
สำนักงานศึกษาธกิารจงัหวดัสกลนคร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร

กระทรวงศึกษาธกิาร

คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มบรหิารงานบุคคล



คำนำ 
ตามประกาศสำน ักงานปล ัดกระทรวงศ ึกษาธ ิการ ลงว ันท ี ่  ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐                     

ได้แบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ ข้อ ๑๑ ของคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง      

การปฏิบัติการศึกษาในภูมิภาค   ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับ

มติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ๗/๒๕๖๐ เมื ่อวันที่        

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมติ อกพ. กระทรวงศึกษาธิการ ในคราวประชุมครั ้งที ่ ๒/๒๕๖๐ เมื ่อวันที่                

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงให้ยกเลิกประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายใน

สำนักงานศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน 

๒๕๖๐ และประกาศการแบ่งหน่วยงานภายในและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัด ๘ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มพัฒนาการศึกษา    

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน   

และหน่วยตรวจสอบภายใน 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มบริหารงาน

บุคคลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร จึงได้จัดทำคู ่มือการปฏิบัติงานของกลุ ่มบริหารงานบุคคล                  

โดยมีว ัตถุประสงค์เพื ่อให ้กลุ ่มบร ิหารงานบุคคล  มีคู ่ม ือการปฏิบัต ิงานที ่เป ็นกรอบทิศทางแนวทาง                  

และการดำเนินงานที่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ นโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายขององค์กร  

ขอขอบคุณศึกษาธิการจังหวัด คณะทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ดำเนินการจัดทำคู่มือ       

การปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ไว้ ณ โอกาสนี้ 
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1.  การด าเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่านจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา สู่ กศจ.   ๗  

2.  การประชุมของ กศจ.         ๑๐  

๓. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง     ๑๓  

๔. การย้าย          

๕. การพัฒนา           

           

         

           

๖. การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ

      

๗. การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์

                                                           

๘. การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
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บทนำ 

ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการและเหตุผล 

  สืบเนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่องการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคสั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ โดยที่ได้ปรากฏ
ข้อเท็จจริงถึงสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาคของประเทศว่าเกิดจากปัญหาการสั่งการและการ
บริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นเอกภาพเป็นปัญหาสำคัญ ดังนั้นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูประบบ
การศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ และคำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่องการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
สั่ง ณ วันที่  ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เพ่ือให้การปฏิรูปการศึกษาและ การบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเอกภาพ และสามารถ ประสานเชื่อมโยงและบูรณา
การภารกิจในเรื่องการศึกษาของประเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้สอดรับกับแนวทางการ
บริหารงานโดยประชารัฐ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาอันจะส่งผลในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานความร่วมมือให้เกิดการบูรณาการ
ร่วมกัน มีระบบการกำกับ ติดตามประเมินผล ตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเฉพาะพ้ืนที่เพ่ือการให้บริการด้านการศึกษาที่รวดเร็ว ทั่วถึง 
และเท่าเทียม เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ ครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศ
ได้คนมีคุณภาพ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศ "มั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน"  
  หลักการและแนวทางขอบเขตการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ   
ในภูมิภาค และการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 
๒๕๕๙)   และโครงสร้างการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ โดยยึดหลักความเป็นเอกภาพของการจัดและส่งเสริม
การศึกษา แยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายกำหนดนโยบาย (Regulator) และฝ่ายปฏิบัติ 
(Operator) ออกจากกันให้ชัดเจน และออกแบบโครงสร้างให้สามารถทำงานประสานแนวระนาบ (Cross-
function) ระหว่างการศึกษาระดับและประเภทต่างๆ และสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิ ภาพ
สูงสุด การลดขั้นตอน กระจายความรับผิดชอบ และครอบคลุมการให้บริการที่รวดเร็วในทุกกลุ่มเป้าหมายของ
การจัดการศึกษา ขจัดปัญหาทำงานแบบแยกส่วนตามระดับและประเภทการศึกษาที่ขาดการบูรณาการการ
วางแผนร่วมกันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างมาช้านาน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถบริการประช าชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการภารกิจทั้งแนวดิ่งและแนวราบที่สามารถเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวง    ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ให้เป็นแนวเดียวกัน ส่งผลให้กลไก
การดำเนินงานแบบบูรณาการที่สามารถเชื่อมโยงและขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์และภารกิจของรัฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ   ในระดับจังหวัดที่เป็นแนวเดียวกัน รวมทั้งการประสานราชการในภาพรวม
ที่เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกับกระทรวงหรือส่วนราชการอ่ืนในจังหวัดให้เกิด
ประสิทธิภาพการบริหารราชการของกระทรวงในระดับจังหวัด เพ่ือไปสู่เป้าหมายให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียม สร้างศักยภาพในเชิงการแข่งขัน ตอบสนองต่อความต้องการภายในประเทศและ
ภูมิภาคได้ต่อไป 
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  จากความเป็นมา ความสำคัญ ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ถึงความสำคัญของการปฏิรูป
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคซึ่งปัญหา
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐมีบทบาทสำคัญในการนำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ือการให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ “เพ่ือ
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน” ดังนั้นส่วนราชการหรือหน่วยงานต้องมีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน มีความ
กะทัดรัด คล่องตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่ อิงหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและหลั ก
ประชาธิปไตย โดยการเปิดให้ภาคเอกชน ประชาชนและชุมชน เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพ่ือให้ส่วนราชการ
สามารถประสานและร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศและการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัด การบูรณาการในการดำเนินงานของ
ระดับพ้ืนที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในระดับต่างๆ หรือแม้กระทั่งโรงเรียนในระดับเดียวกันภายในจังหวัด
เดียวกันก็ยังไม่เชื่อมโยงกระทรวงศึกษาธิการเป็นส่วนราชการที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา สร้างโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้
พลเมืองมีคุณภาพ มีความสมานฉันท์ ปรองดอง มีระเบียบวินัย มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็น
ไทยสามารถเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและศักยภาพในการแข่งขันให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดย
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (มาตรา ๔๐) ได้กำหนดให้กระทรวง ศึกษาธิการมี
อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และการกีฬาเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอ่ืนตามที่
มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
และมาตรา ๔๑ การจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น การบริหาร
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ โดยเหตุผลที่เป็นการจำเป็นต้องกำหนดขอบเขต
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการให้ชัดเจนเพ่ือมิให้การปฏิบัติงานซึ่งซ้อนทับกัน
ระหว่างส่วนราชการของกระทรวงและจำเป็นที่จะต้องจัดระบบบริหารราชการในระดับต่างๆ ของกระทรวงให้มี
เอกภาพสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและนโยบายที่รัฐมนตรีกำหนดได้
ประกอบกับสมควรมีการกำหนดขอบข่ายของอำนาจหน้าที่และการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนให้ชัดเจน
เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติราชการในกำกับควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของราชการซึ่งปฏิบัติในแต่
ละระดับให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือให้การบริหารและ
การจัดการศึกษา ซึ่งมีลักษณะและวิธีปฏิบัติงานตลอดทั้งระบบ บริหารงานบุคคลที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไป
จากการปฏิบัติราชการในกระทรวง อ่ืน ๆ ในระบบราชการปัจจุบันให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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  ในการครั้ งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจึ งได้ มี การขับ เคลื่ อนการปฏิ รูปการศึ กษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค และการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคโดยมีการให้
ดำเนินการคือ 
  การวิเคราะห์บทบาทภารกิจและขอบเขตอำนาจหน้าที่ ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาคและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ดังนี้ 

