่นใด ซึ่งมีข้อห้ามของกระทรวง
ทบวง กรม วางไว้เป็นพิเศษ อาจพิจารณาลงโทษตามเกณฑ์ในข้อ 1
- กรณีเล่นการพนันโดยได้รับอนุญาตแล้ว ถ้าผู้เล่นเป็นเจ้าพนักงานซึ่งมีห น้าที่ปราบปราม
โดยตรงหรือเป็นครู หรือเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการวัฒนธรรม หรือเจ้าพนักงานอื่นใด ซึ่งมีข้อห้ามของกระทรวง
ทบวง กรม วางไว้เป็นพิเศษ อาจพิจารณาลงโทษตามเกณฑ์ในข้อ 1 ก็ได้
เรื่องการเบิกเงินค่าพาหนะเดินทางหรือเบี้ยเลี้ยงหรือเงินอื่นในทำนองเดียวกันเป็นเท็จ ก.พ. ได้มีมติ
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร 0905/ว 6 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2511 และหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร 0709.2/ว 8 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2536 ได้วางแนวทางการลงโทษไว้ว่า การกระทำในลักษณะดังกล่าว
เป็นความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง โดยให้พิจารณารายละเอียดพฤติการณ์แห่งการกระทำผิดประกอบด้วย
เรื่องการเรียกเงินจากผู้สมัครสอบ ก.พ. ได้มีมติตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร 1006/ว 15 ลงวันที่
19 ธันวาคม 2516 ได้วางแนวทางการลงโทษกรณีข้าราชการเรียกและรับเงินจากผู้สมัครสอบแข่งขันหรือ
สอบคัดเลือก โดยอ้างว่าจะช่วยเหลือให้ สอบได้ พฤติการณ์ เป็นความผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
ควรลงโทษสถานหนั ก ระดั บ เดี ย วกั บ ความผิ ด ฐานทุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่ ร าชการ จะปรานี ล ดหย่ อ นโทษได้
ก็เพียงปลดออกจากราชการเท่านั้น
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กรณี ศึ กษา ศาลปกครองสู งสุ ดวิ นิ จฉั ยว่า การที่ ผู้ ฟ้ องคดี รับราชการมาเป็ นเวลานาน ย่ อมรู้ดี ว่ า
การเรียกและรับเงินจากผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับราชการเพื่อเป็นค่าวิ่งเต้นให้ได้รับราชการ เป็นเรื่องที่ข้าราชการที่ดี
ไม่ควรปฏิบัติ พฤติการณ์จึงถือเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
และเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนทำให้เสียหายแก่ชื่อเสียงของราชการ ซึ่งแม้ผู้ฟ้องคดีจะได้นำเงิน
มาคืนให้ แก่ผู้ ร้องเรียนแล้ วก็ตามก็ไม่ อาจลบล้ างความผิ ดที่ ตนได้กระทำสำเร็จไปแล้ ว การรับราชการมานาน
มี ความดี ความชอบ และไม่ เคยกระทำผิ ดวิ นั ยมาก่ อน ก็ ไม่ อาจใช้ เป็ น เหตุ ปลดออกจากราชการได้ เช่ น กั น
อีกทั้งได้มีมติ ก.พ. ตามหนังสือเวียน ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2538 กรณีการลงโทษข้าราชการที่เรียกร้องเงิน
จากราษฎรเพื่ อ ฝากเข้ า ทำงานในหน่ ว ยงานที่ ต นไม่ มี ห น้ าที่ เกี่ ย วข้ อ งว่า เป็ น ความผิ ด วิ นั ย อย่ างร้ ายแรง
ฐานประพฤติชั่วอย่ างร้ ายแรง และความร้ายแรงแห่ งกรณี อยู่ในระดับเดียวกันกับกรณี ความผิดฐานทุจริต
ต่อหน้าที่ราชการ โดยให้ลงโทษไล่ออกจากราชการและเหตุอันควรปรานีใด ๆ ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็น
ปลดออกจากราชการ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 117/2558)
เรื่ อ งการทุ จ ริ ต ต่ อ หน้ าที่ ร าชการ มติ ค ณะรั ฐ มนตรีต ามหนั ง สื อ สำนั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
ที่ นร 0502/ว 234 ลงวัน ที่ 24 ธัน วาคม 2536 ได้ว างแนวทางการลงโทษผู้ กระทำผิ ดวินั ยฐานทุ จริต
ต่อหน้าที่ราชการว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ควรไล่ออกจากราชการ การนำเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืน
หรือมีเหตุอันควรปรานีอื่นใด ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการ
เรื่ อ งการละทิ้ ง หน้ า ที่ ร าชการ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ต ามหนั ง สื อ สำนั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
ที่ นร 0205/ว 234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536 ได้วางแนวทางการลงโทษข้าราชการที่ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อ
ในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลยว่า
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ควรลงโทษไล่ออกจากราชการ การมีเหตุอันควรปรานีอื่นใดไม่เป็นเหตุลดหย่อน
โทษลงเป็นปลดออกจากราชการ
เรื่ องการปลอมแปลงลายมื อชื่ อผู้ อื่ น มติ คณะรั ฐมนตรี ตามหนั งสื อสำนั กเลขาธิ การคณะรั ฐ มนตรี
ที่ นร 0505/ว 197 ลงวั นที่ 17 พฤศจิ กายน 2548 เรื่อง การปรับปรุงมติ คณะรัฐมนตรีเรื่อง การพิ จารณา
การกระทำผิดวินัยของข้าราชการ ได้วางแนวทางการลงโทษข้าราชการที่ปลอมแปลงลายมือชื่อผู้อื่นเพื่อไปหาประโยชน์
โดยให้ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และลงโทษอย่างน้อยปลดออกจากราชการ
ข้อควรคำนึงในการสั่งลงโทษ
(1) การสั่งลงโทษเกินอำนาจ ในกรณีที่กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษให้อำนาจผู้อำนวยการสถานศึกษา
สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่
มีคำสั่งลงโทษเป็นเวลา 1 เดือน 2 เดือน หรือ 3 เดือน ถ้าสั่งลงโทษเกินอำนาจที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น สั่งลงโทษ
ลดเงินเดือนร้อยละ 2 ของเงินเดือน ย่อมเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่มีผลใช้บังคับ เว้นแต่กรณี
เป็นการสั่งลงโทษตามมติ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งลงโทษได้ แม้โทษนั้น
จะเกินอำนาจของตน ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นการสั่งตามมติ มิได้เป็นการสั่งโดยอาศัยอำนาจของตนเอง
(2) ต้องเป็นโทษตามที่กฎหมายกำหนด หมายถึง ผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัย หรือหลักเกณฑ์การลงโทษทางวินัย
ต้องใช้บั งคับ แก่ผู้ ใด ผู้ นั้ น ย่ อมต้องมีสิ ทธิได้รู้ว่ามี โทษใดบ้ า งที่ จะนำมาใช้บั งคับแก่การกระทำของตน เช่น
โทษตัดเงินเดือนกฎหมายกำหนดให้ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับ
ในวั น ที่ มี ค ำสั่ ง ลงโทษเป็ นเวลา 1 เดื อน 2 เดื อน หรือ 3 เดื อน ตามอำนาจของผู้ บั งคั บบั ญชาแต่ ละระดั บ
หรือลดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 และร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีคำสั่งลงโทษ
ไม่ อ าจลงโทษนอกเหนื อ กว่ าที่ ก ฎหมายกำหนดหรือเกิน กว่าอัต ราโทษที่ ก ฎหมายกำหนดได้ เช่ น ลงโทษ
ตัดเงิน เดือน 10% หรือลดเงินเดือน 5 % ไม่อาจกระทำได้ เพราะกฎหมายมิได้กำหนดอัตราโทษดังกล่าวไว้
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รวมถึงกรณี ที่ เป็ น การสั่ งตามมติ ก็เช่ นเดี ยวกันแม้จะเป็ นการสั่ งตามมติ ก็ต้ องเป็ นโทษและอั ตราโทษตามที่ มี
กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ไม่อาจมีมตินอกเหนือไปจากที่กฎหมายกำหนดไว้ได้
(3) ผู้สั่งลงโทษมิใช่ผู้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติงานอาจมีข้าราชการจากหลายหน่วยงานมาทำงานร่วมกัน
เช่น ข้าราชการครูโรงเรียน ก. ไปช่วยราชการโรงเรียน ข. ผู้บริหารโรงเรียน ข. มิใช่ผู้บังคับบัญชาของผู้ไปช่วยราชการ
จึงไม่มีอำนาจสั่งลงโทษมีเพียงอำนาจการมอบหมายงานควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเท่านั้น
(4) การสั่งลงโทษโดยไม่ได้ตั้งกรรมการสอบสวน เว้นแต่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 หรือมิได้นำเสนอองค์คณะพิจารณา ในกรณีที่คณะกรรมการ
สอบสวนหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(5) การสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการห้ามสั่งย้อนหลัง เว้นแต่กรณีที่มีการพักราชการ
หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือเป็นกรณีที่ให้สั่งย้อนได้ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 และระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับ
การลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
(6) สภาพการเป็นข้าราชการ การสั่งลงโทษผู้ซึ่งพ้นสภาพการเป็นข้าราชการไปแล้ว ไม่อาจกระทำได้
ยกเว้น สำหรับกรณีที่มีการกล่าวหาในเรื่องวินัยอย่างร้ายแรง หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา หรือถูกฟ้องคดีอาญา
เว้นแต่ความผิ ดที่ ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิ ดลหุโทษอยู่ก่ อนที่ผู้ นั้นจะออกจากราชการ ซึ่งมาตรา 102
แห่งพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ให้อำนาจผู้มีอำนาจตามมาตรา 53
ดำเนิ นการทางวินั ยแก่ผู้ นั้ นต่ อไปได้ เว้นแต่จะเป็ นการออกจากราชการเพราะตาย ถ้ าผลการสอบสวนปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ยังมีอำนาจสั่งลงโทษไล่ ออก ปลดออกจากราชการย้อนหลังได้
เว้นแต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง เมื่อผู้นั้นออกจากราชการไปแล้ว กฎหมายให้งดโทษเสียได้
(มาตรา 102) สำหรับในกรณี ที่ผู้นั้ นตายในระหว่างการดำเนินการทางวินัยผู้บังคับบัญชาไม่อาจสั่งลงโทษ หรือ
ดำเนิ นการทางวินั ย ต่ อไปได้ อีก จะต้ องสั่ งยุติการดำเนิน การหรือ ยุติเรื่อง แล้ ว รายงานตามลำดับ จนสิ้ นสุ ด
กระบวนการ
(7) เมื่ อสั่ งลงโทษแล้ ว จะต้องแจ้งคำสั่ งให้ ผู้ ถูกลงโทษทราบภายใน 7 วัน พร้อมทั้งแจ้งสิท ธิการ
อุทธรณ์คำสั่งลงโทษได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง
(8) การสั่งลงโทษซ้ำในมูลความผิดเดียวกัน การสั่งลงโทษซ้ำในมูลความผิดเดียวกันขัดต่อหลักกฎหมายทั่วไป
ที่ห้ามมิให้ลงโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้งสำหรับความผิดที่บุคคลนั้นได้กระทำเพียงครั้งเดียว
กรณีศึกษา
1. มติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ครั้งที่ 2/2556 วันพุธที่ 23 มกราคม 2556
การออกคำสั่งลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระบุแต่เพียงว่า
ผู้ อุทธรณ์ ละทิ้ งหน้ าที่ ราชการติ ดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกิน กว่าสิ บห้ าวัน โดยไม่ มี เหตุผ ลอัน สมควรนั้ น
เป็ น การออกคำสั่ ง ลงโทษที่ ไม่ มี ข้ อ พิ จ ารณาและข้ อ สนั บ สนุ น ในการใช้ ดุ ล พิ นิ จ การออกคำสั่ ง ลงโทษ
จึงมีข้อความไม่สมบูรณ์ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 3 จึงมีมติให้ ส ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ ง
โดยให้มีการระบุถึงข้อพิจารณา ข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจอย่างไรในการลงโทษผู้อุทธรณ์ และให้ทำการแจ้งคำสั่ง
ที่แก้ไขดังกล่าวให้ผู้อุทธรณ์ทราบเพื่อผู้อุทธรณ์สามารถใช้สิทธิโต้แย้งการใช้ดุลพินิจในการลงโทษได้อย่างถูกต้อง
2. มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ครั้งที่ 3/2557 วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับกำหนดไว้ โดยจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่กำหนดวิธีดำเนินการเพื่อลงโทษหรือวิธีการบังคับโทษที่ชัดเจน
เมื่อไม่มีหลักเกณฑ์เพื่อกำหนดวิธีดำเนินการเพื่อลงโทษหรือวิธีการบังคับโทษให้เป็นไปตามสถานโทษที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
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การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัย ย่อมไม่อาจดำเนินการต่อไปได้เมื่อตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ไม่มีขั้นเงินเดือน
การจะใช้วิธีดำเนินการเพื่อลงโทษหรือวิธีการบังคับโทษด้วยการลดขั้นเงินเดือน จึงไม่อาจกระทำได้ จึงเห็นควร
ที่จ ะพิจ ารณาทบทวนการใช้ดุ ล พินิ จในการลงโทษนาย ส. ใหม่ตามสถานโทษที่มี วิธีดำเนินการเพื่อลงโทษ
หรือวิธีการบังคับโทษที่ชัดเจนตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับกำหนดไว้ และตามความเหมาะสม
แก่ ค วามผิ ด ด้ ว ย โดยเมื่ อ เที ย บเคี ย ง จึ ง มี ม ติ เป็ น เอกฉั น ท์ ให้ เปลี่ ย นแปลงการลงโทษ นาย ส. จากโทษ
ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้นเป็ นโทษตัดเงินเดือน 5 % เป็ นเวลา 3 เดื อน ซึ่งใกล้เคียงกั บโทษลดขั้นเงินเดื อน 1 ขั้ น
และมีวิธีดำเนินการเพื่อลงโทษหรือวิธีการบังคับโทษชัดเจนตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับกำหนดไว้
ทั้งยังเป็นคุณกับนาย ส. ด้วย
3. ศาลปกครองสูงสุดวินิ จฉัยว่า การดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 91 มาตรา 92 และมาตรา 93 ไม่ได้มีผลเป็นการยกเลิก
หรือยกเว้น ผลบังคับ ของหลั กกฎหมายทั่วไปที่ห้ามมิให้ ลงโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้งสำหรับ
ความผิดที่บุคคลนั้นได้กระทำเพียงครั้งเดียว และมาตรา 29 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ที่ห้ามมิให้จำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลเกินความจำเป็นแก่การรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะ
ที่กฎหมายฉบับที่ให้อำนาจจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพนั้น ๆ มุ่งหมายจะให้ความคุ้มครองแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดี
จึงปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นได้ โดยดำเนินการเพิกถอนคำสั่งลงโทษ โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันออกคำสั่ง
ตามหลั ก เกณฑ์ เกี่ ย วกั บ การเพิ ก ถอนคำสั่ งทางปกครองโดยเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาของเจ้ า หน้ าที่
ผู้ออกคำสั่งทางปกครองในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เสียก่อน (คำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ที่ 7/2557)
การดำเนินการระหว่างดำเนินการทางวินัย
มาตรา 103 แห่ งพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา พ.ศ. 2547
ให้อำนาจผู้บังคับบัญชาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน
เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา กรณีถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกฟ้องคดีอาญา
หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
การให้พักราชการ
การให้พักราชการ คือ การสั่งให้ข้าราชการพ้นจากตำแหน่งระหว่างการสอบสวนพิจารณาทางวินัย
เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา หรือระหว่างถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา และงดเบิกจ่ายเงินเดือน
และเงินอื่ น ๆ ที่ จ่ ายเป็ นรายเดือน ตลอดจนเงินช่วยเหลื อต่าง ๆ ไว้ก่อน ทั้ งนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายที่ จะไม่ให้ ผู้ นั้ น
อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อป้องกันมิให้ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือพิจารณา
หรือมิให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น หรือเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการในประการอื่น และถ้าการสอบสวน
พิจารณาฟังข้อเท็จจริงได้ว่า เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็จะได้สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ
ตั้งแต่วันพักราชการ เป็นต้นไป
อนึ่ง กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 กำหนดว่า การสั่งพักงานหรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน เป็นคำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (6)
กล่าวคือ เป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่อยู่ในบังคับว่าเจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ
และมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน
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หลักเกณฑ์และวิธีการสั่งพักราชการ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
พ.ศ.2555 มีดังนี้
(1) มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน
แม้ว่าคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้บังคับบัญชา
จะต้องสั่งใหม่เพราะคำสั่งเดิมผิดพลาดบกพร่องนั้น ไม่ทำให้คำสั่งพักราชการ ที่ออกโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ที่กฎหมายกำหนดต้องเสียไปด้วยแต่ประการใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.28/2547 (ประชุมใหญ่))
(2) มีกรณี ถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิ ดที่ได้ กระทำ
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
คำว่า “ต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา”หมายถึง ถูกพนักงานสอบสวนกล่าวหาว่าได้กระทำ
ความผิดอาญา โดยตกเป็นผู้ต้องหาแล้ว แต่ยังมิได้ถูกฟ้องศาล กรณีถูกแจ้งความร้องทุกข์โดยพนักงานสอบสวน
ยังมิได้แจ้งข้อกล่าวหา ไม่อยู่ในความหมายนี้
เหตุที่จะสั่งพักราชการ
(1) กรณี ที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่า
กระทำความผิดอาญา นั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติ หรือพฤติการณ์
อันไม่น่าไว้วางใจ และผู้มีอำนาจสั่งพักราชการพิจารณาเห็นว่า ถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดการเสียหาย
แก่ราชการ หรือ
(2) มีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา
หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น
(3) ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุมขัง หรือต้องจำคุกมาเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 15 วันแล้ว
(4) ผู้นั้นถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน และต่อมามีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำความผิดอาญา
ในเรื่องที่สอบสวน หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายหลังที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำความผิดอาญา
และผู้มีอำนาจเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคำพิพากษาได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
นอกจากจะสั่งพักราชการเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาแล้ว ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งพักราชการ
และการสั่ งให้ ออกจากราชการไว้ก่ อน พ.ศ.2555 ยังกำหนดให้ สั่ งพั กราชการได้ ในกรณี มี เหตุ ถูก พั กใช้
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ถ้าภายใน 30 วันนับแต่วันที่หน่วยงานการศึกษาของผู้ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ปฏิบั ติงานอยู่ได้รับหนังสือแจ้งการพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และผู้บังคับบัญชาหน่วยงานการศึกษานั้น
พิจารณาเห็นว่า ผู้นั้นไม่เหมาะสมที่จะเปลี่ยนตำแหน่งหรือย้ายไปตำแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
หรือผู้นั้นมีเหมาะสม แต่ไม่อาจเปลี่ยนตำแหน่งหรือย้ายไปตำแหน่งอื่นได้ หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (กศจ.)
หรือ ก.ค.ศ. ไม่อนุญาต
ระยะเวลาการสั่งพักราชการ
การสั่ งพั กราชการจะต้อ งสั่ งพั กตลอดเวลาที่ ส อบสวนพิ จารณา เว้น แต่กรณี ที่ มีการร้องทุ กข์
และคำร้องทุกข์ฟังขึ้น ก็อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้นได้
คำว่า “การสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้น” มีความหมาย ดังนี้
(1) ในกรณีถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง หมายถึง คณะกรรมการสอบสวน
ได้ เสนอสำนวนการสอบสวนต่ อผู้ สั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบสวน และผู้ สั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบสวน
ได้มีคำสั่งลงโทษ หรือคำสั่งอย่างใดที่เป็นการวินิจฉัยแล้วว่าผู้นั้นกระทำผิด หรือมิได้กระทำผิดอย่างไร
(2) ในกรณีต้องหาคดีอาญา หมายถึง การสอบสวนของพนักงานสอบสวนและการพิจารณาของ
พนักงานอัยการแจ้งคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง
(3) ในกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หมายถึง การพิจารณาของศาลจนคดีถึงที่สุด
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ต้องพักทุกเรื่องทุกกรณี
กรณีที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนหลายสำนวนหลายคดี หากมีการสั่งพักราชการต้องสั่งพักราชการ
ทุกสำนวนทุกคดี ถ้าภายหลังปรากฏมีกรณีเพิ่มขึ้นก็ต้องสั่งพักราชการกรณีที่เพิ่มขึ้นนั้นด้วย
วันพักราชการ ห้ามมิให้สั่งพักราชการย้อนหลังไปก่อนวันออกคำสั่ง เว้นแต่
(1) กรณีถูกควบคุม ขัง หรือต้องจำคุก ให้สั่งโดยมีผลย้อนไปถึงวันที่ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจำคุก
(2) กรณีที่สั่งพักราชการไว้แล้ว แต่ต้องสั่งใหม่ เพราะคำสั่งเดิมไม่ถูกต้องให้สั่งย้อนไปตามคำสั่งเดิม
หรือวันที่ควรต้องพักราชการ (หมายถึงคำสั่งเดิมสั่งเรื่องวันพักราชการไว้ไม่ถูกต้อง)
ผู้มีอำนาจสั่งพักราชการ
ผู้มีอำนาจสั่งพักราชการ คือ ผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 98 วรรคสอง
ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 53 ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา 100 วรรคหก นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
และผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานตามมาตรา 104
คำสั่งพักราชการ คำสั่งต้องทำเป็นหนังสือระบุชื่อ กรณีและเหตุที่สั่งให้พักราชการ
การแจ้งคำสั่ง ต้องแจ้งและส่งสำเนาคำสั่งให้ ผู้ถูกสั่งทราบโดยพลัน แต่ถ้าไม่อาจแจ้งหรือแจ้งแล้ ว
ไม่ยอมรับทราบให้ปิดสำเนาคำสั่งไว้ ณ ที่ทำการของผู้นั้นหรือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้
ผลของการถูกสั่งพักราชการ
(1) ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่ง แต่ไม่ขาดจากอัตราเงินเดือน
(2) ไม่อาจสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่นได้
(3) มีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.
การให้ออกจากราชการไว้ก่อน
การให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ น คื อ การสั่ งให้ ข้ าราชการผู้ มี ก รณี ถู ก กล่ าวหาว่ ากระทำผิ ด วิ นั ย
อย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาออก
จากราชการ ขาดจากตำแหน่งและอัตราเงินเดือนระหว่างการสอบสวนพิจารณา เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา
การให้ออกจากราชการไว้ก่อน เป็นผลให้ผู้ถูกสั่งพ้นจากตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ซึ่งสามารถบรรจุ
แต่งตั้งผู้อื่นให้ดำรงตำแหน่งนั้นได้
คำพิ พ ากษาศาลปกครองสู งสุ ด ที่ อ. 162/2548 เมื่อ ผู้ ฟ้อ งคดีถูกตั้ งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยอย่างร้ายแรง กรณีถูกกล่าวหาว่าข่มขืนกระทำชำเรานักเรียน และมีพฤติกรรมข่มขู่ผู้เสียหาย ถือเป็นกรณี
ถ้าให้อยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการ และเมื่อปรากฏว่าการสอบสวนพิจารณาในเรื่องดังกล่าว
อาจไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว การมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน จึงเป็นไปโดยชอบด้วยข้อ 5 (1) และข้อ 10
ของกฎ ก.ค.ศ. ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542) แล้ว
หลักเกณฑ์และวิธีการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(1) มีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการได้
(2) จะต้ องเป็ น กรณี ที่ ผู้ มีอ ำนาจพิ จารณาเห็ น ว่าการสอบสวนหรือ พิ จารณากรณี ห รือคดี นั้ น
จะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว
ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารเช่ น เดี ย วกั บ การสั่ ง พั ก ราชการ ในกรณี ที่ มี ก ารสั่ ง พั ก ราชการไว้ แ ล้ ว
แต่มีเหตุอันควรต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน จะสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนอีกชั้นหนึ่งก็ได้ โดยสั่งให้มีผล
ตั้งแต่วันพักราชการเป็นต้นไป