  ๑. บทบาทภารกิจ  
   ๑.๑ งานตามยุทธศาสตร์ (Agenda  based)  การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ 
นโยบาย หรือภารกิจที่มอบหมายเป็นพิเศษ 
   ๑.๒ งานประจำตามหน้าที่ (Function  based)  การปฏิบัติงานประจำหรืองานตาม
หน้าที่ปกติของส่วนราชการ ได้แก่ งานตามกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล  
   ๑.๓ งานหลายจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน (Cluster  based) การปฏิบัติงานที่ต้อง
กำกับติดตาม ประสานและร่วมมือหรือการบูรณาการการปฏิบัติงานหลายจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน  

๑.๔ งานในพ้ืนที่จังหวัด (Area based) การปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดเพ่ือ 
ผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน  
   ๑ .๕  งาน ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม และค วาม ร่ ว ม มื อ (Participation&Collaboration)                      
การปฏิบัติงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามนโยบายประชารัฐหรืองานอ่ืนซึ่งภาครัฐพึงทำงานร่วมกับท้องถิ่น  
ภาคประชาชน ภาคเอกชน หรือองค์กรสาธารณประโยชน์อื่น 

  ๒. ขอบเขตอำนาจหน้าที่  
   ๒.๑ ด้ านนโยบาย (Policy)ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ งบประมาณ แนวปฏิบัติเพ่ือพัฒนาหรือป้องกันหรือแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา รวมทั้งการศึกษา 
วิเคราะห์ จัดทำข้อมูล และรายงานที่เก่ียวข้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการระดับ 
นโยบาย 
   ๒.๒ ด้านกำกับดูแล (Regulator) ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
และเร่งรัดให้การดำเนินกิจการบริการด้านการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนหรือภาคส่วนอื่นเป็นไปตามที่กฎหมาย
กำหนด เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม โดยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เพ่ือใช้ 
ในการควบคุม กำกับ ดูแล การอนุมัติอนุญาตตามกฎหมาย เพ่ือใช้รักษาและบังคับใช้กฎหมายและอำนวยการ 
กำกับ ดูแล ให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย 
   ๒.๓ ด้านการส่งเสริมสนับสนุน (Facilitator) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ช่วยเหลือ
และอำนวยการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานด้านการศึกษาหรือสถานศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และภาคส่วนอ่ืนในเชิงวิชาการและอำนวยการทั่วไป เพ่ือให้มีการพัฒนาหรือยกระดับมาตรฐาน ขีด
ความสามารถหรือประสิทธิภาพ  
   ๒.๔ ด้านปฏิบัติการ (Operator) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา
ในพ้ืนที่ตามที่กฎหมายกำหนดการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ต่างๆ ที่มอบหมายรวมทั้งการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเฉพาะพ้ืนที่เพ่ือการให้บริการด้านการศึกษาที่รวดเร็ว 
ทั่วถึงและเท่าเทียม เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
การสร้างเครือข่าย การเป็นภาคีหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนหรืองานอ่ืนซึ่งภาครัฐพึงทำงานร่วมกับ
ท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคเอกชน หรือองค์กรสาธารณประโยชน์อื่น 
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๔

การวิเคราะห์ระบบงานตามบทบาทภารกิจและขอบเขตอำนาจหน้าที่

  ๑. ระบบงานแผนและงบประมาณ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของ 
กระทรวงสู่การปฏิบัติมีความสอดคล้องเป็นแนวเดียวกัน (Strategic Alignment) ทั้งส่วนกลาง ภาคและจังหวัด 
สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงและการพัฒนาแก้ไขปัญหาเฉพาะพ้ืนที่จังหวัด การ 
จัดสรรงบประมาณ ตามยุทธศาสต ร์และเป้าหมายร่วมกันของกระทรวงที่ให้ความสำคัญกับการจัดสรร 
งบประมาณเชิงพ้ืนที่ คำนึงถึงความต้องการและความจำเป็นที่แตกต่างแต่ละพ้ืนที่

  ๒. ระบบงานตรวจราชการและติดตามประเมินผลมุ่งเน้นการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและ 
กลไกการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และ 
ต้องมีการรายงานต่อสาธารณชนอย่างต่อเน่ือง ๓) ระบบงานประเมินผลการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการประเมินผล 
ปฏิบัติราชการ (Performance Agreement) โดยทำข้อตกลงความร่วมมือในการทำงาน แผนงาน/โครงการ 
และลงนามร่วมกันและกำหนด ตัวชี้วัดในการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วม (Joint KPI) เพ่ือประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด

  ๓. ระบบงานบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มุ่งเน้นความมี 
ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

  ๔. ระบบงานขับเคลื่อนและประสานภารกิจสู่การปฏิบัติ  มุ่งเน้นส่งเสริม สนับสนุนและ 
ประสานการปฏิบัติภารกิจแบบบูรณาการตามที่ได้รับมอบหมายจากส่วนกลาง รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับ 
ราชการประจำทั่วไป

  ๕ . ร ะ บ บ ง า น บู ร ณ า ก า ร แ ล ะ ป ร ะ ส า น ภ า ร กิ จ  น โ ย บ า ย  แ ล ะ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง 
กระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัดและการขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ มุ่งเน้นการมีรูปแบบและวิธี การ 
ทำงานในการ สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ และประสานแนวระนาบ (Cross-function) ระหว่าง 
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท จัดให้มีกระบวนการและช่องทางที่จะสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่ 
หลากหลาย ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในรูปแบบภาคีหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับเ อกชน (Public–Private 
Partnership: PPP) รวมทั้งการเชื่อมโยง บูรณาการและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในจังหวัด 
ตลอดจนเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและภาคส่วนอ่ืนเข้ามาแข่งขันในการจัดการศึกษาหรือบริการสาธารณะแทน 
รัฐ (Contestability) ยั่งยืน

  ดังนั้นจะเห็นว่าตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ (ข้อ๒.๒)และการวิเคราะห์ระบบงานตามบทบาท 
ภารกิจและขอบเขตอำนาจหน้าที่(ข้อ๒)จะเป็นภาระงานเกี่ยวกับการด้านกำกับดูแล (Regulator) ควบคุม กำกับ 
ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และเร่งรัดให้การดำเนินกิจการบริการด้านการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 
หรือภาคส่วนอ่ืนเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม และ 
รายงานการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง

  ในการนี้ จึงได้มีการจัดทำ “คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ”
เพ่ือเป็นกรอบ แนวทางการดำเนินงานการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องต่อไป



 

   

 

  

 

    
  

 
 

          
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 

การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่

  ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้แบ่ง 
หน่วยภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดออกเป็น ๘ กลุ่มได้แก่ กลุ่มอำนวยการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มนโนบายและแผน กลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มส่งเสริมการศึกษากลุ่ม 
เอกชน  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน หน่วยตรวจสอบภายใน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
สำหรับกลุ่มบริหารงานบุคคล ดังนี้

กลุ่มบริหารงานบุคคล  มีอำนาจหน้าที่ ดังน้ี
  ๑. รับผิดชอบงานธุรการของ อกศจ. และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่ 

เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ อกศจ. และตามที่ อกศจ.มอบหมาย
  ๒. เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่ง การเกลี่ยอัตรากำลังให้สอดคล้อง 

กับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด
  ๓. เสนอแนะเก่ียวกับการพิจารณาวิทยฐานะ ความดีความชอบ การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ยก 

ย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
  ๔. เสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการเสริมสร้างและการปกป้องคุ้มครอง 

ระบบคุณธรรมของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
  ๕. เสนอแนะเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา เช่น การ 

บรรจุและการแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือก การย้าย การโอน การเปลี่ยนตำแหน่งและการ 
เลื่อนตำแหน่ง การบรรจุกลับเข้ารับราชการ เป็นต้น

  ๖. นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื่อพิจารณาความดี ความชอบของผู้บริหาร 
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด

  ๗. เสริมสร้างขวัญกำลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติและสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการและ 
บุคลากรทางการศึกษา

  ๘. ดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการและ 
บุคลากรทางการศึกษา

  ๙. จัดทำแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน 
การศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ

๑๐. จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ
๑๑. จัดทำมาตรฐานคุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำ และเกณฑ์การประเ มินผลสำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ
  ๑๒. ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ 

อกศจ. เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ.
  ๑๓. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศ 

ทางวิชาการและวิชาชีพ
  ๑๔. ดำเนินการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนผ่านระบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

๕
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  ๑๕. ดูและและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่องและพัฒนาวิชาชีพตาม 
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

  ๑๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
มีหน้าที่วางแผน ควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน แนะนำให้ความช่วยเหลือและให้

คำปรึกษา วินิจฉัยแก้ไขปัญหา และการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของข้าราชการภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลั่นกรองงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามขอบข่าย/ภารกิจ ๖ งาน ดังนี้

๑. งานธุรการ
๒. งานวางแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ
๓. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
๔. งานพัฒนาบุคคล
๕. งานวินัยและนิติการ
๖. งานธุรการและเลขานะการ อ.ก.ศ.จ.สกลนคร เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล



 
 
 

๑. กำรด ำเนนิกำรในชว่งเปลีย่นผ่ำนจำก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
สู่ กศจ. 

 

 ๑. ในช่วงเปลี่ยนผ่ำนให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำจัดท ำข้อมูลกำรบริหำรงำนบุคคล          
เสนอ กศจ. ดังน้ี 
  ๑.๑ ข้อมูลพื้นฐานการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา 
  ๑.๒ ข้อมูลปัญหาการบริหารงานบุคคลที่จ าเป็นต้องเร่งรัดด าเนินการ เช่น  
   ๑.๒.๑ การปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าพิพากษา หรือการอุทธรณ์ค าพิพากษา 
   ๑.๒.๒ การปฏิบัติตามมติ ก.ค.ศ. เช่น ก.ค.ศ. มีมติให้เพิกถอนค าสั่งหรือมติ  
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และให้ด าเนินการใหม่ให้ถูกต้อง 
   ๑.๒.๓ การปฏิบัติตามค าสั่งขององค์กรตรวจสอบอื่น  ๆ เช่น ป.ป.ช., ป.ป.ท. , 
สตง. ฯลฯ 
  ๑.๓ ข้อมูลการบริหารงานบุคคลที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ในข้ันตอนต่าง  ๆ เช่น การย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษาที่คณะกรรมการกลั่นกรองด าเนินการจัดล าดับไว้เรียบร้อยแล้ว  การบรรจุแต่งตั้ง                  
ผู้สอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกได้ซึ่งอยู่ระหว่างเรียกมารายงานตัว  เลือกสถานศึกษา การประเมินเพื่อมี           
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ฯลฯ  
  ๑.๔  ข้อมูลการบริหารงานบุคคลที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ได้อนุมัติเป็นหลักการหรือ
ก าหนดแนวปฏิบัติไว้ เช่น อนุมัติเป็นหลักการให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาด าเนินการสอบแข่งขันหรือสอบ
คัดเลือก อนุมัติเป็นหลักการเกี่ยวกับการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 ๒. กำรบริหำรงำนบุคคลท่ีอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรให้ด ำเนินกำร ดังน้ี 
  ๒.๑ เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อน าเสนอให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา หรือ
เรื่องที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาแล้วแต่ยังไม่มีมติ หรือเรื่องที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาแล้วมีมติให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน (เรื่องสืบเนื่อง)  เมื่อด าเนินการตามมติดังกล่าวแล้ว 
ให้น าเสนอ กศจ. พิจารณา ต่อไป 
  ๒.๒  เรื่องที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณามีมติแล้ว แต่ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ 
ยังไม่ได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติ ก็ให้ปฏิบัติไปตามมติน้ัน 
  ๒.๓  เรื่องที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณามีมติไปแล้ว แต่อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ตามมติก็ให้ด าเนินการต่อไปจนเสร็จสิ้น หากมีกรณีต้องน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ก็ให้น าเสนอ 
กศจ. พิจารณา เช่น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการไว้แล้ว เมื่อได้รับ           
ผลการประเมินแล้วให้น าเสนอ กศจ. เพื่อขออนุมัติผลการประเมินต่อไป เป็นต้น 