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ผลของการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(1) ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ย่อมพ้นสภาพการเป็นข้าราชการและต้องออกจากราชการ
ไปชั่วคราว เป็นการออกจากราชการที่ไม่เด็ดขาด จะต้องมีการสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อสอบสวนพิจารณา
เสร็จแล้วอีกชั้นหนึ่ง
(2) ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ได้
(3) อาจบรรจุ แ ต่ ง ตั้ งบุ ค คลอื่ น ดำรงตำแหน่ ง นั้ น ได้ แต่ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาต้ อ งคำนึ ง ด้ ว ยว่ า
หากผลการสอบสวนพิจารณาเสร็จแล้ วปรากฏว่าผู้ นั้นมิได้กระทำผิ ดหรือกระทำผิ ดแต่ไม่ถึงต้องออกจากราชการ
จะมีตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่ารองรับหรือไม่
การสั่งให้ผู้ถูกพักราชการหรือผู้ถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ
หมายถึง การสั่งให้ ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติห น้าที่ราชการ หรือกลับเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ ดำรง
ตำแหน่ งอีกครั้งหนึ่ ง หลั งจากให้ พ้ นจากตำแหน่ งหน้ าที่หรือออกจากราชการไปชั่วคราว มาตรา 103 บัญ ญั ติว่า
“...แต่ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระทำผิดหรือกระทำผิดไม่ถึงกับจะถูกลงโทษ
ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้ผู้มีอำนาจดังกล่าว
สั่ ง ให้ ผู้ นั้ น กลั บ เข้ า รั บ ราชการในตำแหน่ ง และวิ ท ยฐานะเดิ ม หรื อ ตำแหน่ ง เดี ย วกั บ ที่ ผู้ นั้ น มี คุ ณ สมบั ติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและวิทยฐานะนั้น ทั้งนี้ ให้นำมาตรา 100 วรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม...”
หมายความว่า การดำเนิ นการตามมาตรา 103 นี้ ถ้าผู้ บั งคับบั ญชาผู้ มีอำนาจสั่ งบรรจุและแต่งตั้ งไม่ ดำเนินการ
กฎหมายให้อำนาจผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งได้
สำหรับการสั่งให้ผู้ถูกพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการกลับเข้ารับ
ราชการตามเดิ ม นั้ น ต้ อ งสั่ ง เป็ น ปั จ จุ บั น นั บ แต่ วั น ที่ มี ค ำสั่ ง หรื อ สั่ งให้ มี ผ ลไปข้ า งหน้ า โดยอาจคำนึ ง ถึ ง
ความสะดวกในการคิดคำนวณเงินเดือนด้วย เช่น สั่งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 หรือวันที่ 15 ของเดือน กฎหมายไม่ อนุญาต
ให้สั่งย้อนหลังได้เนื่องจากขัดกับข้อเท็จจริง (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.2/893 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542
ตอบข้อหารือกรมบัญชีกลาง)
การพิ จารณาภายหลั งการสอบสวนเสร็ จสิ้ น กรณี ที่ มี การสั่ งพั กราชการหรือให้ ออกจากราชการไว้ก่ อ น
มีหลักเกณฑ์ สรุปได้ดังนี้
(1) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ดำเนินการตามมาตรา 100 วรรคสี่ หรือ
มาตรา 134 แล้วแต่กรณี
กล่าวคือ ให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควร
ลดหย่ อนจะนำมาประกอบการพิจ ารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ ามลดโทษต่ำกว่าปลดออกจากราชการ สำหรับ
ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษาในสั งกัดเขตพื้ นที่การศึกษาให้ เสนอเรื่องให้ กศจ. พิจารณามีมติ
เมื่อ กศจ. มีมติเป็นประการใดให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งไปตามนั้น
อนึ่ ง กรณี ค ำสั่ ง ลงโทษปลดออกหรื อ ไล่ อ อกจากราชการ เป็ น คำสั่ ง ที่ อ อกโดยไม่ ถู ก ต้ อ ง
ตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายต้องยกเลิกเพิกถอนคำสั่งลงโทษดังกล่าว แล้วดำเนินกระบวนการใหม่ หรือต้อง
สั่งใหม่ให้ถูกต้องและเป็ นกรณีที่มีการสั่งพักราชการไว้โดยชอบแล้ว นั้น ถือว่าคำสั่งพักราชการยังคงมีผลใช้
บังคับอยู่
(2) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ด้วยเหตุอื่น ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการแล้วแต่กรณี ในตำแหน่งและ
วิทยฐานะเดิม หรือตำแหน่งเดียวกับที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและวิทยฐานะ
แล้วให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 134 แล้วแต่กรณี
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กล่าวคือลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตามควรแก่กรณี
(3) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการได้ เนื่องจากผู้ถูกสั่ง
พักราชการมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการแล้ว
หรือผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้น
แล้วแต่กรณี ก็ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งงดโทษตามมาตรา 102 โดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ
กลับเข้ารับราชการ และสำหรับผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนให้มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ ก่อน
เพื่อให้ผู้นั้นเป็นผู้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
(4) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง แต่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ด้วยเหตุอื่น ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งงดโทษตามมาตรา 102 แล้วสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามเหตุนั้น โดยไม่
ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ
(5) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระทำผิดวินัย และไม่มีกรณีที่จะต้องถู กสั่งให้ออกจากราชการ
ด้ ว ยเหตุ อื่ น ก็ ใ ห้ สั่ ง ยุ ติ เ รื่ อ งและสั่ ง ให้ ผู้ นั้ น กลั บ เข้ า ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการหรื อ กลั บ เข้ า รั บ ราชการ
ในตำแหน่งและวิทยฐานะเดิม หรือตำแหน่งเดียวกับที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
และวิทยฐานะ
(6) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระทำผิดวินัย และไม่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ด้ วยเหตุ อื่ น แต่ ไม่ อาจสั่ งให้ ผู้ นั้ น กลั บ เข้ าปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ราชการหรื อกลั บเข้ ารั บราชการได้ เนื่ องจากผู้ ถู ก สั่ ง
พักราชการมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการแล้ว
หรือผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ซึ่งต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้น
แล้วแต่กรณี ก็ให้สั่งยุติเรื่อง และสำหรับผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนให้มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนเพื่อให้ผู้นั้นเป็นผู้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
(7) ในกรณี ที่ป รากฏว่าผู้นั้ นมิได้กระทำผิ ดวินัย แต่มีกรณี ที่ จะต้องถูกสั่ งให้ ออกจากราชการ
ด้วยเหตุอื่น ก็ให้ สั่งให้ ออกจากราชการตามเหตุนั้น โดยไม่ต้องสั่งให้กลั บเข้าปฏิ บัติห น้าที่ราชการหรือกลั บ
เข้ารับราชการ
การจ่ายเงินเดือนของผู้ถูกสั่งพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน พระราชบัญญัติ เงินเดือนของ
ข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ. 2502 ให้จ่ายดังนี้ เมื่อคดีหรือกรณีถึงที่สุด
1) ไม่ผิดให้จ่ายเต็ม
2) ผิดแต่ไม่ถึงออกจ่ายครึ่งหนึ่ง
3) ผิดถึงออกไม่จ่าย
คดีหรือกรณีถึงที่สุด มีนัยดังนี้
(1) ถ้าเป็ น คดีในศาล คดีถึงที่สุ ดเมื่อศาลฎีกาได้มีคำพิพากษา หรือคดีที่ไม่มีการอุทธรณ์
หรือไม่มีการฎีกาต่อไป เมื่อพ้นระยะเวลาของการยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกา ถือว่าคดีถึงที่สุด แต่เพื่อให้ปรากฏหลักฐาน
ประกอบสำนวนอาจขอให้พนักงานอัยการแจ้งยืนยันว่าคดีถึงที่สุดแล้ว
(2) ถ้าเป็นการดำเนินการทางวินัย กรณีจะถึงที่สุดเมื่อมีการรายงานการดำเนินการทางวิ นัย
จนสิ้นสุดกระบวนการ ตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออก
จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
(3) กรณีที่มีการอุทธรณ์/ร้องทุกข์คำสั่งลงโทษ หรือคำสั่งให้ออกจากราชการ กรณีจะถึงที่สุด
เมื่อ ก.ค.ศ. ได้มกี ารพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์/ร้องทุกข์แล้ว
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การออกจากราชการ
การออกจากราชการ หมายถึง การพ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 107 ได้บัญญัติให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ออกจากราชการเมื่อ
(1) ตาย
(2) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
(3) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก หรือการลาออกมีผลตามมาตรา 108
(4) สั่ งให้ ออกตามมาตรา 49 มาตรา 56 วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคห้ า มาตรา 103
มาตรา 110 มาตรา 111 มาตรา 112 มาตรา 113 มาตรา 114 หรือมาตรา 118
(5) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
(6) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามมาตรา 109
1. การออกจากราชการเพราะตาย
เมื่ อข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาผู้ ใดถึ งแก่ ความตาย ย่ อมสิ้ นสภาพบุ คคล ทำให้ สิ้ น สภาพ
การเป็นข้าราชการไปด้วย เมื่อข้าราชการถึงแก่ความตายต้องมีการรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ แล้วแจ้งการตาย
ให้กรมบัญชีกลางและ ก.ค.ศ. ทราบ ทางราชการจะจ่ายเงินเดือนให้จนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย และถ้าเป็นการตาย
ก่อนหรือในวันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 1 ตุลาคม ก่อนที่จะมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนให้
ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย
กรณี ศาลมี คำสั่ งให้ เป็ นผู้ สาบสู ญถื อเป็ นการออกจากราชการเพราะตาย ตามหนั งสื อสำนั ก งาน ก.พ.
ที่ นร 0709.2/ป 1014 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2539
2. การพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ
การออกจากราชการเพราะเกษียณอายุ เมื่ อมี อายุครบ 60 ปีบ ริบู รณ์ เป็น การพ้ นจากราชการ
โดยผลของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 19
มาตรา 20 และมาตรา 21 ให้ กระทรวงศึก ษาธิก ารเป็น เจ้าหน้ าที่ ควบคุ มเกษี ยณอายุของข้าราชการครู
โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้
2.1 ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี กระทรวงศึกษาธิการจะสำรวจรายชื่อข้าราชการ ซึ่งจะมีอายุครบ
60 ปี บ ริ บู ร ณ์ ในปี ง บประมาณถั ด ไป แล้ ว แจ้ ง รายชื่ อ ให้ ส ำนั ก งาน ก.ค.ศ. ส่ ว นราชการเจ้ า สั ง กั ด และ
กระทรวงการคลังทราบ
2.2 ส่วนราชการจะตรวจสอบแล้วแจ้งให้ผู้จะครบเกษียณอายุทราบ
2.3 ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ต้องรีบดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและออกคำสั่งเลื่อน
เงินเดือนให้ แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุเพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็ จบำนาญโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน
ในกรณีเป็นผู้มีเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นสูงสุดของอันดับ และมีผลการปฏิบัติงานสมควรได้รับการเลื่อนเงินเดือน
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3. การลาออกจากราชการ
การลาออกจากราชการเป็ นเรื่ องของความสมั ครใจ โดยข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษา
ผู้ประสงค์จะลาออก จะต้องยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 เป็นผู้ พิจารณา
อนุญาต ตามมาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ประกอบระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
สรุปได้ดังนี้
3.1 การลาออกต้องทำเป็นหนังสือ ระบุวันที่ประสงค์ขอลาออก เหตุผลการลาออกลงลายมือชื่อยื่นต่อ
ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออก
3.2 ต้องยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงหยุดราชการไปได้
3.3 ยกเว้น กรณี ล าออกเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเพื่ อสมัครรับเลื อกตั้ง ให้ ยื่น ต่อ
ผู้บังคับบัญชาและให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ขอลาออก ทั้งนี้ต้องยื่นก่อนอย่างช้าในวันที่ขอลาออก
3.4 ผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออก คือผู้มีอำนาจตามมาตรา 53
3.5 กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 อาจยับยั้งการอนุญาตให้
ลาออกได้ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันขอลาออกก็ได้ ยกเว้นการลาออกตามข้อ 3.3
3.6 กรณีผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 มิได้ยับยั้งและมิได้มีคำสั่งอนุญาตการลาออก ให้การลาออกนั้น
มีผลตั้งแต่วันที่ขอลาออก
3.7 หากยื่นล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอำนาจอนุญาต
การลาออกหรือมิได้ระบุวันขอลาออกให้ถือวันถัดจากวันที่ครบ 30 วัน นับแต่วันที่ยื่นเป็นวันขอลาออก
3.8 การยับยั้งและการอนุญาตให้ลาออก ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ต้องมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร
แล้วแจ้งให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออก
3.9 ผู้ขอลาออกอาจเปลี่ยนใจ ถอนใบลาออกได้ แต่ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร ยื่นต่อผู้มี อำนาจ
พิจารณาก่อนที่คำสั่งอนุญาตให้ลาออกจะมีผล
กรณีศึกษา
1. กรณีเป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไม่เป็นเหตุที่จะยับยั้งการลาออก
2. การที่ไม่ประสงค์จะรับราชการก็จะต้องดำเนินการยื่นหนังสือลาออกจากราชการให้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนดไว้ และยังมีหน้าที่ที่จะต้องมาปฏิบัติราชการจนกว่า
การออกจากราชการจะมีผลตามที่กฎหมายกำหนด หากขาดราชการไปก่อนได้รับอนุญาต ย่อมถือว่าเป็นการ
ละทิ้งหน้าที่ราชการที่อาจต้องมีความผิดทางวินัย (คำพิพากษาสาลปกครองสูงสุดที่ อ. 799/2555)
4. การออกจากราชการเพราะถูกสั่งให้ออกจากราชการ
กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการ ซึ่งเป็นผลทำให้พ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการ มีได้หลายกรณีดังนี้
4.1 ถู ก สั่ ง ให้ อ อกเพราะขาดคุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป หรื อ ขาดคุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรฐานตำแหน่ ง
ตามมาตรา 49
ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 45
มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 58 มาตรา 64 มาตรา 65 มาตรา 66 และมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 และมี คุณสมบัติตรง
ตามมาตรฐานตำแหน่ง ตามมาตรา 42 หรือคุณสมบัติพิเศษ ตามมาตรา 48 ถ้าผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
โดยเป็นผู้ขาดคุณสมบัติอยู่ก่อน หรือมีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและภายหลังปรากฏว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ เนื่องจากกรณี
ต้องหานั้น มาตรา 49 บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้นั้น ออกจากราชการโดยพลัน การสั่งให้ ออกจากราชการ
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กรณีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่กระทบกระเทือน ถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่ รวมถึงการรับเงินเดือน
หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมีคำสั่งให้ออกจากราชการ และถ้าการเข้ารับราชการ
เป็นไปโดยสุจริต ให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ
4.2 ถูกสั่งให้ออกเพราะไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒ นา
อย่างเข้ม ตามมาตรา 56
ผู้ได้รับ การบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งใด จะต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้น แต่ถ้าผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปีก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู
การทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการและการเตรียมความพร้อมและพัฒ นาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ถ้าในระหว่างทดลองปฏิบัติห น้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒ นาอย่างเข้ ม
ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 พิจารณาเห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความประพฤติไม่ดี
หรือไม่มีความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม หรือมีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยไม่ ควรให้
รับราชการต่อไป ก็สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
การให้ออกในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาก่อน แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติ หน้าที่
หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่รับไปแล้ว หรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ
4.3 ถูกสั่ งให้ ออกจากราชการไว้ก่อ น เพื่ อรอฟั งผลการสอบสวนพิ จารณาตามมาตรา 103
ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกฟ้อง
คดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำความผิ ดอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ผู้บังคับบัญชามีอำนาจสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาได้ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
การสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555 แต่สำหรับกรณีนี้ หากภายหลังปรากฏผล
การสอบสวนว่า ผู้นั้นไม่ได้กระทำผิดหรือกระทำผิดแต่ไม่ถึงต้องให้ออกจากราชการ และไม่มีกรณีที่ต้องออกจาก
ราชการด้วยเหตุอื่น ต้องสั่งให้กลับเข้ารับราชการในตำแหน่งและวิทยฐานะเดิม หรือตำแหน่งเดียวกับที่ผู้นั้น
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรั บตำแหน่งและวิทยฐานะนั้น และมาตรา 103 ได้รับรองให้ผู้นั้น
มีสถานภาพเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดมา
4.4 ถูกสั่งให้ออกเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน ตามมาตรา 110 การให้ออกตามมาตรา 110
มิใช่เป็นกรณีกระทำความผิดหรือความไม่เหมาะสมแต่ประการใด แต่เป็นกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้นั้นไม่อยู่ในฐานะที่จะปฏิบัติราชการได้
4.4.1 การสั่งให้ ออกเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุรับราชการนาน ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53
มีอำนาจสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ เพื่อรับบำเหน็จบำนาญตามกฎหมาย
ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการได้ ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกได้รับบำเหน็จบำนาญ
แต่ในการสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุรับราชการนาน จะต้องมีกรณีตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ด้วย
และพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 มาตรา 14 บัญญัติว่า บำเหน็จบำนาญเหตุรับราชการ
นานนั้นให้แก่ข้าราชการซึ่งมีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญครบ 30 ปี แล้ว
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4.4.2 การสั่งให้ออกเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน
บำเหน็ จบำนาญเหตุทดแทน ตามพระราชบัญญัติบำเหน็ จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
กำหนดให้ แ ก่ ข้ า ราชการซึ่ ง ออกจากประจำการ เพราะเลิ ก หรื อ ยุ บ ตำแหน่ ง หรื อ ซึ่ ง มี ค ำสั่ ง ให้ อ อก
โดยไม่มีความผิด และต้องมีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญครบ 1 ปีบริบูรณ์โดยถ้ามีเวลาราชการ
ไม่ถึง 10 ปีบริบูรณ์ได้บำเหน็จ ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปมีสิทธิได้บำนาญ
ผู้ มี อ ำนาจตามมาตรา 53 มี อ ำนาจสั่ งให้ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนได้หลายกรณี ดังนี้
1) กรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้โดยสม่ำเสมอ
2) กรณีสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ
3) กรณีขาดคุณสมบัติตามมาตรา 30 (1) (4) (5) (7) (8) หรือ (9) ได้แก่
(1) ไม่มีสัญชาติไทย
(2) ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนด
ในกฎ ก.ค.ศ.
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี สำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
4) กรณีถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปตาม มาตรา 30 (3)
เป็นผู้ไม่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แต่การที่จะสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดออกจากราชการตามกรณี นี้
ผู้บังคับบัญชาจะต้องสอบสวนก่อน ในกรณีที่เห็นว่ามีมูลก็จะต้องสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ ได้
เมื่อสอบสวนแล้วต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาด้วย เมื่อสอบสวนแล้วนำเสนอ กศจ.
หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณา เมื่อ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.
พิจารณามีมติว่า ผู้นั้นขาดคุณสมบัติ ตามมาตรา 30 (3) ดังกล่าว ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 จึงสั่งให้ออกจากราชการได้
5) กรณีที่ทางราชการเลิกหรือยุบตำแหน่งใด ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งนั้น ออกจากราชการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
6) กรณี ที่ ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาผู้ ใดไม่ สามารถปฏิ บั ติ ราชการให้ มี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการได้ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งให้ผู้นั้น
ออกจากราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2553
4.5 ถูกสั่งให้ออกเพราะหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ ราชการ
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามมาตรา 111 ถ้าผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 เห็นว่าให้
รับราชการต่อไป จะเป็นการเสียหายแก่ราชการ
การให้ออกตามมาตรานี้ กฎหมายกำหนดให้ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ในกรณีที่มี
การสอบสวนตามมาตรา 98 ในเรื่องเดียวกันไว้แล้วผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 จะใช้สำนวนการสอบสวนทางวินัย
ดำเนิ น การสั่ ง ให้ ออกจากราชการตามมาตรานี้ ได้ โดยไม่ ต้องแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องนั้ นอี ก
(มาตรา 111 วรรคสาม และมาตรา 116) การสั่งให้ออกในกรณีนี้เป็นการสั่งให้ออกเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน
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4.6 ถูกสั่งให้ ออกเพราะมีมลทินมัวหมองตามมาตรา 112 เป็นกรณี ที่ถูกสั่งให้ ออกจากราชการ
เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ผลการสอบสวนไม่ได้ความว่ากระทำผิดที่จะถูกลงโทษ
ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ แต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้น ถ้าจะให้รับราชการต่อไป
จะเป็ น การเสี ย หายแก่ ร าชการ และผู้ ถู ก สั่ งให้ อ อกจากราชการมี สิ ท ธิได้ รั บ บำเหน็ จ บำนาญเหตุ ท ดแทน
เป็นการสั่งให้ออกจากราชการตามมติ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี