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
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๒.๔  เรื่ องที่  อ .ก .ค.ศ. เขตพื้นที่ การ ศึกษา ตั้ งคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

โดยตามหลักเกณฑ์ก าหนดให้กรรมการส่วนหนึ่งมาจากอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เช่น 

คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย หรือคณะกรรมการประเมินค่างานปรับระดับต าแหน่งประเภทวิชาการฯ  

แต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรือด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จให้ยุติการด าเนินการไว้ เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าว

ขาดองค์ประกอบตามที่กฎหมายก าหนด และให้เสนอ กศจ.เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการให้ครบองค์ประกอบ

ต่อไป 

  กรณีที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการอื่น ๆ ซึ่งไม่มีองค์ประกอบที่ตั้งจาก
อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการดังกล่าวยังด าเนินการต่อไปได้ เนื่องจากเป็นกรณี
ถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ไปเป็นของ กศจ. 
 ๓. ด ำเนินกำรเพ่ือให้มี “อกศจ.” เพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำก กศจ. เพื่อให้การ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๓.๑  แต่งตั้งกรรมการใน กศจ. จ านวนหนึ่งคน ให้เป็นประธานอนุกรรมการ 
  ๓.๒  แต่งตั้งกรรมการใน กศจ. จ านวนสองคน ให้เป็นอนุกรรมการ 
  ๓.๓  แต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน
สองคน ให้เป็นอนุกรรมการ 
  ๓.๔  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินสามคน ให้เป็นอนุกรรมการ 
  ๓.๕  ศึกษาธิการจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
 ๔.  กรณีมี ควำมจ ำ เ ป็น กศจ .  มี อ ำนำจ เสนอคณะกรรมกำรขับเคลื่ อนกำรปฏิรูปฯ                            
ตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพ่ือช่วยกำรปฏิบัติงำนของ กศจ. ตำมข้อ ๗ (๗) 
 ๕ .  ก ร ณี ส ำ นั ก ง ำ น เ ข ต พ้ื น ท่ี ก ำ ร ศึ ก ษ ำ มั ธ ย ม ศึ ก ษ ำ ท่ี มี เ ข ต พ้ื น ท่ี ค ร อ บ ค ลุ ม 
หลำยจังหวัด ให้ กศจ. ของแต่ละจังหวัดมีอ ำนำจและหน้ำท่ีบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีด ำรงต ำแหน่งในหน่วยงำนกำรศึกษำซึ่งตั้งอยู่ ในเขตจังหวัดน้ัน 
เช่น ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต  ๔ มีเขตพ้ืนท่ีครอบคลุมจังหวัดปทุมธำนีและ 
จังหวัดสระบุรี ในกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีด ำรงต ำแหน่ง 
ในหน่วยงำนกำรศึกษำซึ่งตั้งอยู่ ในเขตจังหวัดปทุมธำนี ก็ให้น ำเสนอ กศจ.  ปทุมธำนี พิจำรณำ 
ส่วนกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ ำ รำชกำรครูและ บุคลำกรทำงกำร ศึกษำ ท่ีด ำ รงต ำแหน่ง 
ในหน่วยงำนกำรศึกษำซึ่งต้ังอยู่ในเขตจังหวัดสระบุรี ก็ให้น ำเสนอ กศจ. สระบุรี พิจำรณำ เป็นต้น 
 ๖. เมื่อ กศจ. มีมติเป็นประกำรใดแล้ว ฝ่ำยเลขำนุกำร กศจ. ต้องแจ้งส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 
ต้นสังกัดเพ่ือทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมติ  กศจ. ดังกล่ำวต่อไป เช่น เมื่อ กศจ. 
พิจำรณำรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดแล้วมีมติเพ่ิมโทษ 
เช่นน้ี ฝ่ำยเลขำนุกำร กศจ. ต้องแจ้งมติให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำต้นสังกัดของข้ำรำชกำรครูและ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำทรำบและด ำเนินกำรตำมมติ และเมื่อส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำต้นสังกัด 
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ได้รับแจ้งมติของ กศจ. แล้ว ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำต้องแจ้งให้ ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ของผู้น้ัน มีค ำสั่งเพ่ิมโทษให้เป็นไปตำมมติ กศจ. เมื่อ กศจ. มีมติอนุมัติกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้น้ันแล้ว เช่นน้ี ฝ่ำยเลขำนุกำร กศจ. ต้องแจ้งมติให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 
ต้นสังกัดของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทรำบและด ำเนินกำรตำมมติ และเมื่อส ำนักงำน 
เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำต้นสังกัดได้รับแจ้งมติของ  กศจ. แล้ว ต้องแจ้งให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ของผู้น้ัน มีค ำสั่งแต่งตั้ง (ย้ำย) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้น้ันให้เป็นไปตำมมติ กศจ. 
เป็นต้น 
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๒. กำรประชุมของ กศจ. 
 

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๒ ก าหนดให้ 
การประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้น าความในมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ดังนั้น การประชุมพิจารณาของ กศจ. ในส่วนที่เป็นอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  
จึงต้องด าเนินการตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่บัญญัติว่า 
  “มาตรา ๑๖ การประชุม ก.ค.ศ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รอง
ประธานกรรมการท าหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 
  ในการประชุมถ้ามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะ หรือเมื่อมีกรณีเข้าข่าย
ที่กฎหมายก าหนดว่ากรรมการผู้นั้นมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุม 
  การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด” 
 นอกจากการประชุมของ กศจ. จะต้องด าเนินการตามบทบัญญัติมาตรา ๑๖ ประกอบมาตรา ๒๒ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว ยังต้องเป็นไปตาม 
มาตรา ๘๐ – ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ด้วย ดังต่อไปนี้ 
  “มาตรา ๘๐ การประชุมให้เป็นไปตามระเบียบการที่คณะกรรมการก าหนด 
  การนัดประชุมต้องท าเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อ ยกว่า 
สามวันเว้นแต่กรรมการนั้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ว กรณีดังกล่าวนี้จะท าหนังสือแจ้งนัด            
เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้ 
  บทบัญญัติในวรรคสองมิให้น ามาใช้บังคับในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งประธานกรรมการ 
จะนัดประชุมเป็นอย่างอื่นก็ได้” 
  “มาตรา ๘๑ ประธานกรรมการมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการประชุม และเพื่อรักษา                
ความเรียบร้อยในการประชุม ให้ประธานมีอ านาจออกค าสั่งใด ๆ ตามความจ าเป็นได้ 
  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธาน
กรรมการท าหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ  
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นท าหน้าที่แทน 
  ในกรณีที่ประธานกรรมการมีหน้าที่ต้องด าเนินการใด ๆ นอกจากการด าเนินการประชุม              
ให้น าความในวรรคสองมาบังคับใช้โดยอนุโลม” 
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  “มาตรา ๘๒ การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
  กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน                  
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
  เรื่ อง ใดถ้าไม่มีผู้ คัด ค้าน ให้ประธานถามที่ประชุม ว่ามีผู้ เห็นเป็ นอย่างอื่นหรือไม่                       
เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องนั้น” 
  “มาตรา ๘๓ ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ 
  ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้ง เหตุผลไว้ในรายงานการประชุม                 
และถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย” 
 อีกประกำรหน่ึง การประชุม กศจ. เป็นการพิจารณาทางปกครองเพื่อน าไปสู่การออกค าสั่งทางปกครอง 
จึงอยู่ภายใต้บทบัญญัติ ว่าด้วยค าสั่งทางปกครอง  ในหมวด ๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เกิดเป็นข้อโต้แย้งอยู่บ่อยครั้ง  เช่น ในเรื่อง 
“ความเป็นกลางในการพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าที่” ซึ่งหลักกฎหมายดังกล่าวปรากฏตามมาตรา ๑๓ 
และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังต่อไปนี ้
  “มาตรา ๑๓  เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ 

  (๑) เป็นคู่กรณีเอง 

  (๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี 

  (๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าช้ันใด ๆ หรือเป็นพี่น้องหรือ

ลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามช้ัน หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองช้ัน 

  (๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี 

  (๕) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี 

  (๖) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

  “มาตรา ๑๖ ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือ
กรรมการในคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาทาง
ปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะท าการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้ 
  ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ถ้าผู้นั้นเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าว ให้ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปช้ันหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี 
  (๒) ถ้ามีคู่กรณีคัดค้านว่าผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว หากผู้นั้นเห็นว่าตนไม่มีเหตุตามที่คัดค้านนั้น ผู้
นั้นจะท าการพิจารณาเรื่องต่อไปก็ได้แต่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปช้ันหนึ่งหรือประธานกรรมการ
ทราบ แล้วแต่กรณี 
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  (๓) ให้ผู้บังคับบัญชาของผูน้ั้นหรือคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองซึ่งผู้นั้นเป็น
กรรมการอยู่มีค าสั่งหรือมีมติโดยไม่ชักช้า แล้วแต่กรณีว่าผู้นั้นมีอ านาจในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้น
หรือไม่ 
  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม” 
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๓. กำรสรรหำ บรรจุ แต่งต้ัง 

กศจ. มีอ ำนำจในกำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง และกำรบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ดังนี้

3.1 การสรรหา

  กำรสรรหำบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
สำมำรถด ำเนินกำรได้ ๒ วิธี คือ กำรสอบแข่งขัน และกำรคัดเลือก

1. การสอบแข่งขัน (ต าแหน่งครูผู้ช่วย)
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง
1. มำตรำ ๔๕ กำรบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

เพื่อแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งใด ให้บรรจุและแต่งต้ังจำกผู้สอบแข่งขันได้ส ำหรับต ำแหน่งนั้น โดยบรรจุและ 
แต่งตั้งตำมล ำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

  2. มำตรำ ๔๗ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นผู้ด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
บุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ในกรณีที่หน่วยงำนกำรศึกษำใด 
มีควำมพร้อมตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำมอบให้หน่วยงำน 
กำรศึกษำนั้น เป็นผู้ด ำเนินกำรสอบแข่งขัน  หลักสูตร วิธีกำรสอบแข่งขัน และวิธีด ำเนินกำรที่เกี่ยวกับกำร 
สอบแข่งขัน ตลอดจนเกณฑ์ตัดสิน กำรข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กำรน ำรำยช่ือผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีหนึ่ง 
ไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น และกำรยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เป็นไปตำมท่ี ก.ค.ศ. 
ก ำหนด

  3. หลักเกณฑ์และวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ตำมหนังสือ 
ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๕๘

สรุปสำระส ำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ
๑. คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิสมัคร

  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง

  ผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มี 
อ านาจสั่งบรรจแุ ละแต่งต้ังให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้ายหรือโอน โดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อสอบแข่งขันได้

๒. อ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
๒.๑ ก าหนดสัดส่วนต าแหน่งว่างเพื่อใช้ในการสอบแข่งขันและการคัดเลือก
๒.๒ ก าหนดวันเวลาในการสอบแข่งขัน
๒.๓ ก ากับติดตามการด าเนินการสอบแข่งขัน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

๑๓



 
 
 

 

๓.  อ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
๓.๑ ก าหนดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ใช้ในการสอบแข่งขันตามความจ าเป็นและ 

ความต้องการของสถานศึกษา 
๓.๒ รวมกลุ่มกัน ในพื้ นที่ เ ขตตรวจราชการของกระทรวง ศึกษาธิการ ด า เนินการ 

ให้สถาบันอุดมศึกษาที่เห็นสมควร เป็นผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย ภาค ก และ  
ภาค ข ตามหลักสูตรท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการ 