4.7 ถูกสั่งให้ออกเพราะต้องรับโทษจำคุก ตามมาตรา 113 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ใดต้องรับโทษจำคุกโดยคำสั่งของศาล หรือต้องรับโทษจำคุ กโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 จะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ เพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามกฎหมาย
ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการก็ได้
4.8 ถูกสั่งให้ออกเพื่อไปรับราชการทหาร ตามมาตรา 114 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด
ไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หมายถึง การถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารกองประจำการ
ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ และต้องสงวนตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งเทียบเท่าไว้ให้
เมื่อผู้นั้นยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการภายใน 180 วัน นับแต่วันพ้น จากราชการทหาร โดยไม่มีความเสียหาย
และไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 30 และไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงคำสั่งเป็นให้ออกจากราชการตามมาตราอื่น
4.9 มีกรณีสมควรให้ออกอยู่ก่อนวันโอน ตามมาตรา 118 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ซึ่ งโอนมาจากพนั กงานส่ วนท้ องถิ่ น หรือข้ าราชการอื่ นที่ มิใช่ ข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ ก ษา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หรือข้าราชการการเมือง
ซึ่งมีกรณีที่สมควรให้ออกจากงานหรือออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้นอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ ให้ผู้บังคับบัญชาของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นมีอำนาจพิจารณาดำเนินการตามหมวดนี้ได้โดยอนุโลม และในกรณี
ที่จะต้องสั่งให้ออกจากราชการ ให้ปรับบทกรณีให้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้นโดยอนุโลม
5. ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
การถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ เป็นการพ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการ เพราะ
กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ที่กฎหมายกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาจะต้องสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจาก
ราชการตามความร้ ายแรงแห่ งกรณี โทษไล่ ออกจากราชการไม่ มี สิ ท ธิได้ รับ บำเหน็ จบำนาญ สำหรับ โทษ
ปลดออกจากราชการ มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าเป็นผู้ลาออกจากราชการ ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 96
6. ถูกสั่งให้ออกกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามมาตรา 109
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่มีกรณีถูกสั่ง
ให้ออกจากราชการตามมาตราอื่น ถ้าภายใน 30 วันไม่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ต้องสั่งให้ออกจากราชการ
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 43 บัญญัติให้ผู้ ประกอบวิชาชีพ
ควบคุม คือ ครู ผู้ บริหารสถานศึกษา ผู้ บริหารการศึกษา และศึกษานิ เทศก์ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิช าชี พ
ถ้าฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท
ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ตำแหน่ งที่ ต้ องมี ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พ หากถู กเพิ กถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บังคับบัญชาจึงต้องสั่งให้ออกจากราชการ
เว้นแต่เปลี่ยนเป็นตำแหน่งอื่นที่ผู้นั้น มีคุณสมบัติ และเป็นตำแหน่งที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้
ภายใน 30 วัน และต้องเป็นผู้ที่ไม่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตราอื่น
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การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ
เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการผู้ใด และสั่งยุติเรื่อง งดโทษ ลงโทษหรือสั่งให้
ข้าราชการผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว กฎหมายได้กำหนดให้มี การรายงานการดำเนินการทางวินัย หรือการสั่ง
ให้ อ อกจากราชการนั้ น ไปยั ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ องค์ ค ณะบุ ค คลผู้ มี อ ำนาจตามที่ ก ฎหมายกำหนด
เพื่อการตรวจสอบควบคุมมาตรฐานการดำเนินการทางวินัย การสั่งลงโทษ หรือการสั่งให้ออกจากราชการ
ให้เป็นไปโดยถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรม
มาตรา 104 แห่ งพระราชบั ญญั ติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 บัญญัติว่า เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการทางวินัยหรือดำเนินการ
สอบสวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด หรือสั่งให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ออกจากราชการไปแล้ว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) การรายงานการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่หัวหน้าส่วนราชการ หรือ
ผู้อำนวยการสำนั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาลงมา เมื่อผู้ บังคับบั ญชาได้ดำเนิ นการทางวินั ยแล้ ว ให้ รายงานไปยัง
หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี และเมื่อหัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรายงานแล้วเห็นว่า การยุติเรื่อง การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม ก็ให้มีอำนาจสั่งงดโทษ ลดสถานโทษ เพิ่มสถานโทษ เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความ
ในคำสั่งเดิม หรือดำเนินการอย่างใดเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริงและความยุติธรรมได้
ตามควรแก่กรณี และหากเห็นว่ากรณี เป็ นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้ มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนได้ หรือหากเห็นว่าเป็นกรณีที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตนก็ให้แจ้งหรือรายงานไปยังผู้บังคับบัญชา
ที่มีอำนาจหน้าที่เพื่อดำเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป เมื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาได้พิจารณาตามอำนาจหน้าที่แล้ว ให้เสนอหรือรายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึ กษาได้ พิ จารณาแล้ ว ให้ รายงานไปยั งหั วหน้ าส่ วนราชการพิ จารณา แต่ ในกรณี ที่ หั วหน้ าส่ วนราชการ
ซึง่ ได้รับรายงานมีความเห็นขัดแย้งกับมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป
(2) การรายงานการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่หัวหน้าส่วนราชการหรือ
ผู้ อำนวยการสำนั กงานเขตพื้ นที่การศึ กษาลงมา เมื่อผู้ บังคับบัญชาได้ดำเนินการทางวินั ยแล้ว ให้ รายงานไปยัง
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี และเมื่อหัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาตามอำนาจหน้าที่แล้ว ให้รายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
และ ก.ค.ศ. พิจารณาตามลำดับ
สำหรับการดำเนินการทางวินัยของผู้บังคับบัญชาที่มีตำแหน่งเหนือหัวหน้าส่วนราชการหรือ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป และมิใช่เป็นการดำเนินการตามมติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ การศึกษา
ให้รายงาน ก.ค.ศ. พิจารณา
ในการดำเนินการตามมาตรานี้ เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาและมีมติ
เป็ นประการใดแล้ ว ให้ ผู้ มี อำนาจตามมาตรา 53 หรือหั วหน้ าส่ วนราชการหรื อผู้ อำนวยการสำนั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษา แล้วแต่กรณี สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น
การรายงานตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กำหนด”
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มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญัติว่า
ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรายงานตามมาตรา 104 (1)
หรือ (2) แล้ว เห็นสมควรให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดออกจากราชการ ตามมาตรา 110 (4) หรือ
มาตรา 111 ก็ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามมาตรา 110 (4) หรือ
มาตรา 111 แต่ถ้าเป็นกรณีที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกล่าว หรือมาตรา 98 วรรคสอง
กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงไว้แล้ว ให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณา
ในกรณีที่จะต้องสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการกลับเข้ารับราชการ ให้นำมาตรา 103 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการหรือดำเนินการ
ตามมาตรา 110 (4) หรื อ มาตรา 111 ให้ ร ายงานไปยั ง ก.ค.ศ. หรื อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ตามระเบียบว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คำสั่ งหั วหน้ าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อ ง การปฏิ รูป การศึ ก ษาในภู มิภ าค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
ข้อ ๖ ให้ มี ศึ กษาธิการภาคเป็ นผู้ บั งคับบั ญชาข้าราชการ พนั กงานราชการและลู กจ้างในสํ านั กงาน
ศึ ก ษาธิ ก ารภาค มี อํ า นาจหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค และให้ มี
รองศึกษาธิการภาคจํานวนหนึ่งคน เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค ทั้งนี้ ผู้ที่จะดํารงตําแหน่งรองศึกษาธิการภาค
ต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง หรือศึกษาธิการจังหวัด
อยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุศึกษาธิการภาค และสั่งบรรจุและ
แต่งตั้งรองศึกษาธิการภาคจากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ๗ ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.”ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทนสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรรมการ
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกินหกคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิ การแต่งตั้ง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทน
องค์กรวิชาชีพ และผู้แทนภาคประชาชน ด้านละหนึ่งคน
(๕) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๖) รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
กศจ. อาจแต่ งตั้งข้าราชการในสํ านั กงานศึ กษาธิการจังหวัดจํ านวนไม่เ กินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
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ข้อ ๘ ให้ กศจ. มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
(๑) อํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดให้เป็นอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ข้อ ๑๒ ให้ ม ีศึก ษาธิก ารจัง หวัด เป็น ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาข้า ราชการ พนัก งานราชการ และลู กจ้ าง
ในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของศึกษาธิการภาค มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินงาน
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งให้มีอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากําหนดให้ เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
ผู้ อํานวยการสํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษามัธ ยมศึกษาเฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด เพื่อช่วยเหลืองาน
ศึกษาธิการจังหวัด จํานวนสามคน ให้ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด และข้าราชการที่ปฏิบัติงาน
ในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้ศึกษาธิการจังหวัดดํารงตําแหน่ง
เทียบกับข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอํานวยการระดับสูง และผู้ที่จะดํารงตําแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
ต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการประเภทผู้บริหารการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
รองศึกษาธิการภาคอยู่ ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ข้ อ ๑๓ การบรรจุ และแต่ งตั้ งข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาในจั งหวั ดหรื อกรุง เทพมหานคร
ตามมาตรา ๕๓ (๓) และ (๔) แห่ งพระราชบั ญญั ติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
โดยที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
องค์กรบริหารงานบุคคล ตำแหน่ง และอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบกับกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน
พ.ศ. 2561 มี ผลใช้ บั งคั บแล้ ว ก.ค.ศ. จึ งมี การปรับปรุงระเบี ยบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนิ น การ
ทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551 ให้สอดคล้องกับคำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยยกเลิกระเบียบ ก.ค.ศ. ดังกล่าว และออกระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงาน
เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
การรายงาน
ระเบี ยบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. 2561 กำหนดให้ ก ระบวนการดำเนิ น การทางวิ นั ย
การรายงานการดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการสิ้นสุดที่หัวหน้าส่วนราชการ หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี
โดยแยกเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา และไม่สังกัดเขตพื้นที่ การศึกษา
ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
1) การรายงานการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ สั ง กั ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ให้ ร ายงานไปยั งผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา และ กศจ. และให้ ร ายงานไปยั ง เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หากเห็นชอบเรื่องวินัยเป็นอันยุติ หากมีความเห็นขัดแย้งให้เสนอ ก.ค.ศ
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สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ให้รายงานไปยัง
ผู้บังคับบัญชา และ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หากเห็นชอบเรื่องวินัยเป็นอันยุติ หากมีความเห็นขัดแย้งให้เสนอ ก.ค.ศ
2) การรายงานการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ให้เสนอหรือรายงาน กศจ. แล้วรายงาน ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาตามลำดับ
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ได้สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาให้เสนอหรือ
รายงาน อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วรายงาน ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาตามลำดับ
การรายงานการดำเนินการทางวินัย แบ่งได้เป็น 3 กรณี ดังนี้
1. การรายงานการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง
2. การรายงานการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
3. การรายงานการสั่งให้ออกจากราชการ
1. การรายงานการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง
ก. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
(1) เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดและ
ได้ สั่ งยุ ติเรื่ อง งดโทษ หรือ ลงโทษภาคทั ณ ฑ์ ตัด เงิน เดื อ น หรือ ลดเงิน เดือ นแก่ ผู้ นั้ น แล้ ว ให้ รายงานไปยั ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(2) เมื่อผู้ อำนวยการสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรายงาน ตาม (1) พิจารณาตามอำนาจหน้าที่
โดยพิจารณาตรวจสอบว่าการดำเนินการทางวินัยนั้นถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าการการสั่งยุติเรื่อง
การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษยังไม่เหมาะสม ก็มีอำนาจสั่งงดโทษ หรือลดโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง
เพิ่มโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่หนักขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความในคำสั่งเดิม หรือดำเนินการ
อย่างใดเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริงและความยุติธรรมได้ตามควรแก่กรณี หรือหากเห็นว่า
ไม่มีความผิดก็ให้สั่งยกโทษ
(3) ในกรณี ที่ เห็ น ว่า เป็ น การกระทำผิ ด วินั ย อย่ า งร้า ยแรง ก็ ให้ ด ำเนิ น การเพื่ อ ให้ ผู้ มี อ ำนาจ
ตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 98 วรรคสอง มาตรา 100
วรรคหก หรือมาตรา 104 (1) หรือดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง โดยอาจสั่งพัก
ราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามมาตรา 103 หรือกรณีที่เห็นว่าเป็นกรณีตามมาตรา 110 (4)
หรือมาตรา 111 ก็มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้
(4) หากเห็นว่าไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่หรือเกินอำนาจหน้าที่ก็ให้แจ้งหรือรายงานไปยังบังคับบัญชา
ที่มอี ำนาจหน้าที่เพื่อดำเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป
(5) กรณี ที่ผู้อำนวยการสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรายงานตาม (1) และพิจารณาดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าที่ หรือได้ดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงแก่ข้าราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดแล้วให้
รายงาน กศจ. พิจารณา
(6) สำหรั บกรณี ที่ มี การอุ ทธรณ์ คำสั่ งลงโทษของผู้ บั งคั บบั ญชา ตาม (1) หรือ (5) ให้ เสนอ กศจ.
พิจารณาอุทธรณ์ โดยต้องนำกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 มาใช้ โดยไม่ต้องพิจารณา
รายงานการดำเนินการทางวินัย และให้ถือว่าการพิจารณาอุทธรณ์เป็นการพิจารณารายงานการดำเนินการทางวินัยด้วย
(7) ในกรณี ที่ไม่มีการอุ ทธรณ์ เมื่ อ กศจ. พิ จารณารายงานการดำเนิ นการทางวินั ยแล้ ว มีมติ เป็ น
ประการใด ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น และให้รายงานไปยังเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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(8) เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรายงานการดำเนินการทางวินัยของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา หากพิจารณาแล้วเห็นชอบกับมติของ กศจ.
ให้ ก ารรายงานการดำเนิ น การทางวิ นั ย เป็ น อั น สิ้ น สุ ด เว้ น แต่ ก รณี เลขาธิ ก ารคณะกรรมการก ารศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานมีความเห็นขัดแย้งกับมติของ กศจ. โดยเห็นว่าการดำเนินการไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม การลงโทษ
ไม่ เป็ น ไปตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี หรื อ แนวทางที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ เสนอ ก.ค.ศ. พิ จารณา พร้อ มเหตุ ผ ล
ประกอบการพิจารณา เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณามีมติเป็นประการใดแล้ว เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงสั่งไปตามนั้น
(9) ในกรณี ที่ เลขาธิก ารคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน หรือ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาเหนื อ ขึ้น ไป
ได้ ด ำเนิ น การทางวินั ย ไม่ ร้ ายแรงแก่ข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษาที่ สั งกั ดเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษา
เมื่อดำเนินการแล้วให้รายงาน ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณา
ข. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
(1) เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ใดและได้สั่งยุติเรื่อง งดโทษ หรือลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนแก่ผู้นั้นไปแล้ว ให้รายงาน
การดำเนินการทางวินัยไปยังหัวหน้าส่วนราชการ
(2) เมื่ อ หั ว หน้ าส่ ว นราชการได้ รั บ รายงานการดำเนิ น การทางวิ นั ย ต้ อ งพิ จ ารณาตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสมของการดำเนิ น การ ถ้าเห็ นว่าการยุติเรื่อง การงดโทษ หรือการสั่ งลงโทษไม่ถูกต้อง
หรือไม่เหมาะสม ก็ให้สั่งงดโทษหรือลดโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง เพิ่มโทษเป็นสถานโทษหรือ
อั ต ราโทษที่ ห นั ก ขึ้ น หรื อ เปลี่ ย นแปลงและแก้ ไขข้ อ ความในคำสั่ ง เดิ ม หรื อ ดำเนิ น การอย่ า งใดเพิ่ ม เติ ม
เพื่อประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริง และความยุติธรรมได้ตามควรแก่กรณี หรือหากเห็นว่าไม่มีความผิด
ก็ให้สั่งยกโทษ
(3) ในกรณีที่เห็ นว่าเป็ นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ให้ สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรง ตามมาตรา 98 วรรคสอง มาตรา 100 วรรคหก หรือ มาตรา 104 (1) หรือดำเนินการทางวินัย
อย่างร้ายแรงกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง โดยอาจสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามมาตรา 103
หรือกรณีที่เห็นว่าเป็นกรณีตามมาตรา 110 (4) หรือมาตรา 111 ก็ให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว
ดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
(4) ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการได้ดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงแก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ ใด หรือกรณี ที่ ได้รับ รายงาน เมื่อได้ดำเนินการตามอำนาจหน้ าที่แล้ วให้ รายงาน อ.ก.ค.ศ.
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา
(5) สำหรั บกรณี ที่ มี การอุ ทธรณ์ คำสั่ งลงโทษของผู้ บั งคั บบั ญชา ตาม (1) หรือ (4) ต้ องเสนออุทธรณ์
ให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา โดยต้องนำกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
มาใช้ โดยไม่ต้องพิจารณารายงานการดำเนินการทางวินัย และให้ถือว่าการพิจารณาอุทธรณ์เป็นการพิจารณา
รายงานการดำเนินการทางวินัยด้วย
(6) เมื่ อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ ง พิ จ ารณามี ม ติ เป็ น ประการใดแล้ ว ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
สั่งและปฏิบัติไปตามนั้น และให้การรายงานการดำเนินการทางวินัยเป็นอันสิ้นสุด เว้นแต่ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ
มีความเห็นขัดแย้งกับ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง โดยเห็นว่าการดำเนินการไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม การลงโทษไม่เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี หรือแนวทางที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา พร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณา
เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณามีมติเป็นประการใดแล้วหัวหน้าส่วนราชการจึงสั่งไปตามนั้น
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2. การรายงานการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
ก. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
การรายงานการดำเนิ นการทางวิ นั ยอย่ างร้ายแรงของข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ ก ษา