๓.๓  ก าหนดองค์ประกอบและคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ ในภาค ค 
๓.๔  ประกาศการสอบแข่งขันก่อนวันรบัสมัครไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  

  ๓.๕  รับสมัครสอบแข่งขันไม่น้อยกว่าเจ็ดวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ด้วยการยื่นสมัครด้วยตนเองหรือ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบหรือวิธีการที่ผู้ด าเนินการสอบแข่งขันก าหนด พร้อมด้วยค่าธรรมเนียมการสมัคร
สอบ จ านวน ๒๐๐ บาท  
   ให้มีสิทธ์ิสมัครได้เพียงเขตเดียว หากปรากฏว่าผู้สมัครสอบแข่งขันสมัครเกินกว่าหนึ่งแห่ง  
จะตัดสิทธ์ิการสอบแข่งขันทั้งหมด 
  ๓.๖ ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ และคุณวุฒิของผู้สมัครสอบแข่งขันให้ถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้ 
ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน  
  ๓.๗ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบ 

๓.๘ ด าเนินการจัดสอบแข่งขัน  
๓.๙ ประกาศรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ  

โดยเรียงล าดับผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
 ๓.๑๐ เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 

๑) การเรียกตัวครั้งแรก ให้ใ ช้ประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นการเรียกตัว  
ตามล าดับที่ที่ประกาศผลการสอบแข่งขันไว้ 

๒) การเรียกตัวในครั้งต่อ ๆ ไป ให้ท าหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้โดยตรง 
เป็นรายบุคคล ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบวันนับตั้งแต่วันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง 
ตามที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร  

 ๓.๑๑ พิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขัน หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทาง  
ไม่สุจริต หรือด าเนินการผิดพลาดอันอาจเกิดความไม่เป็นธรรม 

 

ทั้งนี้ การด าเนินการในบางข้ันตอน อาจมอบหมายให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการ
และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการสอบแข่งขัน ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 

 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

๑๔



 
 
 

๔.  หลักสูตรการสอบแข่งขัน  
ภาค ก  ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ

อุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน “ให้สอบ
ข้อเขียนแบบปรนัย”  (๑๕๐ คะแนน) 

 ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง “ให้สอบข้อเขียนแบบปรนัย” (๑๕๐ คะแนน) 
ภาค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ “ให้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร  

หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม” (๕๐ คะแนน) 
๕.  การบรรจุและแต่งตั้ง 

  ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง และให้ออกค าสั่ งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบที่  ก.ค.ศ. ก าหนด  
พร้อมส่งส าเนาค าสั่งให้ส านักงาน ก.ค.ศ. จ านวน ๑ ชุด ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันออกค าสั่ง 
 ๖.  อายุบัญชี 
  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกินสองปีนับตั้งแต่วันประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เว้นแต่  
มีการประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้ว  
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

๗.  การถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี 
 ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๗.๑ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว 
๗.๒ ขอสละสิทธ์ิการบรรจุและแต่งตั้ง 
๗.๓ ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามก าหนด 
๗.๔ ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่ก าหนดได้ 

 ๘.  การขอใช้บัญชี 
  การน ารายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ให้เป็นไป
ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

 อ ำนำจหน้ำท่ีของ กศจ./อกศจ. 
๑. ก าหนดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ใช้ในการสอบแข่งขันตามความจ าเป็นและ 

ความต้องการของสถานศึกษา 
๒. รวมกลุ่มกันในพื้นที่เขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการให้สถาบันอุดมศึกษา  

ที่เห็นสมควร เป็นผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย ภาค ก และ ภาค ข ตามหลักสูตร
ท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการ 

๓. ก าหนดองค์ประกอบและคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ ในภาค ค 
๔. ประกาศการสอบแข่งขันก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

๑๕



 
 
 

๕. รับสมัครสอบแข่งขันไม่น้อยกว่าเจ็ดวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ด้วยการยื่นสมัครด้วยตนเองหรือ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามแบบหรือวิธีการที่ผู้ด าเนินการสอบแข่งขันก าหนด พร้อมด้วยค่าธรรมเนียม 
การสมัครสอบ จ านวน ๒๐๐ บาท   

ในกรณีเปิดรับสมัครสอบแข่งขันพร้อมกันหลายจังหวัด ให้มีสิทธ์ิสมัครได้เพียงจังหวัดเดียว  
หากปรากฏว่าผู้สมัครสอบแข่งขันสมัครเกินกว่าหนึ่งจังหวัด จะตัดสิทธ์ิการสอบแข่งขันทั้งหมด 
 ๖. ตรวจสอบเอกสำร คุณสมบัติ และคุณวุฒิของผู้สมัครสอบแข่งขันให้ถูกต้องตรงตำมที่ระบุไ ว้ 
ในประกำศรับสมัครสอบแข่งขัน  

๗. ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบแข่งขัน วัน เวลำ และสถำนที่สอบ 
๘. ด ำเนินกำรจัดสอบแข่งขัน  
๙. ประกำศรำยช่ือผู้สอบแข่งขันได้ เฉพำะผู้ที่ ได้คะแนนแต่ละภำคไม่ต่ ำกว่ำร้อยละหกสิบ  

โดยเรียงล ำดับผู้ที่ได้คะแนนรวมจำกมำกไปหำน้อย แยกตำมกลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก 
๑๐. เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มำรำยงำนตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
 ๑) กำรเรียกตัวครั้งแรก ให้ใช้ประกำศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นกำรเรียกตัว ตำมล ำดับที่ที่

ประกำศผลกำรสอบแข่งขันไว้ 
 ๒) กำรเรียกตัวในครั้งต่อ ๆ ไป ให้ท ำหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรำยบุคคล  

ก่อนวันรำยงำนตัวไม่น้อยกว่ำสิบวันนับตั้งแต่วันประทับตรำลงทะเบยีนของไปรษณีย์ต้นทำง ตำมที่อยู่ที่ปรำกฏ 
ในเอกสำรกำรสมัคร  

๑๑. พิจำรณำแก้ไขหรือยกเลิกกำรสอบแข่งขัน หำกปรำกฏว่ำมีกำรทุจริตหรือส่อไปในทำงไม่สุจริต 
หรือด ำเนินกำรผิดพลำดอันอำจเกิดควำมไม่เป็นธรรม 

 

ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรในบำงข้ันตอนอำจมอบหมำยให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตั้งกรรมกำรและ
เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบกำรสอบแข่งขัน ตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม 
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แผนผังกำรด ำเนินกำรสอบแข่งขันของ กศจ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 

 

กศจ. 