ที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 (ศึกษาธิการจังหวัดหรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงหรือมีการดำเนินการ
ทางวินัยอย่างร้ายแรงกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งแก่ผู้ใดแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้
(1) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรงให้เสนอ กศจ. พิจารณา
(2) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า เป็นความผิดวินัย
ไม่ร้ายแรง และผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ได้สั่งยุติเรื่อง งดโทษ หรือให้มีการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน
หรือลดเงินเดือนผู้ใดแล้ว ให้รายงานไปยัง กศจ.
ในกรณีที่เห็นว่าต้องสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ให้ส่งเรื่องไปยังผู้อำนวยการ
สถานศึกษา หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสั่งลงโทษ แล้วส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53
เพื่อรายงานการดำเนินการทางวินัยต่อไป
(3) ในกรณีเรื่องที่ได้รับรายงานหรือได้ดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาม (2) มีการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ ให้นำเสนอ กศจ. พิจารณาอุทธรณ์ โดยไม่ต้องพิจารณารายงานการดำเนินการ
ทางวินัย และให้ถือว่าการพิจารณาอุทธรณ์เป็นการพิจารณารายงานการดำเนินการทางวินัยด้วย
(4) เมื่อ กศจ. มีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้นและ
ให้รายงาน ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาพร้อมสำนวนการสอบสวน
(5) เมื่อ ก.ค.ศ. พิ จารณามีมติเป็นประการใด ให้ ผู้ มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่ งหรือปฏิบัติให้
เป็นไปตามนั้น และให้การรายงานการดำเนินการทางวินัยเป็นอันสิ้นสุด
(6) ในกรณีที่ เลขาธิก ารคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐานหรือ ผู้บัง คับ บัญ ชาเหนือ ขึ้น ไป
ได้ดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาพร้อมสำนวนการสอบสวน เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณามีมติเป็นประการใดให้ผู้บังคับบัญชา
สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น
ข. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
การรายงานการดำเนิ นการทางวิ นั ยอย่ างร้ายแรงของข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ ก ษา
ที่มิได้สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 (หัวหน้าส่วนราชการ) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งแก่ผู้ใด
แล้ว ให้ดำเนินการดังนี้
(1) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา
(2) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เห็นว่าเป็นความผิด
วินัยไม่ร้ายแรง และผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ได้สั่งยุติเรื่อง งดโทษ หรือลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือ
ลดเงินเดือนผู้ใดแล้ว ให้รายงาน อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
(3) ในกรณีเ รื่อ งที่ได้รับ รายงานหรือ ได้ด ำเนิน การทางวินัย แก่ข้า ราชการครูแ ละบุค ล ากร
ทางการศึกษาตาม (2) มีการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ ให้นำเสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาอุทธรณ์ โดยไม่ต้อง
พิ จ ารณารายงานการดำเนิ น การทางวิ นั ย และให้ ถื อ ว่ า การพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ เป็ น การพิ จ ารณารายงาน
การดำเนินการทางวินัยด้วย
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(4) เมื่ อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ ง พิ จ ารณามี ม ติ เป็ น ประการใดให้ ผู้ มี อ ำนาจตามมาตรา 53
สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ แล้วรายงานไปยัง ก.ค.ศ. พร้อมสำนวนการสอบสวน
(5) เมื่ อ ก.ค.ศ. พิ จ ารณามี ม ติ เป็ น ประการใด ให้ ผู้ มี อ ำนาจตามมาตรา 53 สั่ งและปฏิ บั ติ
ให้เป็นไปตามนั้น และให้การรายงานการดำเนินการทางวินัยเป็นอันสิ้นสุด
3. การรายงานการสั่งให้ออกจากราชการ
ก. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
การรายงานการสั่ งให้ ออกจากราชการของข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษาที่ สั งกั ด
เขตพื้นที่การศึกษา
(1) เมื่อผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ได้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดออก
จากราชการ
1.1 ตามมาตรา 49 ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ออกโดยพลัน กรณี
- ขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30
- ขาดคุณสมบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง ตามมาตรา 42
- ขาดคุณสมบัติพิเศษ ตามมาตรา 48
1.2 การสั่งให้ออกจากราชการกรณีไม่พ้นทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือไม่ผ่าน
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามมาตรา 56 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคห้า
1.3 การสั่งให้ออกตามมาตรา 110 (1) (3) และ (6) เพราะเหตุ
- เจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้โดยสม่ำเสมอ
- ไม่มีสัญชาติไทย
- เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
- เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนด
ในกฎ ก.ค.ศ.
- เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
- เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
- เป็นบุคคลล้มละลาย
- ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็น
ที่พอใจของทางราชการได้
1.4 การสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา 113 กรณีต้องรับโทษจำคุกโดยคำสั่งของศาลหรือ
ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยัง
ไม่ถึงกับต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ
1.5 การสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา 118 กรณีมีเหตุที่สมควรให้ออกอยู่ก่อนวันโอน
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(2) เมื่อผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 มีคำสั่งแล้วให้รายงานไปยัง กศจ. เพื่อทราบ
(3) ในกรณี ที่ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเป็ น ผู้ ด ำเนิ น การตาม (1)
ให้รายงาน ก.ค.ศ. เพื่อทราบ
(4) ในกรณีที่ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ได้ดำเนินการสอบสวนตามมาตรา 110 (4) กรณีเป็น
ผู้ไม่เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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หรือมาตรา 111 กรณีหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ แล้วให้เสนอ กศจ. พิจารณา เมื่อมีการสั่งการตามมติแล้ว
ให้รายงานไปยัง ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาด้วย
(5) ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาผู้ใดออกจากราชการ ตาม (4) แล้ว ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา
อนึ่ง การให้ออกจากราชการตามมาตรา 112 กรณีมีมลทินมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน
อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องรายงาน ก.ค.ศ. เนื่องจากมีมูลมาจากการมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรง
ข. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
การรายงานการสั่งให้ออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มิได้สังกัด
เขตพื้นที่การศึกษา
(1) เมื่อผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ได้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดออก
จากราชการ ตามมาตรา 49 มาตรา 56 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคห้า มาตรา 110 (1) (3) และ (6)
มาตรา 113 หรือมาตรา 118 แล้ว ให้รายงาน อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เพื่อทราบ
(2) ในกรณีที่ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ได้ดำเนินการสอบสวนตามมาตรา 110 (4) กรณีเป็น
ผู้ไม่เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
หรือมาตรา 111 กรณี หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติห น้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ แล้วให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณามีมติ เมื่อสั่งการ
ตามมติแล้วให้รายงานไปยัง ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาด้วย
(3) กรณีที่เป็นการดำเนินการของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา หรือปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้เสนอ ก.ค.ศ.หรือองค์กรการบริหารงานบุคคลที่ทำการแทน ก.ค.ศ. พิจารณา
ทั้งนี้ การรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการของผู้บังคับบัญชา
หรือผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ให้ส่งสำนวนการสอบสวนและเอกสารการพิจารณา บันทึกสรุปประวัติและ
ข้อเท็จจริงพร้อมทั้งสำเนาคำสั่ง จำนวน 2 ฉบับ ภายใน 7 วันทำการ ในกรณีที่รายงานเลยกำหนดเวลา ให้ รายงาน
เหตุที่พิจารณาดำเนินการไม่ทันตามกำหนดเวลานั้นไปด้วย
การรายงานการดำเนินการทางวินัย ก่อนนำเสนอ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา
ให้ตรวจสอบว่ามีการอุทธรณ์ ในรายนั้น หรือไม่ หากมีการอุทธรณ์ ให้พิจารณาอุทธรณ์ โดยไม่ต้องพิจารณา
รายงานการดำเนินการทางวินัย
ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ผู้ มี อ ำนาจตามมาตรา 53 ที่ ได้ รั บ รายงาน พิ จ ารณาดำเนิ น การ
ตามอำนาจหน้าที่ให้เสร็จและรายงานการดำเนินการทางวินัยหรือการให้ออกจากราชการนั้นต่อไปตามลำดับ
ภายในสามสิ บ วัน นั บ แต่วัน ที่ ได้ รั บ รายงาน ในกรณี ที่ รายงานเลยกำหนดเวลา ให้ รายงานเหตุ ที่ พิ จ ารณา
ดำเนินการไม่ทันตามกำหนดเวลานั้นไปด้วย
เมื่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ได้มีคำสั่งใด ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
ให้ส่งสำเนาคำสั่งจำนวน 2 ฉบับ ไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่มีคำสั่ง ให้ ก.ค.ศ. ตรวจสอบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถานศึกษาที่สอนระดับปริญญา
การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดสถานศึกษาที่สอนระดับปริญญา ให้รายงานไปยังหั วหน้าส่วนราชการ ตามข้อบังคับของ
สภาสถานศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ โดยให้สภาสถานศึกษาทำหน้าที่แทน ก.ค.ศ.
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การอุทธรณ์
เมื่อข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาผู้ ใดกระทำผิ ดวินัยและถูกลงโทษ กฎหมายให้ สิ ทธิ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นมีโอกาสร้องขอให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายได้ยกเรื่องที่ดำเนินการ
สั่งลงโทษขึ้นมาพิจารณาใหม่โดยการอุทธรณ์คำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้ การอุทธรณ์จึงเป็นหลักประกันความเป็นธรรม
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดให้มีหลักประกันเพื่อคุ้มครองหรือให้ความเป็นธรรม
เป็ น หลั กการสำคัญ ประการหนึ่ งในการบริห ารงานบุ คคล ทั้ งนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ อคุ้มครองป้องกันมิให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องถูกกลั่นแกล้ง หรือได้รับการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ
การอุทธรณ์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ในพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. 2547 หมวด 9
มาตรา 121 – มาตรา 126 ทั้งนี้ การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
โดยที่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 7
ประกอบข้อ 8 กำหนดให้ในแต่ละจังหวัด มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด
นั้น ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ และ
กฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา กำหนดให้ เป็ น อำนาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มีผลทำให้มีการโอนอำนาจหน้าที่ของ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ไปเป็นอำนาจของ กศจ. นอกจากนี้ ในข้อ 13 ยังได้กำหนดให้ศึกษาธิการจังหวัด
เป็นผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 โดยความเห็นชอบของ กศจ. ดังนั้น จึงทำให้การอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นอำนาจของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เป็นอำนาจหน้าที่ของ กศจ.
ความหมายและวัตถุประสงค์
การอุทธรณ์ หมายถึง การที่ผู้ถูกลงโทษทางวินัยร้องขอให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้
ยกเรื่องขึ้นพิจารณาใหม่ให้เป็นไปในทางที่เป็นคุณแก่ผู้ถูกลงโทษ
วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถูกลงโทษ
ทางวินัยได้ร้องขอความยุติธรรมจากการใช้อำนาจดังกล่าว ซึ่งมี กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.
แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
ผู้มีสิทธิอุทธรณ์
ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัย
1. โทษวินัยไม่ร้ายแรง ได้แก่ โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน
2. โทษวินัยอย่างร้ายแรง ได้แก่ โทษปลดออกจากราชการ ไล่ออกจากราชการ
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การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง
การพิ จารณาอุ ทธรณ์ คำสั่ งลงโทษทางวิ นั ยไม่ ร้ายแรง หมายถึ ง การอุ ทธรณ์ คำสั่ งลงโทษภาคทั ณ ฑ์
ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ผู้บังคับบัญชามีอำนาจสั่งลงโทษ
ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้ วยอำนาจการลงโทษภาคทั ณ ฑ์ ตั ดเงินเดื อนหรื อลดเงินเดื อน พ.ศ. ๒๕61 กำหนดให้
ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจลงโทษภาคทัณฑ์หรือตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละสองหรือร้อยละสี่
ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีคำสั่งลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน สองเดือน หรือสามเดือน นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
เจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี อธิการบดี ศึกษาธิการจังหวัดหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า มีอำนาจลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือนได้ครั้ง
หนึ่งในอัต ราร้อ ยละสองหรือ ร้ อยละสี่ข องเงิน เดือ นที่ผู้นั้น ได้รับ ในวัน ที่มี คำสั่งลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน
สองเดือน หรือสามเดือน หรือลดเงิน เดือนครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละสองหรือ ร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ผู้ นั้นได้รับ
ในวั นที่ มี คำสั่ งลงโทษ ทั้ งนี้ มาตรา 121 แห่ งพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบข้ า ราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา
พ.ศ. 2547 ให้มีสิทธิอุทธรณ์ ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (ปัจจุบันคือ กศจ.) อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ
ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี
หลักเกณฑ์การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง
1. การอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเป็นผู้สั่งลงโทษ หรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งตามมติของ กศจ. ให้ อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. และให้ ก.ค.ศ.
เป็นผู้พิจารณา
2. การอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา สั งกั ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ที่ ผู้ อ ำนวยการสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา หรือ ผู้ อ ำนวยการ
สถานศึกษา เป็นผู้สั่งลงโทษให้อุทธรณ์ ต่อ กศจ. และให้ กศจ. เป็นผู้พิจารณา
3. การอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ที่มิได้สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง เป็นผู้สั่งลงโทษ
หรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งตามมติของ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ให้อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. และให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้พิจารณา
4. การอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงิ นเดือนหรือลดเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่มิได้สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ อธิบดี หรือผู้อำนวยการสถานศึกษา
เป็นผู้สั่งลงโทษ ให้อุทธรณ์ ต่อ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง และให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เป็นผู้พิจารณา
การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง หมายถึงการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษปลดออก
จากราชการ หรือไล่ออกจากราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 12 2 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ที่ให้มีสิทธิอุทธรณ์ ต่อ ก.ค.ศ.
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หลักเกณฑ์การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
การอุ ท ธรณ์ ค ำสั่ ง ลงโทษปลดออกจากราชการ หรื อ ไล่ อ อกจากราชการของข้ า ราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทั้ ง ที่ สั งกั ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และมิ ได้ สั ง กั ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาให้ อุ ท ธรณ์
ต่อ ก.ค.ศ. และให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้พิจารณา
หลักการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ
การพิจารณาอุทธรณ์ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
พ.ศ. 2550 โดยเมื่อได้รับหนังสืออุทธรณ์คำสั่งลงโทษ แล้วในการพิจารณามีแนวดำเนินการ ดังนี้
๑. การพิจารณาตรวจสอบหนังสืออุทธรณ์
1.1 อุทธรณ์ ต้ องทำเป็น หนังสือ การอุทธรณ์ คำสั่ งลงโทษต้องทำเป็นหนังสือต้องมีส าระและ
มีลายมือชื่อผู้อุทธรณ์
- การอุทธรณ์ให้อุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง
- การอุทธรณ์จะทำเป็นสิ่งอื่นใดที่ไม่ใช่หนังสือไม่ได้
๑.2 สาระในหนังสืออุทธรณ์
- ต้องมีข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ ในหนังสืออุทธรณ์จะต้องมีข้อความแสดง
ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ ข้ อ กฎหมายหรื อ เหตุ ผ ลในการอุ ท ธรณ์ ใ ห้ เห็ น ว่ า ผู้ อุ ท ธรณ์ ถู ก ลงโทษโดยไม่ ถู ก ต้ อ ง
หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร หรือมีข้อคัดค้าน ข้อโต้แย้งอย่างไร
- ต้องปรากฏลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์จะต้องลงลายมือชื่อในหนังสืออุทธรณ์ด้วยตนเอง
ผู้อื่นจะลงลายมือชื่อแทนผู้อุทธรณ์ไม่ได้
- ต้องปรากฏที่อยู่ของผู้อุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์จะต้องระบุที่อยู่ของผู้อุทธรณ์ที่สามารถติดต่อ
ได้ไว้ในหนังสืออุทธรณ์ (ข้อ 4 วรรคสอง)
- การขอแถลงการณ์ด้วยวาจา ผู้อุทธรณ์สามารถที่จะแสดงความประสงค์ ขอแถลงการณ์
ด้วยวาจาในชั้น พิจารณาของ กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. ไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือ จะทำเป็น
หนั งสื อต่ างหากก็ ได้ โดยต้ องยื่ นหรื อส่ งหนั งสื อขอแถลงการณ์ ด้ วยวาจานั้ นต่ อ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ ง
หรือ ก.ค.ศ. โดยตรง ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ (ข้อ 4 วรรคสาม)
๑.๓ การยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์
การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
เขตพื้ นที่ การศึ กษา ต้ องทำเป็ นหนั งสื อถึงประธาน กศจ. หรื อศึ กษาธิ การจังหวัด (ข้ อ 9 วรรคหนึ่ ง) เนื่ อ งจาก
ศึกษาธิการจังหวัดทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ให้ยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ต่อประธาน กศจ. หรือศึกษาธิการจังหวัดที่สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
ตั้งอยู่ หรือส่งผ่านผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้อ ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา แล้วแต่กรณี และให้ผู้บังคับบัญชาส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังศึกษาธิการจังหวัด
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ให้ยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ต่อประธาน กศจ. หรือศึกษาธิการจังหวัด ที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงานการศึกษา ที่ผู้นั้นดำรง
ตำแหน่งอยู่ หรือส่งผ่านผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึ กษา แล้ ว แต่ ก รณี และให้ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาส่ งหนั งสื อ อุ ท ธรณ์ ไปยังศึ กษาธิการจั งหวัด ที่ เป็ น ที่ ตั้ งของ
หน่วยงานการศึกษาที่ผู้นั้นดำรงตำแหน่งอยู่
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีได้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องยื่น
หรือส่งหนังสืออุทธรณ์ต่อประธาน อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการที่ทำหน้าที่เลขานุการ
ของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
สำหรั บ การอุ ท ธรณ์ ค ำสั่ งลงโทษปลดออกจากราชการ ไล่ อ อกจากราชการหรื อ คำสั่ ง
ของผู้บังคับบัญชาที่สั่งตามมติของ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ทั้งที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา และ
มิได้สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาต้องยื่นหรือส่งหนังสื ออุทธรณ์ต่อประธาน ก.ค.ศ. หรือเลขาธิการ ก.ค.ศ. และยื่นที่
สำนั กงาน ก.ค.ศ. ทั้ งนี้ กรณี ยื่ น อุ ทธรณ์ ผ่ านผู้ บังคับ บัญ ชา ผู้ บั งคับ บั ญ ชามีห น้ าที่ ส่ งหนังสื ออุท ธรณ์ ไปยั ง
ศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงานหรือส่วนราชการที่ทำหน้าที่เลขานุการ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. ภายใน
สามวันทำการนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ (ข้อ 9 วรรคสาม)
๑.๔ การยื่ น อุ ท ธรณ์ ค ำสั่ งลงโทษเพิ่ ม เติ ม เมื่ อ ผู้ อุ ท ธรณ์ ได้ ยื่น หนั งสื อ อุ ท ธรณ์ ค ำสั่ งลงโทษ
ต่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. ไว้โดยชอบแล้ว หากผู้อุทธรณ์ยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมก่อนที่
กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. เริ่มการพิจารณาอุทธรณ์ก็ให้ กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.
รับไว้พิจารณา (ข้อ 9 วรรคหก)
๑.๕ การตรวจสอบเวลาและการนับเวลาในการยื่นอุทธรณ์
การตรวจสอบกำหนดเวลาในการยื่นอุทธรณ์ต้องตรวจสอบจากหลักฐานการได้รับแจ้งคำสั่ง
ลงโทษว่าผู้อุทธรณ์ได้รับแจ้งคำสั่งลงโทษเมื่อใด และมีการแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษต่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ.
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. ให้ผู้อุทธรณ์ทราบหรือไม่
- กรณี มี ก ารแจ้ งสิ ท ธิ ให้ อุ ท ธรณ์ ค ำสั่ งลงโทษต่ อ กศจ. ให้ ด ำเนิ น การตรวจสอบว่ า