สนง.กศจ. 

๑. ก าหนดกลุม่วิชา หรือทาง หรอืสาขาวิชาเอก  

๒. ออกข้อสอบ ภาค ก ภาค ข และก าหนดองค์ประกอบในการประเมิน ภาค ค 

๓. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันไม่น้อยกว่า ๗ วัน  

๔. รับสมัครสอบแข่งขันไม่น้อยกว่าเจ็ดวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติ
ทั่วไป ตามมาตรา ๓๐ และ              
มีคุณสมบัติเฉพาะตามมาตรฐาน
ต าแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ด าเนินการ
ดังน้ี 

๑. ยื่นสมัครด้วยตนเอง       
พร้อมค่าธรรมเนียม         
๒๐๐ บาท  

๒. สมัครได้จังหวัดเดียว 
 

๕. ตรวจสอบเอกสาร คณุสมบตัิ และคุณวฒุขิองผู้สมคัรสอบแขง่ขัน 

๖. ประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบ 

๗. ด าเนินการจัดสอบแข่งขัน 
 

พิจารณาแก้ไขหรือยกเลกิการสอบแข่งขัน หากปรากฏว่า      
มีการทจุริตหรือสอ่ไปในทางไมส่จุริต หรือด าเนินการ
ผิดพลาดอันอาจเกิดความไม่เป็นธรรม 
 

๘.  ประกาศรายช่ือผู้สอบแข่งขันได ้และเรียกตัว 
ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งต้ัง 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓  
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

สพฐ.  
๑. แจ้งวันเวลาในการสอบแข่งขัน   
๒. สัดส่วนต าแหน่งว่างที่จะใช้สอบแข่งขัน 
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กำรน ำรำยชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหน่ึงไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 

กฎหมำย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑. มาตรา ๔๗  ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง  
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในกรณีที่หน่วยงานการศึกษาใด  
มีความพร้อมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามอบให้หน่วยงาน
การศึกษานั้น เป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีด าเ นินการที่เกี่ยวกับ 
การสอบแข่งขัน ตลอดจนเกณฑ์ตัดสิน การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การน ารายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง
ไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

๓. หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ 
ในบัญชีอื่น ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหนังสือส านักงาน  
ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘    
  

สรุปสำระส ำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ   
๑.  การขอใช้บัญชี ให้ด าเนินการได้เฉพาะส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน  

ในครั้งนั้นแล้ว ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน หรือไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ หรือมีผู้สอบแข่งขันได้ไม่เพียงพอกับต าแหน่งว่าง 
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาใดไม่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน ไม่สามารถขอใช้บัญชีจาก อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาอื่น 
 ๒.  การขอใช้บัญชี ให้ท าได้โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
และโดยการตกลงยินยอมของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชี และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่ขอ
รายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ 
 ๓.  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา อาจมอบให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปน็ผู้พิจารณาการขอฯ หรือ 
การให้ฯ แล้วรายงานให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาทราบ 
 ๔.  การขอรายช่ือฯ ต้องระบุคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ตรงตามความต้องการ
และความจ าเป็นของสถานศึกษา 
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 ๕.  ให้พิจารณาขอรายช่ือฯ จาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียงในจังหวัดเดียวกันก่อน 
  หากไม่มี ให้ขอจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดใกล้เคียงที่มีพื้นที่ติดต่อกันตามลักษณะ 
ทางภูมิศาสตร์ โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด 

หากไม่มี ให้ขอจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน โดยพิจารณาระยะทาง
จากที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด 
  หากไม่มี ให้ขอจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาในภูมิภาคอื่น โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้ง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด 
  กรณีจังหวัดเดียวกันมีหลายเขต ให้ขอจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด  
โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  กรณีเขตพื้นที่การศึกษาที่มีหลายจังหวัด ให้ขอจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่ใกล้เคียงที่สุด  
โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

 ๖.  การด าเนินการของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่ขอรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ 
  ๖.๑  พิจารณาและมีมติก าหนดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชา ที่ว่างตรงตามความ
ต้องการและความจ าเป็นของสถานศึกษา เท่ากับจ านวนต าแหน่งว่าง  
  ๖.๒  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เหตุผลความจ าเป็น 
พร้อมทั้งระบุรายช่ือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ที่ได้พิจารณาตามล าดับและข้ันตอน  
ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
  ๖.๓  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแล้ว ให้แจ้งมติ  
พร้อมทั้ งรายช่ือสถานศึกษาและที่ตั้ง  ไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
เพื่อขอรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ต้องการเท่ากับจ านวนต าแหน่งว่าง 
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน ๗ วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน 
  ๖.๔  เมื่อได้รับรายช่ือฯ ซึ่งจัดล าดับที่ เอกสารหลักฐานการสมัคร หนังสือสอบถามความสมัครใจ  
ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อประกาศข้ึนบัญชี ทั้งนี้ บัญชีที่ประกาศใหม่  
ให้มีอายุเท่ากับบัญชีเดิม 
  ๖.๕  ให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นการเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ โดยให้ผู้มีอ านาจ 
ตามมาตรา ๕๓ ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานต าแหน่ง  
ให้แล้วเสร็จก่อนที่บัญชีเดิมจะครบอายุการข้ึนบัญชี และให้ด าเนินการออกค าสั่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด พร้อมส่งส าเนาค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ข้ันพื้นฐาน และส านักงาน ก.ค.ศ. หน่วยงานละ ๑ ชุด 
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  ๖.๖  ให้แจ้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งรายช่ือฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  
เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชียกเลิกการข้ึนบัญชีเดิมของผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งแล้ว พร้อมทั้งรายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ ก.ค.ศ. ทราบ 
  ทั้งนี้ การด าเนินการตั้งแต่ข้อ ๖.๑ – ๖.๖ ให้ด าเนินการให้ เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน  
นับตั้งแต่วันที่ได้รับรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้จาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชี 
 ๗.  การด าเนินการของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชี   

7.1 พิจารณาเพื่อมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
7.2 กรณีอนุมัติ ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหนังสือสอบถามความสมัครใจของผู้สอบแข่งขัน