ผู้ อุ ท ธรณ์ ได้ ยื่ น หนั งสื อ อุ ท ธรณ์ ค ำสั่ ง ลงโทษภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ได้ รั บ แจ้ ง คำสั่ งลงโทษหรื อ ไม่
(ข้อ 3 วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.ค.ศ.)
- กรณี ไม่ มี ก ารแจ้ ง สิ ท ธิ ใ ห้ อุ ท ธรณ์ คำสั่ ง ลงโทษต่ อ กศจ. กรณี ผู้ สั่ ง ลงโทษ
ทางวินั ย ไม่แจ้ งสิ ทธิและระยะเวลาในการอุท ธรณ์ ให้ ผู้ อุทธรณ์ ทราบ จะทำให้ ระยะเวลาใช้สิ ทธิของการยื่น
อุทธรณ์ขยายออกไปอีก ถ้ามีการแจ้งสิทธิให้อุทธรณ์ใหม่ก็ย่อมทำให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งลงโทษภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งสิทธิครั้งใหม่ แต่ถ้าไม่มีการแจ้งสิทธิให้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษใหม่สิทธิการอุทธรณ์
จะขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง (มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2547)
๑.๖ การรับทราบคำสั่งและการนับระยะเวลาในการอุทธรณ์ (ข้อ 3 และข้อ 18 ของกฎ ก.ค.ศ.)
การรับทราบคำสั่ง ให้ถือวันที่ผู้ถูกลงโทษลงลายมือชื่ อรับทราบคำสั่งลงโทษทางวินัยเป็น
วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง
ในกรณี ที่ ผู้ อุ ท ธรณ์ ไม่ ย อมลงลายมื อ ชื่ อ รั บ ทราบคำสั่ ง ลงโทษ แต่ ได้ มี ก ารแจ้ ง คำสั่ ง ลงโทษ
ให้ ผู้ อุ ท ธรณ์ ท ราบพร้ อ มกั บ มอบสำเนาคำสั่ งลงโทษให้ ผู้ อุ ท ธรณ์ รวมทั้ งทำบั น ทึ ก ลงวั น เดื อ น ปี เวลา
และสถานที่ที่แจ้ง และลงลายมือชื่อผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้น เป็นวันที่
ผู้อุทธรณ์ได้รับแจ้งคำสั่ง
ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบคำสั่งลงโทษได้โดยตรง แต่ได้มีการแจ้ง
เป็ น หนั ง สื อ โดยส่ ง สำเนาคำสั่ ง ลงโทษทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตอบรั บ ไปให้ ผู้ ถู ก ลงโทษ ณ ที่ อ ยู่
ของผู้ถูกลงโทษ ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ โดยส่งสำเนาคำสั่งลงโทษไปให้สองฉบับเพื่อให้ผู้ถูกลงโทษ
เก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกลงโทษลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปีที่รับทราบคำสั่งลงโทษส่งกลับคืนมาเพื่อเก็บไว้
เป็ น หลั ก ฐานหนึ่ ง ฉบั บ ในกรณี เช่ น นี้ เมื่ อ ล่ ว งพ้ น ระยะเวลาสิ บ ห้ าวั น นั บ แต่ วั น ที่ ป รากฏในใบตอบรั บ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้ถูกลงโทษได้รับเอกสารดังกล่าวหรือมีผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้รับสำเนาคำสั่งลงโทษ
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ฉบับที่ให้ผู้ถูกลงโทษลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบคำสั่งลงโทษกลับคืนมา ให้ถือว่าผู้ถูกลงโทษได้ รับ
แจ้งคำสั่งแล้ว
การนับ เวลาเริ่มต้ น ให้ เริ่มนับวันถัดจากวันที่ผู้อุทธรณ์ ล งลายมือชื่อรับทราบคำสั่งลงโทษ
เป็นวันเริ่มระยะเวลาอุทธรณ์
การนับเวลาสิ้นสุด ถ้าวันสุดท้ายแห่งการนับเวลาตรงกั บวันหยุดราชการให้นั บวันเริ่มเปิดทำ
การใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งการนับเวลานั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์นำหนังสืออุทธรณ์มายื่นด้วยตนเอง ให้ถือวันที่ได้ประทับตรารับ
และลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานเป็นวันยื่นหนังสืออุทธรณ์ (ข้อ 9 วรรคสี่) และหากผู้อุทธรณ์ ส่งหนังสืออุทธรณ์
ทางไปรษณีย์ต้องถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนั งสือเป็นวันส่งหนังสืออุทธรณ์ (ข้อ 9
วรรคห้า)
เมื่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. ได้พิจารณาหนังสืออุทธรณ์ ของผู้ อุทธรณ์ แล้ ว
เห็ น ว่าเป็ นอุทธรณ์ ที่ทำเป็น หนังสือ มีสาระสำคัญ ถูกต้องครบถ้วนและอยู่ภ ายในกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์
ก็ให้รับอุทธรณ์ดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัย
หากหนั ง สื อ อุ ท ธรณ์ มี ข้ อ บกพร่ อ งหรื อ มี ข้ อ ความที่ อ่ า นไม่ เ ข้ า ใจหรื อ ผิ ด หลง
อัน เห็ น ได้ชัดว่าเกิดจากความไม่รู้ห รือความเลิ น เล่ อของผู้ อุทธรณ์ ให้ เจ้าหน้าที่แนะนำให้ ดำเนิ นการแก้ไข
เพิ่มเติมให้ถูกต้อง ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
2. การพิจารณาอุทธรณ์
เมื่อตรวจสอบหนั งสื ออุ ทธรณ์ ของผู้ อุทธรณ์ และเห็ นว่าเป็ นอุ ทธรณ์ ที่ รับไว้พิ จารณาต่อไปได้ แ ล้ ว
จะต้องพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจากสำนวนการสืบสวน สำนวนการสอบสวน หรือสำนวน
การไต่ สวนของ ป.ป.ช. หรื อองค์ กรตรวจสอบตามกฎหมายอื่ น รวมทั้ งพิ จารณาคำอุ ทธรณ์ ในประเด็ นปั ญ หา
ข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงของผู้อุทธรณ์ ดังต่อไปนี้ด้วย
2.1 ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย
2.1.๑ ตรวจสอบกระบวนการดำเนินการทางวินัย
- ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนทางวิ นั ย เป็ น ผู้ มี อ ำนาจตามกฎหมาย
หรื อ ไม่ เช่ น หากเป็ น การสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรงในวั น ที่ ห รื อ หลั ง จาก
วันที่ 3 เมษายน 2560 เป็นอำนาจของศึกษาธิการจังหวัด
- คณะกรรมการสอบสวนมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ เช่น ประธาน
กรรมการดำรงตำแหน่ งและวิ ท ยฐานะไม่ ต่ ำกว่ าผู้ ถู กกล่ าวหาหรื อไม่ และมี ผู้ ได้ รั บ ปริ ญ ญาทางกฎหมาย
เป็นกรรมการสอบสวนหรือไม่ เป็นต้น
- คำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการสอบสวนระบุ ว่ า เป็ น วิ นั ย ไม่ ร้ า ยแรงหรื อ
วินัยอย่างร้ายแรง และมีสาระสำคัญครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด (แบบ สว. ๑) หรือไม่
- มี ก ารแจ้ ง ข้ อ กล่ า วหาและอธิ บ ายข้ อ กล่ า วหาตามที่ ก ฎหมายกำหนด
(แบบ สว. ๒) หรือไม่
- มี ก ารแจ้ งข้ อ กล่ าวหาและรับ ทราบข้ อ กล่ าวหา และสรุป พยานหลั ก ฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหา (แบบ สว. ๓) โดยระบุว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด รวมทั้งระบุวัน เวลา
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สถานที่ และการกระทำที่มีลั กษณะเป็ นการสนับ สนุนข้อกล่ าวหา พร้อมสรุปพยานบุ คคล พยานหลั กฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามที่กฎหมายกำหนด หรือไม่
- การสอบปากคำพยานเป็ นไปตามที่ กฎหมายกำหนดหรือไม่ เช่น การสอบปากคำ
พยานซึ่งเป็นเด็ก ต้องมีข้าราชการครูที่เป็นกลางและเชื่อถือได้ และบุคคลที่เด็กร้องขอหรือไว้วางใจเข้าร่วม
ในการสอบปากคำด้วย (ข้อ ๒๘ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐)
- มีการประชุมกรรมการสอบสวนตามที่กฎหมายกำหนด หรือไม่
- คำสั่งลงโทษทางวินัยสั่งโดยผู้มีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด หรือไม่
- คำสั่ ง ลงโทษระบุ เ หตุ ผ ล ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระสำคั ญ ข้ อ กฎหมาย
ที่อ้างอิง ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจของผู้ออกคำสั่ง หรือไม่
- คำสั่ งลงโทษทางวินั ย เป็ น เรื่ อ งเดี ย วกั บ ที่ ได้ มี ก ารแจ้ งข้ อ กล่ าวหาและสรุ ป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา หรือไม่
๒.1.2 ตรวจสอบผู้พิจารณาทางปกครอง
ตรวจสอบกรณีที่มีเหตุทำให้เจ้าหน้าที่พิจารณาทางปกครองไม่ได้หรือมีเหตุอันมี
สภาพร้ายแรงอันอาจทำให้ การพิจารณาไม่เป็นกลาง ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แห่ งพระราชบัญญั ติ วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองนั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดย อาจ
เกิดขึ้น ได้ในหลายกรณี และหลายกระบวนการพิจารณาทางปกครอง เช่น กรรมการสืบสวนและกรรมการ
สอบสวนเป็นบุคคลคนเดียวกัน
๒.1.3 ตรวจสอบคำอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย
1) การคัดค้านผู้พิจารณา (กศจ.)
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์มีการคัดค้านผู้พิจารณาอุทธรณ์ว่ามีเหตุที่จะทำให้ ทำการ
พิจารณาทางปกครองไม่ได้ ตามข้อ 6 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
- รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระทำผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ
- มีส่วนได้เสียในการกระทำผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ
- มีสาเหตุโกรธเคืองผู้อุทธรณ์
- เป็นผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ
- เป็นผู้กล่าวหาหรือคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่ วมบิดามารดา
หรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหา
โดยการคัดค้านอนุกรรมการหรือกรรมการผู้พิจารณาอุทธรณ์นั้น ผู้อุทธรณ์
ต้องแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือแจ้งเพิ่มเติมเป็นหนังสือก่อนที่ กศจ.
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. เริ่มพิจารณาอุทธรณ์
เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดค้านแล้ว อนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นจะขอ
ถอนตัวไม่ร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้นก็ได้ ถ้าอนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นมิได้ขอถอนตัวให้อนุกรรมการหรือ
กรรมการที่เหลืออยู่นอกจากอนุกรรมการหรือกรรมการผู้ ถูกคัดค้านพิจารณาข้อเท็จจริงที่คัดค้าน หากเห็นว่า
ข้อเท็จจริงนั้นน่าเชื่อถือ ให้แจ้งอนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นทราบ และมิให้ร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้น เว้นแต่
จะพิจารณาเห็นว่าการให้อนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่า
เพราะจะทำให้ได้ความจริงและเป็นธรรมจะให้อนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้นก็ได้
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2) อุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายอื่น
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์มีการอุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมาย กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
หรือ ก.ค.ศ. จะต้องพิจารณาและมีความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายของผู้อุทธรณ์เป็นรายประเด็นด้วย
เมื่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่ากระบวนการ
ดำเนินการทางวินัยชอบด้วยกฎหมายแล้ว จะต้องพิจารณาในข้อเท็จจริงต่อไป แต่หากเห็นว่า กระบวนการดำเนินการ
ทางวินัยขั้นตอนใดไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือคำอุทธรณ์ฟังขึ้นในปัญหาข้อกฎหมายจะต้องพิจารณามีมติให้ไป
ดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป โดยในชั้นนี้ยังไม่จำต้องพิจารณาข้อเท็จจริง
2.2 การนั่งพิจารณา
องค์ประชุมในการนั่งพิจารณาอุทธรณ์ของ กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. ต้อง
ถือปฏิบั ติตามพระราชบัญ ญัติวิธีป ฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖
โดยต้องไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการพิจารณาทางปกครอง และไม่มีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณา
ทางปกครองไม่เป็นกลางด้วย เช่น เคยเป็นคณะกรรมการสอบสวนวินั ย หรือเคยเป็นคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงในกรณี ๆ นั้นมาก่อน
2.3 การพิจารณาวินิจฉัยข้อเท็จจริง
กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. จะต้องพิจารณาอุทธรณ์จากสำนวนการสืบสวน
หรือการพิจารณาเบื้องต้นของผู้บังคับบัญชา สำนวนการสอบสวนทางวินัยหรือสำนวนของ ป.ป.ช. หรือองค์กร
ตรวจสอบตามกฎหมายอื่นที่ปรากฏในสำนวนและในกรณีจำเป็นอาจขอเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานอื่น หรือให้
บุคคลใด หรือหน่วยงานใด มาชี้แจงเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาได้ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับหนังสือ
อุทธรณ์นำมาพิจารณาหักล้างชั่งน้ำหนักพยาน (ข้อ 13 วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.ค.ศ.)
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ ขอแถลงการณ์ ด้วยวาจาต่อที่ประชุม กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
หรือ ก.ค.ศ. ให้ นั ดให้ ผู้ อุท ธรณ์ มาแถลงการณ์ ด้วยวาจาต่อที่ประชุม โดยให้ แจ้งให้ ผู้ สั่งลงโทษทราบด้วยว่า
ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงด้วยตนเองหรือมอบหมายเป็นหนังสือให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แทน
มาแถลงแก้ต่อที่ประชุมครั้งนั้นได้ (ข้อ 13 วรรคสาม) แต่อย่างไรก็ดี หาก กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้งหรือ ก.ค.ศ. พิจารณา
เห็นว่า การแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จำเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้
(ข้อ 13 วรรคสอง ของกฎ ก.ค.ศ.)
ทั้ ง นี้ หากให้ ผู้ อุ ท ธรณ์ แ ถลงการณ์ ก็ ใ ห้ น ำคำแถลงการณ์ ด้ ว ยวาจามาประกอบ
การพิจารณาโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคำอุทธรณ์ด้วย
ในการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษจะต้องพิจารณาถึงการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา
ในการพิ จ ารณาความผิ ด นั้ น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยเหตุ ผ ลที่ ไ ด้ วิ นิ จ ฉั ย จากข้ อ เท็ จ จริ ง โดยละเอี ย ดถี่ ถ้ ว น
จากพยานหลั ก ฐานทั้ งสองฝ่ า ยว่ ามี น้ ำหนั ก เพี ย งพอที่ จ ะรับ ฟั งได้ ว่ าผู้ อุ ท ธรณ์ ก ระทำผิ ด ตามข้ อ กล่ า วหา
ผู้บั งคับ บั ญ ชาจะต้องวางตัวเป็ น กลาง ไม่มีอคติห รือความลำเอียง และการสั่งลงโทษเหมาะสมกับความผิ ด
ตามที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานโทษ นอกจากนี้จะต้องนำหลักนิติธรรมและหลักมโนธรรมมาประกอบ
การพิจารณาด้วย กล่าวคือ
- หลั กนิ ติธรรม ได้แก่ การพิ จารณาโดยยึดกฎหมายเป็ นหลั ก การกระทำใดจะเป็ น
ความผิดทางวินัยกรณีใด ต้องมีกฎหมายบัญญัติว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดทางวินัย หากไม่มีกฎหมายบัญญัติ
ว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดทางวินัย ก็ไม่ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัย ในการพิจารณาว่าการกระทำใดเป็น
ความผิดวินัยกรณีใด ต้องพิจารณาให้เข้าองค์ประกอบของการกระทำความผิดกรณีนั้นด้วย ถ้าข้อเท็จจริงบ่งชี้ว่า
เข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตราใด ก็ปรับบทความผิดไปตามมาตรานั้น และลงโทษไปตามความผิดนั้น
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- หลักมโนธรรม ได้แก่ การพิจารณาให้เป็นไปโดยถูกต้องเที่ยงธรรมตามความเป็นจริงและ
ตามเหตุและผลที่ควรจะเป็น หมายถึง การพิจารณาความผิดไม่ควรคำนึงถึงแต่ความถูกผิดตามกฎหมายเท่านั้น
แต่ ควรคำนึ งถึ งความยุ ติ ธรรมด้ วย โดยจะต้ องคำนึ งถึ งสภาพความเป็ นจริงของเรื่องนั้ น ๆ ว่าเป็ นอย่ างไรแล้ ว
พิจารณาความผิดไปตามสภาพความเป็นจริง
2.4 การพิจารณามีมติ
เมื่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์วินัยไม่ร้ายแรงแล้ว
เสร็จ สามารถมีมติได้ตามข้อ 14 ของ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้
(1) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษถูกต้องและเหมาะสมกับความผิดแล้ว ให้มีมติให้ยกอุทธรณ์
(2) ถ้าเห็ น ว่าการสั่ งลงโทษไม่ ถูก ต้ องหรือไม่ เหมาะสมกับ ความผิ ด และเห็ น ว่ า
ผู้อุทธรณ์ได้กระทำผิด ควรได้รับโทษหนักขึ้น ให้มีมติให้เพิ่มโทษเป็นสถานโทษที่หนักขึ้น
(3) ถ้าเห็ น ว่าการสั่ งลงโทษไม่ ถูก ต้ องหรือไม่ เหมาะสมกับ ความผิ ด และเห็ น ว่ า
ผู้อุทธรณ์ได้กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ควรได้รับโทษเบาลง ให้มีมติให้ลดโทษเป็นสถานโทษที่เบาลง
(4) ถ้าเห็ น ว่าการสั่ งลงโทษไม่ ถูก ต้ องหรือไม่ เหมาะสมกับ ความผิ ด และเห็ น ว่ า
ผู้อุทธรณ์ได้กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ซึ่งเป็นการกระทำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ ให้มีมติ ให้สั่ง
งดโทษโดยให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้
(5) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง และเห็นว่าการกระทำของผู้อุทธรณ์ไม่เป็น
ความผิดวินัยหรือพยานหลักฐานยังฟังไม่ได้ว่าผู้อุทธรณ์กระทำผิดวินัย ให้มีมติให้ยกโทษ
(6 )ถ้าเห็นว่าข้อความในคำสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้มีมติ ให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อความให้เป็นการถูกต้องเหมาะสม
(7) ถ้ าเห็ น ว่ าการสั่ งลงโทษไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ เหมาะสมกั บ ความผิ ด และเห็ น ว่ า
กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้อุทธรณ์กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้มีมติให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
(8) ในกรณีที่เห็นว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
ตามที่ ก ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. หรื อ เห็ น ว่ าเป็ น ความผิ ด วิ นั ย อย่ างร้า ยแรงและได้ มี ก ารดำเนิ น การทางวิ นั ย
ตามมาตรา ๙๘ วรรคสองแล้ว ให้มีมติให้เพิ่มโทษเป็นปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ
(9) ถ้าเห็ นว่าการสั่ งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิ ดและเห็ นว่า ผู้ อุทธรณ์
มีกรณีที่สมควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือให้ออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๔) มาตรา ๑๑๑ หรือมาตรา ๑๑๒
ให้มีมติให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
(10) ถ้าเห็นสมควรดำเนินการโดยประการอื่นใด เพื่อให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย
และมีความเป็นธรรมให้มีมติให้ดำเนินการได้ตามควรแก่กรณี
ในกรณี ที่ กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ ง หรือ ก.ค.ศ. พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น สมควร
ที่จะต้องสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติ ม เพื่อประโยชน์แห่งความถูกต้องและเหมาะสมตามความเป็นธรรม
ก็มีอำนาจสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้นได้ตามความจำเป็น โดยจะสอบสวนเองหรือแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนให้ส อบสวนใหม่ห รือสอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ได้ หรือกำหนดประเด็นหรือข้อสำคัญ
ที่ต้องการทราบส่งไปให้ผู้สอบสวนเดิมทำการสอบสวนเพิ่มเติมได้ (ข้อ 13 วรรคสี่ ของกฎ ก.ค.ศ.)
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ในการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม ถ้า กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.
หรือคณะกรรมการสอบสวนที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้น เห็นสมควรส่งประเด็นหรือข้อสำคัญใดที่ต้องการทราบ
ไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องที่หรือต่างเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีอำนาจกำหนดประเด็นหรือข้อสำคัญนั้น
ส่งไปเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่หรือเขตพื้นที่การศึกษานั้นทำการสอบสวนแทนได้
(ข้อ 13 วรรคห้า ของกฎ ก.ค.ศ.)
3. การแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์และการแจ้งสิทธิแก่ผู้อุทธรณ์
3.1 เมื่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. ได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วมีมติเป็นประการใด แล้ว
ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมต้องสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น (ข้อ 15 ของกฎ ก.ค.ศ. )
3.๒ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์พร้อมแจ้งสิท ธิการฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในกำหนด
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองให้ผู้อุทธรณ์ทราบ
ด้วย และผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกไม่ได้ (กรณีที่ผู้อุทธรณ์ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง)
3.3 สำหรั บ กรณี ที่ ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรงแก่ ผู้ อุ ท ธรณ์ และ
ผู้ มี อำนาจตามมาตรา 53 แห่ งพระราชบั ญญั ติ ดังกล่ าวได้สั่ งลงโทษวินั ยไม่ร้ายแรง เมื่ อ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ ง
พิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง แล้วเพิ่มโทษผู้อุทธรณ์จากโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน
เป็นโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ หรือให้ออกที่ไม่ใช่โทษทางวินัย ให้แจ้งสิทธิ การอุทธรณ์หรือร้องทุกข์
แล้วแต่กรณีต่อ ก.ค.ศ. ได้อีกครั้งหนึ่ง (ข้อ 16 ของกฎ ก.ค.ศ. ) ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งผลการพิจารณา
อุทธรณ์
4. การขอถอนอุทธรณ์
เมื่อผู้อุทธรณ์ได้มีการยื่นอุทธรณ์ไว้แล้ว หากประสงค์จะถอนอุทธรณ์ สามารถขอถอน
อุทธรณ์ก่อนที่จะมีการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อศึกษาธิการจังหวัด หรือประธาน กศจ.
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. การพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นอันระงับ
หมายเหตุ
การพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ก รณี ผู้ อุ ท ธรณ์ ย้ า ยจากสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเดิ ม ไปสั งกั ด
ต่างเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ กศจ. แห่งใหม่ ให้ดำเนินการตามข้อ ๑๒ ของกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 ดังนี้
1. กรณีที่ผู้ถูกลงโทษได้ย้ายไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ต่าง กศจ. โดยยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์
คำสั่งลงโทษ ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ กศจ. ที่หน่วยงานการศึกษาแห่งใหม่ของผู้อุทธรณ์ตั้งอยู่ในพื้นที่
2. กรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้ยื่นอุทธรณ์ไว้แล้ว ต่อมาได้ย้ายไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งตั้งอยู่ต่าง
กศจ. และ กศจ. (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา) เดิมนั้นยั งมิได้มีมติให้ส่งเรื่องอุทธรณ์และเอกสารหลักฐานไปให้
กศจ. ที่หน่วยงานการศึกษาแห่งใหม่ของผู้อุทธรณ์ตั้งอยู่เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อไป
3. กรณี ที่ผู้ อุทธรณ์ ได้ย้ายไปสั งกัดเขตพื้นที่ การศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ต่าง กศจ. หลังจาก กศจ.
ได้มีมติแล้ว แต่ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจยังมิได้สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น ให้ส่งเรื่องอุทธรณ์และเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรายงานการประชุม และมติ กศจ. ไปให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจใหม่เป็นผู้สั่งหรือปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามมตินั้น
ทั้งนี้ กรณีผู้อุทธรณ์ย้าย หรือโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น ให้ยื่นอุทธรณ์ ต่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
ที่ผู้อุทธรณ์โอนหรือย้ายไปสังกัด
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การอุทธรณ์
ผู้อุทธรณ์
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

โทษภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน
ลดเงินเดือนของ
- ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
- ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โทษภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน
ลดเงินเดือนของ

โทษปลดออก/ไล่ออก
จากราชการ

- นายกรัฐมนตรี
- รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
- เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน
- คำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งการ
ตามมติ กศจ.

กศจ.
ก.ค.ศ.

พิจารณามีมติ
ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปไม่ได้
ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ
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การอุทธรณ์
ผู้อุทธรณ์
ไม่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

โทษภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน
ลดเงินเดือน
ของ
- ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- เลขาธิการ
- อธิบดี
- ศึกษาธิการจังหวัด
- ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โทษภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน
ลดเงินเดือน
ของ
- นายกรัฐมนตรี
- รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
- ปลัดกระทรวง
- คำสั่งของผู้บังคับบัญชา
ซึ่งสั่งการตามมติ
อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง

โทษ ปลดออก/
ไล่ออกจากราชการ

ก.ค.ศ.

อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง

พิจารณามีมติ

ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปไม่ได้

ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ
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การร้องทุกข์
การร้ องทุ กข์ เป็ นวิ ธี การหนึ่ งที่ เปิ ดโอกาสให้ ผู้ อยู่ ใต้ บั งคั บบั ญชาที่ เห็ นว่ าไม่ ได้ รับความเป็ น ธรรม
หรือมีความคับข้องใจในการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ได้ปฏิบัติต่อตนว่า เป็นการกระทำที่
ไม่ถูกต้อง ได้ร้องขอให้ผู้บังคับบัญชาได้ทบทวนการปฏิบัติต่อผู้ อยู่ใต้บังคับบัญชา และแก้ไขในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
หรือชี้แจงเหตุผลความถูกต้องที่ได้ปฏิบัติไปให้ผู้ร้องทุกข์ทราบและเข้าใจ หรือให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
หรือผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปได้พิจารณาให้ความเป็นธรรมตามสมควร ซึ่งจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยกระบวนการร้องทุกข์กำหนดให้มีการร้องทุกข์ด้วยวาจาเพื่อได้ทำ
ความเข้าใจกันก่อน หากไม่เป็นที่พอใจจึงให้ร้องทุกข์เป็นหนังสือ ต่อองค์กรการบริหารงานบุคคล อันได้แก่ กศจ.
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี นอกจากนั้นการร้องทุกข์ยังเป็นช่องทางให้ มีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลการใช้อำนาจ ของผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปโดยถูกต้องและเป็นธรรมด้วย
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการร้องทุกข์
การร้องทุกข์ หมายถึง การร้องขอให้แก้ไขปัญหาที่เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีความ
คับข้องใจเนื่องจากการกระทำของผู้บังคับบัญชาในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ไม่ใช่การโต้แย้งคำสั่ง
ลงโทษทางวินัย หรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
วัตถุประสงค์
(๑) เพือ่ ตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปโดยถูกต้อง
2) เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการเกิด ความโปร่งใสและเป็ น ธรรม ซึ่ งเป็ น การสร้างขวัญ และ
กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันจะนำไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติ
ราชการและก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
(๓) เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบปัญหาของหน่วยงานและหาหนทางแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
ผู้มีสิทธิร้องทุกข์
ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) ไม่ได้รับความเป็นธรรม
2) คับข้องใจ เนื่องจากการกระทำของผู้บังคับบัญชา
3) ถูกสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
4) ถูกสั่งพักราชการ
5) ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
6) ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
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เหตุที่จะร้องทุกข์
เป็ น กรณี ที่พระราชบั ญ ญั ติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
ได้กำหนดไว้ ดังนี้
1. ไม่ได้รับความเป็นธรรม เช่น
- การบรรจุและแต่งตั้ง
- การช่วยราชการ
- การย้าย หรือการโอน
- การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
- การเลื่อนเงินเดือน ฯลฯ
2. คับข้องใจจากการกระทำของผู้บังคับบัญชา เช่น
- การบริหารงานบุคคลโดยการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เพราะเหตุแห่งความแตกต่าง
ในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฯลฯ
- ไม่มอบหมายให้ปฏิบัติงาน
- ประวิงเวลา หรือหน่วงเหนี่ยวให้ไม่ได้ประโยชน์หรือรับสิทธิอันพึงมีพึงได้
3. ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ตามมาตรา 98
4. ถูกสั่งพักราชการ ตามมาตรา 103 กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำ
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
5. ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามมาตรา 103
6. ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจถูกสั่งให้ออกจากราชการได้หลายกรณี เช่น
(1) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งอยู่ก่อนบรรจุ (มาตรา 49)
(2) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม แล้วปรากฏว่าไม่เหมาะสมที่จะให้รับราชการต่อไป เนื่องจากผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด (มาตรา 56)
(3) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนาน (มาตรา 110)
(4) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน (มาตรา 110)
(5) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะเหตุเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ (มาตรา 110)
(6) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ
(มาตรา 110)
(7) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 (1) (4) (5) (7) (8)
หรือ (9) (มาตรา 110)
(8) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะเหตุทางราชการเลิกหรือยุบตำแหน่ง (มาตรา 110)
(9) ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา 30 (3) (มาตรา 110)
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(10) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติห น้าที่ราชการ
หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ (มาตรา 111)
(11) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน (มาตรา 112)
(12) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะต้องรับโทษจำคุกโดยคำสั่งศาล หรือโดยคำพิพากษาถึงที่สุด
ให้ จำคุก โดยศาลไม่รอการลงโทษในความผิ ดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุ โทษ ซึ่งยังไม่ถึงกับ
จะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ ออกจากราชการ ซึ่งผู้ บังคับบัญ ชาจะสั่งให้ ผู้ นั้นออกจากราชการเพื่ อรับ
บำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนได้ (มาตรา 113)
(13) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร (มาตรา 114)
(14) ถูกสั่งให้ ออกจากราชการเพราะมีเหตุสมควรให้ ออกจากราชการอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ
(มาตรา 118)
(15) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามมาตรา 109
ร้องทุกข์ อย่างไร
1. การร้องทุกข์กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการ มาตรา 122 ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.ภายใน
30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง โดยให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์
และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
2. การร้องทุกข์ตาม มาตรา 123 ให้ร้องทุกข์ต่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งหรือ ก.ค.ศ.
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
พ.ศ. 2551
วิธีการร้องทุกข์
ถ้าผู้ร้องทุกข์ไม่ประสงค์จะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแล้วไม่เป็นที่พอใจก็อาจดำเนินการ
ต่อไปได้ ดังนี้
1. ทำหนังสือร้องทุกข์ลงลายมือชื่อพร้อมที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์
2. หนังสือร้องทุกข์ต้องมีสาระสำคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลให้เห็นว่า ไม่ได้รับความ
เป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจอย่างไร และแจ้งความประสงค์ของการร้องทุกข์พร้อมพยานหลักฐานที่มี
3. ยื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบหรือควรทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์
4. ร้องทุกข์ได้สำหรับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกข์แทนผู้อื่นหรือให้ผู้อื่นร้องทุกข์แทนไม่ได้
5. การยื่นหนังสือร้องทุกข์ ผู้ร้องทุกข์อาจนำไปยื่นเองหรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ โดยถือวันที่
ที่ไปรษณีย์ประทับตรารับที่ซองเป็นวันส่งหนังสือร้องทุกข์
6. ผู้ ร้อ งทุ กข์จ ะยื่ น หรือ ส่ งหนั งสื อร้อ งทุก ข์ พร้อ มกับ สำเนารับ รองถูกต้ องหนึ่ งฉบั บ ผ่ าน
ผู้บังคับบั ญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ก็ได้ และให้ผู้บังคับบัญ ชานั้นส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีคำชี้แจงประกอบด้วย เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจพิจารณาร้องทุกข์
ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์
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การยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์/ถอนคำร้องทุกข์
การยื่นหนังสือร้องทุกข์ต้องทำหนังสือถึงประธาน กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. หรือ
ศึกษาธิการจังหวัด หรือส่วนราชการที่ทำหน้าที่เลขานุการ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ หรือ ก.ค.ศ. (ข้อ 5 และข้อ ๖ วรรคหนึ่ง)
การร้องทุกข์เพิ่มเติม เมื่อได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ฉบับแรกต่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ
ก.ค.ศ. ไว้โดยชอบแล้ว หากผู้ร้องทุกข์ยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมก่อนที่ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ
ก.ค.ศ. เริ่มการพิจารณาร้องทุกข์ก็ให้ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ หรือ ก.ค.ศ. รับไว้พิจารณา (ข้อ 6 )
การขอถอนคำร้องทุกข์ ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่ประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ต่อไป
จะขอถอนเรื่องร้องทุกข์ก่อนที่ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. จะพิจารณาเสร็จสิ้นก็ได้ โดยทำเป็น
หนังสือยื่นหรือส่งต่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. เมื่อได้ถอนเรื่องร้องทุกข์แล้ว การพิจารณาเรื่อง
ร้องทุกข์นั้นเป็นอันระงับ (ข้อ 1๐)
ผู้มีอำนาจพิจารณาร้องทุกข์
1. การร้ องทุก ข์ของข้าราชการครูและบุ ค ลากรทางการศึกษาที่ สั งกัด เขตพื้ น ที่ก ารศึก ษา
ให้ร้องทุกข์ได้ ดังนี้
(1) ในกรณีที่เหตุร้องทุกข์เกิดจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เลขาธิการ หรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
ซึ่งสั่งการตามมติของ กศจ. หรือกรณีเหตุร้องทุกข์ เกิดจากการถูกสั่งพักราชการตามมาตรา 103 ให้ร้องทุกข์
ต่อ ก.ค.ศ. และให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้พิจารณา
(2) ในกรณี ที่ เหตุ ร้ องทุ กข์ เกิ ดจากผู้ บั งคั บบั ญชาตั้ งแต่ ผู้ อำนวยการสำนั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาลงมาให้ร้องทุกข์ต่อ กศจ. และให้ กศจ. เป็นผู้พิจารณา
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มิได้สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาให้ร้องทุกข์ได้ดังนี้
(1) ในกรณีที่เหตุร้องทุกข์เกิดจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง หรือ
คำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งการตามมติของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ หรือกรณีเหตุร้องทุกข์เกิดจากการถูกสั่งพัก
ราชการตามมาตรา 103 ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. และให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้พิจารณา
(2) ในกรณีที่เหตุร้องทุกข์เกิดจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ อธิบดีหรือตำแหน่ง
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า อธิการบดีหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าผู้อำนวยการสำนัก
ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ให้ ร้องทุกข์
ต่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ และให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ เป็นผู้พิจารณา
กรณีการร้องทุกข์ของข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนั้น ให้ร้องทุกข์ต่อ
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง และให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เป็นผู้พิจารณา เนื่องจากเป็นการร้องทุกข์ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มิได้สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา จึงไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของ กศจ. (ข้อ 8 (2)
ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551)

- 207 -

การคัดค้านกรรมการผู้พิจารณาร้องทุกข์ ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิคัดค้านอนุกรรมการหรือกรรมการ
ผู้พิจารณาร้องทุกข์ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๑) เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์
๒) มีส่วนได้เสียในการกระทำที่ทำให้เกิดการร้องทุกข์
๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ร้องทุกข์
๔) เป็ น คู่สมรส บุ พการี ผู้ สืบสั นดาน หรือพี่ น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดา
กับผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์
การคัดค้านอนุกรรมการหรือกรรมการผู้พิจารณาร้องทุกข์นั้น ผู้ร้องทุกข์ต้องแสดงข้อเท็จจริง
ที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือร้องทุกข์ หรือแจ้งเพิ่มเติมเป็นหนังสือ ก่อนที่ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
หรือ ก.ค.ศ.เริ่มพิจารณาร้องทุกข์
เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดค้านแล้ว อนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นจะขอถอนตัวไม่ร่วมพิจารณา
ร้องทุกข์นั้นก็ได้ ถ้าอนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นมิได้ขอถอนตัว ให้อนุกรรมการหรือกรรมการที่เหลืออยู่ นอกจาก
อนุกรรมการหรือกรรมการผู้ถูกคัดค้าน พิจารณาข้อเท็จจริงที่คัดค้านหากเห็นว่าข้อเท็จจริงนั้นน่าเชื่อถือ ให้แจ้ง
อนุกรรมการหรือกรรมการผู้ นั้น ทราบและมิให้ ร่วมพิจารณาร้องทุกข์นั้น เว้นแต่จะพิจารณาเห็นว่า การให้
อนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นร่วมพิจารณาร้องทุกข์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่า เพราะจะทำให้ได้ความจริง
และเป็นธรรม จะให้อนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นร่วมพิจารณาเรื่องร้องทุกข์นั้นก็ได้ (ข้อ 9 )
การพิจารณาร้องทุกข์
การพิจารณาร้องทุกข์ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณา
ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ในการพิจารณาร้องทุกข์ของ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.ต้องถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ โดยต้องไม่เป็นผู้มี
ลักษณะต้องห้ามในการพิจารณาทางปกครอง และไม่มีสภาพร้ายแรง อันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครอง
ไม่เป็นกลางด้วย
เมื่อได้รับหนังสือร้องทุกข์ที่ยื่นต่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.แล้ว ในการพิจารณา
มีแนวดำเนินการ ดังนี้
๑. การพิจารณาตรวจสอบหนังสือร้องทุกข์
๑.๑ การร้องทุกข์ต้องทำเป็นหนังสือ
- จะร้องทุกข์ด้วยวาจาหรือจะร้องทุกข์ด้วยวิธีอื่นโดยไม่ทำเป็นหนังสือไม่ได้
๑.๒ สาระในหนังสือร้องทุกข์
- ต้องเป็ น การร้องทุกข์ส ำหรับตนเองเท่านั้ น จะร้องทุ กข์แทนผู้อื่นหรือมอบหมาย
ให้ผู้อื่นร้องทุกข์แทนไม่ได้
- ต้องมีลายมือชื่อ ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้) และตำแหน่งของผู้ร้องทุกข์
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- ต้องมีสาระสำคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลให้เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทำของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
อย่างไร มีข้อโต้แย้งคัดค้านอย่างไร และประสงค์ให้ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ หรือ ก.ค.ศ. มีมติอย่างไร
เมื่ อ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า หนั ง สื อ ร้ อ งทุ ก ข์ ข องผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ มี ส าระสำคั ญ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น
และอยู่ภายในกำหนดระยะเวลาร้องทุกข์ก็ให้รับเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัย
หากหนั ง สื อ ร้ อ งทุ ก ข์ มี ส าระไม่ ค รบถ้ ว นและยั ง อยู่ ใ นกำหนดระยะเวลาร้ อ งทุ ก ข์
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ แ นะนำให้ ด ำเนิ น การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ให้ ถู ก ต้ อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๒๗
- การขอแถลงการณ์ ด้ ว ยวาจา ถ้ า ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ป ระสงค์ จ ะแถลงการณ์ ด้ ว ยวาจา
ต่อที่ประชุมต้องแสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือร้องทุกข์หรือจะทำเป็นหนังสือต่างหากก็ได้โดยยื่นหรือส่งตรง
ต่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ หรือ ก.ค.ศ. ก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
๒. การตรวจสอบกำหนดเวลาร้องทุกข์และการนับเวลาในการร้องทุกข์
การตรวจสอบกำหนดเวลาในการยื่ น หนั งสื อ ร้ อ งทุ ก ข์ แ ละการนั บ เวลาในการร้อ งทุ ก ข์
ต้องตรวจสอบจากหลักฐานการได้รับทราบคำสั่งหรือเรื่องอันเป็นเหตุแห่ งการร้องทุกข์ว่าได้รับทราบคำสั่ ง
หรือเรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์เมื่อใด และมีการแจ้งสิทธิในการร้องทุกข์ต่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
หรือ ก.ค.ศ. หรือไม่
การร้ อ งทุ ก ข์ ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ต้ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ภ ายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วัน ทราบเรื่ อ งอั น เป็ น เหตุ
แห่งการร้องทุกข์ (ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑)
๒.๑ กรณีมีการแจ้งสิทธิให้ร้องทุกข์ ต่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ หรือ ก.ค.ศ.
ต้องตรวจสอบว่าผู้ร้องทุกข์ได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งคำสั่ง
หรือทราบเรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ หรือไม่
๒.๒ กรณี ไม่มีการแจ้งสิทธิ ให้ร้องทุกข์ ต่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.
กรณี ผู้ บั งคั บบั ญชาไม่ แจ้งสิ ทธิในการร้องทุ กข์ ให้ ทราบจะทำให้ ระยะเวลาในการใช้สิ ทธิ
ร้องทุกข์ขยายออกไปอีก ถ้ามีการแจ้งสิทธิให้ร้องทุกข์ใหม่ ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่ วันที่
ได้รับแจ้งสิทธิครั้งใหม่ แต่ถ้าไม่มีการแจ้งสิทธิให้ร้องทุกข์ใหม่ให้สิทธิการร้องทุกข์ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคำสั่ง (มาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๒.๓ การนับเวลาในการร้องทุกข์
- การนับเวลาเริ่มต้น ให้นับวันถัดจากวันที่ได้รับทราบเรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์นั้น
เป็ น วั น แรกหรื อ วั น ที่ ห นึ่ ง แห่ ง การเริ่ ม นั บ เวลา ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ น ำหนั ง สื อ ร้ อ งทุ ก ข์ ม ายื่ น เอง
ให้ ถื อวั น ที่ รั บ หนั งสื อ เป็ น วัน ยื่ น หนั งสื อ ร้อ งทุ ก ข์ ส่ ว นกรณี ที่ ส่ ง หนั งสื อ ร้อ งทุ ก ข์ท างไปรษณี ย์ ให้ ถื อ วัน ที่
ที่ ท ำการไปรษณี ย์ ต้ น ทางออกใบรั บ ฝาก หรือ วัน ที่ ที่ ท ำการไปรษณี ย์ต้ น ทางประทั บ ตรารับ ที่ ซ องหนั งสื อ
เป็นวันส่งหนังสือร้องทุกข์
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- การนั บ เวลาสิ้ น สุ ด ถ้ า วั น สุ ด ท้ า ยแห่ ง การนั บ เวลาตรงกั บ วั น หยุ ด ราชการให้ นั บ
วันเริ่มเปิดทำการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งการนับเวลานั้น (ข้อ 17 )
3. การดำเนินการพิจารณาร้องทุกข์
เมื่อ ตรวจสอบหนังสือร้อ งทุกข์ของผู้ร้อ งทุกข์ที่ยื่นต่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ
ก.ค.ศ. แล้วเห็นว่า เป็นคำร้องทุกข์ที่รับไว้พิจารณาต่อไปได้แล้ว ให้ดำเนินการมีหนังสือแจ้งพร้อมส่งสำเนาหนังสือ
ร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบ และให้จัดส่งคำชี้แจงและเอกสารหรือหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ หรือ ก.ค.ศ. โดยเมื่อได้รับคำชี้แจงและ
เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ ว จะต้องพิจารณาตรวจสอบคำร้องทุกข์ทั้งในประเด็นข้อกฎหมายและ
ประเด็นข้อเท็จจริง
โดยการพิจารณาคำร้องทุกข์จะต้องพิจารณาข้อกฎหมายเป็นอันดับแรก เพราะการร้องทุกข์
จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ได้แก่
(๑) ร้องทุกข์ภายในเวลาที่กำหนด หรือไม่
(๒) มีการลงลายมือชื่อผู้ร้องทุกข์ หรือไม่
(๓) หนังสือร้องทุกข์มีสาระสำคัญ หรือไม่
(๔) ระบุที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ หรือไม่
(๕) มีการขอแถลงการณ์ด้วยวาจา หรือไม่
(๖) มีการคัดค้านผู้พิจารณาร้องทุกข์ หรือไม่ หรือเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาร้องทุกข์เป็นผู้มีลักษณะ
ต้องห้าม หรือมีส่วนได้เสียหรือมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาไม่เป็นกลาง หรือไม่
นอกจากนี้การพิจารณาคำร้องทุกข์ ให้ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาถึง
เหตุแห่งการไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเหตุแห่งความคับข้องใจเนื่องจากการกระทำของผู้บังคับบัญชา หรือ
เหตุแห่งการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และมีอำนาจขอเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้ง
คำชี้แจงจากหน่วยงานหรือขอให้ผู้แทนหน่วยงาน หรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจง เพื่อประกอบการพิจารณาได้ กรณี
ที่ผู้ร้องทุกข์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา หาก กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. เห็นว่าการแถลงการณ์
ด้วยวาจาไม่จำเป็นแก่การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์จะให้งดแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้ ในกรณีที่นัดให้ผู้ร้องทุกข์
มาแถลงการณ์ด้ว ยวาจาต่อ ที่ป ระชุ ม ให้แ จ้ง ให้ผู้บัง คับ บัญ ชาผู้เ ป็น เหตุแ ห่ง การร้อ งทุก ข์ ท ราบ ด้ว ยว่า
ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงหรือจะมอบหมายเป็นหนังสือให้ผู้แทนมาแถลงต่อที่ประชุมก็ได้ (ข้อ ๑๒ )
การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
1. ให้ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือร้องทุกข์ และเอกสารหลักฐานคำชี้แจงจากผู้บังคับบัญชาแล้ว แต่ถ้ามี
ความจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว ให้ขยายเวลาพิจารณาได้อีกไม่เกิน 30 วัน และ
ให้บันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องขยายเวลาไว้ด้วย
2. เมื่อครบกำหนดขยายเวลา 30 วันแล้ว การพิจารณายังไม่แล้วเสร็จให้ขยายเวลาพิจารณา
ได้อีกไม่เกิน 30 วัน แต่ทั้งนี้ให้พิจารณากำหนดมาตรการที่จะทำให้การพิจารณาแล้วเสร็จโดยเร็ว และบันทึก
ไว้เป็นหลักฐานในรายงานการประชุมด้วย
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3. การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ให้ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาถึงเหตุ
แห่งการไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือเหตุแห่งความคับข้องใจเนื่องจากการกระทำของผู้บังคับบัญชา หรือเหตุ
แห่งการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และ ในกรณีจำเป็นและสมควรอาจขอเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติม รวมทั้งคำชี้แจงจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือบุคคลใด ๆ
หรือขอให้ผู้แทนหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือบุคคลใด ๆ มาให้
ถ้อยคำหรือชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาได้
ผลการวินิจฉัยร้องทุกข์ เมื่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
แล้วเสร็จ สามารถมีมติได้ตามข้อ 14 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้
1. ถ้าเห็นว่าเหตุที่ทำให้ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือเหตุแห่งความคับข้องใจ หรือการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนั้น ผู้บังคับบัญชาได้ใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ชอบด้วยกฎหมายแล้ว
ให้มีมติยกคำร้องทุกข์
2. ถ้าเห็นว่าเหตุที่ทำให้ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือเหตุแห่งความคับข้องใจ หรือการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวิ นั ย นั้ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ ใช้ อ ำนาจหน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ โ ดยไม่ ช อบ
ด้วยกฎหมายให้มีมติเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติหรื อให้ข้อแนะนำตามที่เห็นสมควรเพื่อให้ผู้บังคับบัญชา
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ
3. ถ้ าเห็ น สมควรดำเนิ น การโดยประการอื่ น ใด เพื่ อ ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ งตามกฎหมายและ
มีความเป็นธรรมให้มีมติให้ดำเนินการได้ตามควรแก่กรณี
4. ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 5 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือข้อ 7
หรือข้อ ๘ ให้มีมติไม่รับคำร้องทุกข์
5.การพิจารณามีมติเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวข้างต้น ให้บันทึกเหตุผลของการพิจารณาวินิจฉัย
ไว้ในรายงานการประชุมด้วย
6. การแจ้งผลพิจารณาร้องทุกข์และการแจ้งสิทธิแก่ผู้ร้องทุกข์
- เมื่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. ได้พิจารณาร้องทุกข์แล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณา
ร้องทุกข์ไปยังผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งทุกข์ หรือผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ของผู้ร้องทุกข์
- แจ้งผลการพิจารณาร้องทุกข์พร้อมทั้งแจ้งสิทธิการฟ้องคดีปกครองภายในกำหนดระยะเวลา
ที่ ก ำหนดไว้ ในกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ งศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครองให้ ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ท ราบ
รวมถึงแจ้งด้วยว่าผู้ร้องทุกข์จะร้องทุกข์ต่อไปไม่ได้ (เป็นที่สุด)
การดำเนินการตามผลการพิจารณาร้องทุกข์
เมื่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.ได้พิจารณามีมติแล้ว ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สั่งหรือปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามมตินั้นและมติของ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ หรือ ก.ค.ศ. ให้เป็นที่สุด (ข้อ ๑๕ และข้อ 16 )
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การร้องทุกข์
- ไม่ได้รับความเป็นธรรม
- ความคับข้องใจจากการกระทำ
ของผู้บังคับบัญชา
- ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (มาตรา 123)

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
- ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา
- ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

กศจ.

ไม่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
- ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- เลขาธิการ
- อธิบดี
- อธิการบดี
- ผู้อำนวยการสำนัก
- ผู้อำนวยการกอง
- ผู้อำนวยการสถานศึกษา

อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง

สังกัด/ไม่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
- นายกรัฐมนตรี
- รัฐมนตรี
- ปลัดกระทรวง* (ไม่สังกัดเขต)
- เลขาธิการ กพฐ.
- คำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งตามมติ
กศจ./อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง

ก.ค.ศ.

พิจารณามีมติ
- ยกคำร้องทุกข์
- เพิกถอนหรือยกเลิก
- ให้ดำเนินการตามควรแก่กรณี
- ไม่รับคำร้องทุกข์

ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53
ปฏิบัติตามมติ
* ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม หรือปลัดกระทรวงอื่นที่มีข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
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รายการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เอกสาร
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549

กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน พ.ศ. 2555
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2561
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2553

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(QR Code)
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เอกสาร
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือ
ลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(QR Code)

11. การร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
การร้องทุกข์ หมายถึง การร้องขอให้แก้ไขปัญหาที่เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ
เนื่องจากการกระทำของผู้บังคับบัญชาในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ไม่ใช่การโต้แย้งคำสั่งลงโทษทางวินัย
การร้องทุกข์ เป็นวิธีการหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ
มี ค วามคั บ ข้ อ งใจในการปฏิ บั ติ ข องผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลที่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต่ อ ตน
ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ได้ร้องขอให้ผู้บังคับบัญชาได้ทบทวนการปฏิบัติต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และแก้ไข
ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือชี้แจงเหตุผลความถูกต้องที่ได้ปฏิบัติไปให้ผู้ร้องทุกข์ทราบและเข้าใจ หรือให้ผู้มีอำนาจหน้าที่
ตามกฎหมายหรื อ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาเหนื อ ขึ้ น ไปได้ พิ จ ารณาให้ ค วามเป็ น ธรรมตามสมควร ซึ่ งจะก่ อ ให้ เกิ ด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยกระบวนการร้องทุกข์กำหนดให้มีการร้องทุกข์
ด้วยวาจาเพื่อได้ทำความเข้าใจกันก่อน หากไม่เป็นที่พอใจจึงให้ร้องทุกข์เป็นหนังสือ ต่อองค์กรการบริหารงานบุคคล
อัน ได้แก่ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้ วแต่กรณี นอกจากนั้นการร้องทุกข์ยังเป็นช่องทาง
ให้มกี ารตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปโดยถูกต้องและเป็นธรรมด้วย
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปโดยถูกต้อง
2. เพื่อให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่
ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา อันจะนำไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการและ
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
๓. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบปัญหาของหน่วยงานและหาหนทางแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 123 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษาผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทำของผู้บังคับบัญชาหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
ให้ ผู้ นั้ น มีสิท ธิร้องทุ กข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้ วแต่กรณี
มาตรา 124 หลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่ องที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์และพิจารณาอุทธรณ์และ
การร้ อ งทุ ก ข์ แ ละพิ จ ารณาร้ อ งทุ ก ข์ ตามมาตรา 121 มาตรา 122 และมาตรา 123 ให้ เป็ น ไปตาม
ที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
ในการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ได้มีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น
2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗
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3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑
4. คำสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 19/๒๕60 เรื่ อ ง การปฏิ รู ป การศึ ก ษา
ในภูมิภ าคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 7 ประกอบข้อ 8 (๑) กำหนดให้
ในแต่ละจังหวัดมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัดนั้นตามที่กฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้ นที่การศึกษา
และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มีผลทำให้มีการโอนอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ไปเป็น
อำนาจของ กศจ. นอกจากนี้ ในข้อ 13 ยังได้กำหนดให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 (3)
และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
โดยความเห็ น ชอบของ กศจ. ดังนั้ น จึ งทำให้ ก ารพิ จารณาการดำเนิ น การทางวินั ย การออกจากราชการ
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ เป็นอำนาจหน้าที่ของ กศจ.

ผู้มีสิทธิร้องทุกข์
ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ไม่ได้รับความเป็นธรรม
2. คับข้องใจ เนื่องจากการกระทำของผู้บังคับบัญชา
3. ถูกสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
4. ถูกสั่งพักราชการ
5. ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
6. ถูกสั่งให้ออกจากราชการ

เหตุที่จะร้องทุกข์
เป็นกรณีที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้กำหนดไว้
ดังนี้
1. ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือคับข้องใจจากการกระทำของผู้บังคับบัญชา เช่น
- การบริหารงานบุคคลโดยการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เพราะเหตุแห่งความแตกต่างใน
เรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฯลฯ
- ไม่มอบหมายให้ปฏิบัติงาน
- ประวิงเวลา หรือหน่วงเหนี่ยวให้ไม่ได้ประโยชน์หรือรับสิทธิอันพึงมีพึงได้
2. ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ตามมาตรา 98
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อำนาจในการพิจารณาร้องทุกข์
กศจ. มีอำนาจพิจารณาเรื่องร้องทุกข์กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเห็นว่า
ตนไม่ ได้รั บ ความเป็ น ธรรมหรือ มีค วามคับ ข้องใจเนื่อ งจากการกระทำของผู้ บั งคั บบั ญ ชา หรือ การแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวิ นั ย ทั้ ง นี้ เหตุ แ ห่ ง การร้ อ งทุ ก ข์ ต้ อ งเป็ น การกระทำของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ตั้งแต่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา (ข้อ ๓ ประกอบ ข้อ 7 (2) ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์
และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑)
หมายเหตุ
1. กรณีร้องทุกข์คำสั่งให้ออกจากราชการ คำสั่งพักราชการ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งการ
ตามมติของ กศจ. กศจ. ไม่มีอำนาจพิจารณา ต้องร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. (ข้อ ๒ และข้อ ๗ (๑) ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
การร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑)
2. กรณีการร้องทุกข์ของข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจั งหวัด ให้ร้องทุกข์
ต่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง และให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เป็นผู้ พิจารณา เนื่องจากเป็นการร้องทุกข์ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มิได้สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา จึงไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของ
กศจ. (ข้อ 8 (2) ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551)

- 217 -

การร้องทุกข์
และการพิจารณาร้องทุกข์
ผู้ร้องทุกข์
เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจาก
การกระทำของผู้ บั งคับ บั ญ ชา หรือการแต่งตั้ งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย และต้องเป็นการกระทำของผู้ บังคับ บัญ ชา
ตั้งแต่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา ร้องทุกข์
ต่อ กศจ.

ศึกษาธิการจังหวัดตรวจสอบ
หนังสือร้องทุกข์เบื้องต้น

ชอบด้วยกฎหมาย
ที่จะรับไว้พิจารณา

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ที่จะรับไว้พิจารณา

กศจ.

ร้องทุกข์ฟังไม่ขึ้น

ร้องทุกข์ฟังขึ้น

ไม่รับไว้พิจารณา

แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบ

ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53
สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบ

หมายเหตุ
เมื่อ กศจ. ได้วินิจฉัยร้องทุกข์แล้ว หากผู้ร้องทุกข์เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
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คำอธิบายแผนผังการร้องทุกข์ และการพิจารณาร้องทุกข์
การพิจารณาร้องทุกข์ของ กศจ.
เมื่อได้รับหนังสือร้องทุกข์ที่ยื่นต่อ กศจ. แล้ว ในการพิจารณามีแนวดำเนินการ ดังนี้
๑. การพิจารณาตรวจสอบหนังสือร้องทุกข์
๑.๑ การร้องทุกข์ต้องทำเป็นหนังสือ
- จะร้องทุกข์ด้วยวาจาหรือจะร้องทุกข์ด้วยวิธีอื่นโดยไม่ทำเป็นหนังสือไม่ได้
๑.๒ สาระในหนังสือร้องทุกข์
- ต้องเป็นการร้องทุกข์สำหรับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกข์แทนผู้อื่นหรือมอบหมายให้ผู้อื่น
ร้องทุกข์แทนไม่ได้
- ต้องมีลายมือชื่อ ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้) และตำแหน่งของผู้ร้องทุกข์
- ต้อ งมี ส าระสำคั ญ ที่ แ สดงข้ อ เท็ จ จริงและเหตุ ผ ลให้ เห็ น ว่าไม่ ได้ รับ ความเป็ น ธรรม
หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทำของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
อย่างไร มีข้อโต้แย้งคัดค้านอย่างไร และประสงค์ให้ กศจ. มีมติอย่างไร
- การขอแถลงการณ์ ด้ ว ยวาจา ถ้ า ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ป ระสงค์ จ ะแถลงการณ์ ด้ ว ยวาจา
ต่อที่ประชุมต้องแสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือร้องทุกข์หรือจะทำเป็นหนังสือต่างหากก็ได้โดยยื่นหรือส่งตรง
ต่อ กศจ. ก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
๒. การตรวจสอบกำหนดเวลาร้องทุกข์และการนับเวลาในการร้องทุกข์
การตรวจสอบกำหนดเวลาในการยื่ น หนั ง สื อ ร้ อ งทุ ก ข์ แ ละการนั บ เวลาในการร้ อ งทุ ก ข์
ต้องตรวจสอบจากหลักฐานการได้รับทราบคำสั่งหรือเรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ว่าได้รับทราบคำสั่งหรือ
เรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์เมื่อใด และมีการแจ้งสิทธิในการร้องทุกข์ต่อ กศจ. หรือไม่
2.1 กำหนดเวลาร้องทุกข์
ผู้ ร้ องทุ ก ข์ต้อ งร้ องทุ ก ข์ภ ายในสามสิ บ วัน นั บ แต่วัน ทราบเรื่องอัน เป็ น เหตุ แห่ งการร้องทุ กข์
(ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑)
๒.๑.1 กรณีมีการแจ้งสิทธิให้ร้องทุกข์ต่อ กศจ.
ต้องตรวจสอบว่าผู้ร้องทุกข์ ได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งคำสั่ง
หรือทราบเรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ หรือไม่
๒.1.2 กรณีไม่มีการแจ้งสิทธิให้ร้องทุกข์ต่อ กศจ.
กรณีผู้บังคับบัญชาไม่แจ้งสิทธิในการร้องทุกข์ให้ทราบจะทำให้ระยะเวลาในการใช้สิทธิร้องทุกข์
ขยายออกไปอีก ถ้ามีการแจ้งสิทธิให้ร้องทุกข์ใหม่ ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
สิทธิครั้งใหม่ แต่ถ้าไม่มีการแจ้งสิ ทธิให้ ร้องทุกข์ใหม่ให้สิ ทธิการร้องทุกข์ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ ง
(มาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙)
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๒.2 การนับเวลาในการร้องทุกข์
- การนับเวลาเริ่มต้น ให้นับวันถัดจากวันที่ได้รับทราบเรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์นั้น
เป็ น วั น แรกหรื อ วั น ที่ ห นึ่ ง แห่ ง การเริ่ ม นั บ เวลา ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ น ำหนั ง สื อ ร้ อ งทุ ก ข์ ม ายื่ น เอง
ให้ ถื อ วั น ที่ รั บ หนั ง สื อ เป็ น วั น ยื่ น หนั งสื อ ร้ อ งทุ ก ข์ ส่ ว นกรณี ที่ ส่ งหนั งสื อ ร้ อ งทุ ก ข์ ท างไปรษณี ย์ ให้ ถื อ วั น ที่
ที่ ท ำการไปรษณี ย์ ต้ น ทางออกใบรั บ ฝาก หรื อ วั น ที่ ที่ ท ำการไปรษณี ย์ ต้ น ทางประทั บ ตรารั บ ที่ ซ องหนั งสื อ
เป็นวันส่งหนังสือร้องทุกข์
- การนั บ เวลาสิ้ น สุ ด ถ้าวัน สุดท้ายแห่ งการนับเวลาตรงกับวันหยุดราชการให้ นั บ วันเริ่ม
เปิดทำการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งการนับเวลานั้น (ข้อ 17 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณา
ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑)
เมื่ อ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า หนั ง สื อ ร้ อ งทุ ก ข์ ข องผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ มี ส าระสำคั ญ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น
และอยู่ภายในกำหนดระยะเวลาร้องทุกข์ก็ให้รับเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัย
หากหนังสือร้องทุกข์มีสาระไม่ครบถ้วนและยังอยู่ในกำหนดระยะเวลาร้องทุกข์ ให้เจ้าหน้าที่
แนะนำให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๒๗
๓. การยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์
การยื่นหนังสือร้องทุกข์ต้องทำหนังสือถึงประธาน กศจ. หรือศึกษาธิการจังหวัด (ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง
ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑)
สำหรั บ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษา ต้ อ งยื่ น หรื อ ส่ งหนั ง สื อ ร้ อ งทุ ก ข์ พ ร้ อ มกั บ สำเนารั บ รองถู ก ต้ อ งหนึ่ งฉบั บ ต่ อ ประธาน กศจ.
หรื อ ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ที่ ส ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตั้ ง อยู่ หรื อ ส่ ง หนั ง สื อ ร้ อ งทุ ก ข์
ผ่ านผู้ บั งคั บ บั ญ ชาหรื อ ผ่ านผู้ บั งคั บ บั ญ ชาผู้ เป็ น เหตุ แ ห่ งการร้อ งทุ ก ข์ ก็ได้ ได้ แ ก่ ผู้ อ ำนวยการสถานศึ ก ษา
หรื อผู้ อ ำนวยการสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาแล้ ว แต่ ก รณี และให้ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาส่ งหนั งสื อ
ร้องทุกข์ไปยังศึกษาธิการจังหวัด
สำหรั บ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มั ธ ยมศึ ก ษาต้ อ งยื่ น หรื อ ส่ ง หนั ง สื อ ร้ อ งทุ ก ข์ พ ร้ อ มกั บ สำเนารั บ รองถู ก ต้ อ งหนึ่ ง ฉบั บ ต่ อ ประธาน กศจ.
หรือศึกษาธิการจั งหวัดที่ เป็ น ที่ ตั้งของหน่ วยงานการศึ กษาที่ ผู้ นั้นดำรงตำแหน่งอยู่ หรือส่ งหนั งสื อร้องทุ กข์
ผ่านผู้บังคับบัญชาหรือผ่านผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ก็ได้ ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี และให้ผู้บังคับบัญชาส่ง หนังสือร้องทุกข์
ไปยังศึกษาธิการจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงานการศึกษาที่ผู้นั้นดำรงตำแหน่งอยู่
๔. การร้องทุกข์เพิ่มเติม เมื่อได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ฉบับแรกต่อ กศจ. ไว้โดยชอบแล้ว หากผู้ร้องทุกข์
ยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมก่อนที่ กศจ. เริ่มการพิจารณาร้องทุกข์ก็ให้ กศจ. รับไว้พิจารณา (ข้อ 6 ของกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑)
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5. การขอถอนคำร้องทุกข์ ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่ประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ต่อไป
จะขอถอนเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ก่ อ นที่ กศจ. จะพิ จ ารณาเสร็ จ สิ้ น ก็ ได้ โดยทำเป็ น หนั ง สื อ ยื่ น หรื อ ส่ ง ต่ อ กศจ.
เมื่ อ ได้ ถอนเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ แล้ ว การพิ จ ารณาเรื่อ งร้องทุ ก ข์ นั้ น เป็ น อั น ระงับ (ข้อ 1๐ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้ ว ย
การร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑)
6. ผู้ไม่อาจพิจารณาคำร้องทุกข์ได้และการคัดค้านกรรมการผู้พิจารณาร้องทุกข์
6.๑ การนั่งพิจารณาร้องทุกข์
ในการนั่งพิจารณาร้องทุกข์ของ กศจ. อนุกรรมการผู้พิจารณาร้องทุกข์ต้องไม่เป็นผู้มีลักษณะ
ต้องห้ามในการพิจารณาทางปกครอง และไม่มีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง
ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
6.๒ การคัดค้านกรรมการผู้พิจารณาร้องทุกข์
ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิคัดค้านอนุกรรมการหรือกรรมการผู้พิจารณาร้องทุกข์ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
6.2.๑ เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์
6.2.2 มีส่วนได้เสียในการกระทำที่ทำให้เกิดการร้องทุกข์
6.2.3 มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ร้องทุกข์
6.2.4 เป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือ
มารดากับผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์
การคัดค้านอนุกรรมการหรือกรรมการผู้พิจารณาร้องทุกข์นั้น ผู้ร้องทุกข์ต้องแสดงข้อเท็จจริง
ที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือร้องทุกข์ หรือแจ้งเพิ่มเติมเป็นหนังสือ ก่อนที่ กศจ. เริ่มพิจารณาร้องทุกข์
เมื่ อ มี เ หตุ ห รื อ มี ก ารคั ด ค้ า นแล้ ว อนุ ก รรมการหรื อ กรรมการผู้ นั้ น จะขอถอนตั ว
ไม่ ร่ ว มพิ จ ารณาร้ อ งทุ ก ข์ นั้ น ก็ ไ ด้ ถ้ า อนุ ก รรมการหรื อ กรรมการผู้ นั้ น มิ ไ ด้ ข อถอนตั ว ให้ อ นุ ก รรมการ
หรื อ กรรมการที่ เหลื อ อยู่ นอกจากอนุ ก รรมการหรือ กรรมการผู้ ถู ก คั ด ค้ าน พิ จ ารณาข้ อ เท็ จ จริ งที่ คั ด ค้ า น
หากเห็ น ว่ า ข้ อ เท็ จ จริ งนั้ น น่ า เชื่ อ ถื อ ให้ แ จ้ งอนุ ก รรมการหรื อ กรรมการผู้ นั้ น ทราบและมิ ให้ ร่ ว มพิ จ ารณา
ร้องทุกข์นั้น เว้น แต่จะพิจารณาเห็น ว่าการให้อนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นร่วมพิจารณาร้องทุกข์ดังกล่าว
จะเป็ น ประโยชน์ ยิ่ งกว่า เพราะจะทำให้ ได้ ค วามจริงและเป็ น ธรรม จะให้ อ นุ ก รรมการหรือ กรรมการผู้ นั้ น
ร่ ว มพิ จ ารณ าเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ นั้ น ก็ ไ ด้ (ข้ อ 9 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ า ด้ ว ยการร้ อ งทุ ก ข์ แ ละการพิ จ ารณ า
ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑)
7. การดำเนินการพิจารณาร้องทุกข์
เมื่ อ ตรวจสอบหนั งสื อ ร้ อ งทุ ก ข์ ข องผู้ ร้อ งทุ ก ข์ ที่ ยื่ น ต่ อ กศจ. แล้ ว เห็ น ว่ า เป็ น คำร้ อ งทุ ก ข์
ที่รับไว้พิจารณาต่อไปได้แล้ว ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการมีหนังสือแจ้งพร้อมส่งสำเนาหนังสือร้องทุกข์ให้
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาผู้ เ ป็ น เหตุ แ ห่ ง การร้ อ งทุ ก ข์ ท ราบ และให้ จั ด ส่ ง คำชี้ แ จงและเอกสารหรื อ หลั ก ฐาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของ กศจ. โดยเมื่อได้รับคำชี้แจงและเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว
จะต้องพิจารณาตรวจสอบคำร้องทุกข์ทั้งในประเด็นข้อกฎหมายและประเด็นข้อเท็จจริง

- 221 -

โดยการพิจารณาคำร้องทุกข์จะต้องพิจารณาข้อกฎหมายเป็นอันดับแรก เพราะการร้องทุกข์
จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ได้แก่
๑) ร้องทุกข์ภายในเวลาที่กำหนด หรือไม่
๒) มีการลงลายมือชื่อผู้ร้องทุกข์ หรือไม่
๓) หนังสือร้องทุกข์มีสาระสำคัญ หรือไม่
๔) ระบุที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ หรือไม่
๕) มีการขอแถลงการณ์ด้วยวาจา หรือไม่
๖) มี ก ารคั ด ค้ า นผู้ พิ จ ารณาร้ อ งทุ ก ข์ หรื อ ไม่ หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ พิ จ ารณาร้ อ งทุ ก ข์ เป็ น
ผู้มีลักษณะต้องห้าม หรือมีส่วนได้เสียหรือมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาไม่เป็นกลาง หรือไม่
นอกจากนี้การพิจารณาคำร้องทุกข์ ให้ กศจ. พิจารณาถึงเหตุแห่งการไม่ได้รับความเป็นธรรม
หรือเหตุแห่ งความคับ ข้องใจเนื่ องจากการกระทำของผู้บังคับบัญ ชา หรือเหตุแห่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินั ย และมีอำนาจขอเอกสารหรือหลั กฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งคำชี้แจงจากหน่ว ยงาน
หรื อ ขอให้ ผู้ แ ทนหน่ ว ยงาน หรื อ บุ ค คลใด ๆ มาชี้ แ จง เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาได้ กรณี ที่ ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์
ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา หาก กศจ. เห็นว่าการแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จำเป็นแก่การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
จะให้ งดแถลงการณ์ ด้ ว ยวาจาก็ ได้ ในกรณี ที่ นั ด ให้ ผู้ ร้อ งทุ ก ข์ ม าแถลงการณ์ ด้ ว ยวาจาต่ อ ที่ ป ระชุ ม ให้ แ จ้ ง
ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงหรือจะมอบหมาย
เป็นหนังสือให้ ผู้แทนมาแถลงต่อที่ประชุ มก็ได้ (ข้อ ๑๒ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณา
ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑)
8. การพิจารณามีมติ
เมื่อ กศจ. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์แล้วเสร็จ สามารถมีมติได้ตามข้อ 14 ของกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้
8.1 ถ้ า เห็ น ว่ า เหตุ ที่ ท ำให้ ไม่ ได้ รับ ความเป็ น ธรรม หรื อ เหตุ แ ห่ งความคั บ ข้ อ งใจ หรื อ
การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนทางวิ นั ย นั้ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ ใ ช้ อ ำนาจหน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์
ชอบด้วยกฎหมายแล้วให้มีมติยกคำร้องทุกข์
8.2 ถ้ า เห็ น ว่ า เหตุ ที่ ท ำให้ ไม่ ได้ รับ ความเป็ น ธรรม หรื อ เหตุ แ ห่ ง ความคั บ ข้ อ งใจ หรื อ
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนั้น ผู้บังคับบัญชาได้ใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายให้มีมติเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติหรือให้ข้อแนะนำตามที่เห็นสมควรเพื่อให้ผู้บังคับบัญชา
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ
8.3 ถ้าเห็นสมควรดำเนินการโดยประการอื่นใด เพื่อให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและ
มีความเป็นธรรมให้มีมติให้ดำเนินการได้ตามควรแก่กรณี
8.4 ถ้าเห็ น ว่าการร้ องทุ กข์ไม่เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ ในข้อ 5 วรรคหนึ่งหรื อวรรคสอง
หรือข้อ 7 หรือข้อ ๘ ให้มีมติไม่รับคำร้องทุกข์
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การพิ จ ารณามีม ติ เรื่ องร้ องทุ กข์ ดังกล่ าวข้ างต้ น ให้ บั น ทึ กเหตุผ ลของการพิ จารณาวินิ จฉั ย
ไว้ในรายงานการประชุมด้วย
9. การแจ้งผลพิจารณาร้องทุกข์และการแจ้งสิทธิแก่ผู้ร้องทุกข์
เมื่อ กศจ. ได้พิจารณาร้องทุกข์แล้ว ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้
9.1 แจ้งผลการพิจารณาร้องทุกข์ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ร้องทุกข์
เพื่อแจ้งผู้บังคับบัญชาของผู้ร้องทุกข์
9.2 แจ้ งผลการพิจารณาร้องทุกข์พ ร้อมทั้งแจ้งสิ ทธิการฟ้องคดีปกครองภายในกำหนด
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ
รวมถึงแจ้งด้วยว่าผู้ร้องทุกข์จะร้องทุกข์ต่อไปไม่ได้ (เป็นที่สุด)
10. การดำเนินการตามผลการพิจารณาร้องทุกข์
ให้ศึกษาธิการจังหวัดในฐานะผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 (3) (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น
และมติข อง กศจ. ให้ เป็ น ที่ สุ ด (ข้ อ ๑๕ และข้อ 16 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้ว ยการร้อ งทุ ก ข์ และการพิ จารณา
ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑)
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