ได้เป็นรายบุคคล ตามรายช่ือและจ านวนที่ได้รับอนุมัติ โดยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับล าดับที่ที่มีสิทธ์ิได้รับ  
การบรรจุและแต่งตั้ง รายช่ือและที่ตั้งสถานที่ศึกษา และให้เลือกสถานศึกษาที่ต้องการจะบรรจุและแต่งตั้ง 

 ทั้งนี้ อาจให้มีการสอบถามความสมัครใจมากกว่าจ านวนที่ขอ เพื่อเป็นผู้สมัครส ารอง  
ตามจ านวนที่เห็นว่าเหมาะสม โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่า ผู้ถูกสอบถามความสมัครใจถูกสอบถามในฐานะ
ผู้สมัครส ารอง และจะได้รับการพิจารณาเมื่อมีต าแหน่งว่าง 

 ให้ผู้สอบแข่งขันได้แสดงความจ านงตามแบบที่ก าหนด แล้วส่งคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ตอบรับ หากพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิในการแสดงความจ านง และยังคงการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ไว้ 
ตามล าดับที่เดิม ในบัญชีเดิม 

7.3 เมื่อได้รับหนังสือตอบรับจากผู้สอบแข่งขันได้แล้ว ให้ด าเนินการเฉพาะผู้ที่สมัครใจ ดังนี้ 
   ๑) จัดล าดับที่ โดยผู้ที่ได้ล าดับที่ดีกว่าจะได้รับการพิจารณาก่อน 
   ๒) แจ้งรายช่ือ ล าดับที่ เอกสารหลักฐานการสมัคร หนังสือสอบถามความสมัครใจและที่อยู ่
ที่สามารถสมัครได้ ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขอรายช่ือฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และรายงาน
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทราบด้วย 

7.4 เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการประกาศข้ึนบัญชี และค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งจากส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่ขอรายช่ือฯ แล้ว ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษายกเลิกการข้ึนบัญชีเดิม แล้วรายงาน
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ ก.ค.ศ. 
   ทั้งนี้ การด าเนินการตั้งแต่ข้อ  ๗.๑ – ๗.๔ ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือขอรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ 

7.5 ผู้สอบแข่งขันได้รายใด ไม่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งด้วยเหตุใด ๆ ซึ่งมิใช่เกิดจาก 
ผู้สอบแข่งขันได้รายนั้น ให้คงการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้รายนั้นไว้ในล าดับที่เดิมในบัญชีของ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาเดิม  

 กรณีผู้สอบแข่งขันได้รายใด ได้รับการประกาศข้ึนบัญชีของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  
ที่ขอรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้แล้ว ไม่ประสงค์หรือขอระงับการบรรจแุละแต่งตั้ง ถือว่าผู้นั้นขอสละสทิธ์ิการบรรจุ
และแต่งตั้งทั้งของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชี และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่ขอรายช่ือ  
ผู้สอบแข่งขันได้ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
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 อ ำนำจหน้ำท่ีของ กศจ./อกศจ. 
 ๑. กศจ. อาจมอบให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้พิจารณาการขอใช้บัญชีฯ หรือการให้บัญชีฯ  
แล้วรายงานให้ กศจ. ทราบ 
 ๒.  การด าเนินการของ กศจ. ที่ขอรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ 
  ๒.๑  พิจารณาและมีมติก าหนดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชา ที่ว่างตรงตามความ
จ าเป็นและความต้องการของสถานศึกษา เท่ากับจ านวนต าแหน่งว่าง และพิจารณาขอรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ 
จาก กศจ.ใกล้เคียงตามล าดับและข้ันตอน    
  ๒.๒  ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้งมติ กศจ. พร้อมทั้งรายช่ือสถานศึกษาและที่ตั้ง  
ไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อขอรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชา  
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ต้องการเท่ากับจ านวนต าแหน่งว่าง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน ๗ วันท าการ 
นับตั้งแต่วันที่ กศจ. มีมติอนุมัติให้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  ๒.๓  เมื่อได้รับรายช่ือฯ ซึ่งจัดล าดับที่ เอกสารหลักฐานการสมัคร หนังสือสอบถามความสมัครใจ  
ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รายงาน  กศจ. เพื่อประกาศข้ึนบัญชี ทั้งนี้  บัญชีที่ประกาศใหม่ ให้มีอายุ
เท่ากับบัญชีเดิม 
  ๒.๔  ให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นการเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ โดยให้ผู้มีอ านาจ 
ตามมาตรา ๕๓ ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานต าแหน่ง  
ให้แล้วเสร็จก่อนที่บัญชีเดิมจะครบอายุการข้ึนบัญชี และให้ด าเนินการออกค าสั่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด พร้อมส่งส าเนาค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ส านักงาน ก.ค.ศ. จ านวน ๑ ชุด 
  ๒.๕  ให้แจ้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ส่งรายช่ือฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบั เพื่อเสนอ  
กศจ. เจ้าของบัญชียกเลิกการข้ึนบัญชีเดิมของผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว   

ทั้งนี้ การด าเนินการตั้งแต่ข้อ ๒.๓ – ๒.๕ ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้จาก กศจ. เจ้าของบัญชี 
 ๓.  การด าเนินการของ กศจ. เจ้าของบัญชี   
  ๓.๑  พิจารณาเพื่อมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  ๓.๒  กรณีอนุมัติ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหนังสือสอบถามความสมัครใจของผู้สอบแข่งขันได้ 
เป็นรายบุคคล ตามรายช่ือ ตามล าดับที่และจ านวนที่ได้รับอนุมัติ โดยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับล าดับที่ที่มีสิทธ์ิ
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง รายช่ือและที่ตั้งสถานที่ศึกษา และให้เลือกสถานศึกษาที่ต้องการจะบรรจุและ
แต่งตั้ง 
   ทั้งนี้ อาจให้มีการสอบถามความสมัครใจมากกว่าจ านวนที่ขอ เพื่อเป็นผู้สมัครส ารอง  
ตามจ านวนที่เห็นว่าเหมาะสม โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่า ผู้ถูกสอบถามความสมัครใจถูกสอบถามในฐานะ
ผู้สมัครส ารอง และจะได้รับการพิจารณาเมื่อมีต าแหน่งว่าง 
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  ให้ผู้สอบแข่งขันได้แสดงความจ านงตามแบบที่ก าหนด แล้วส่งคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ หากพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิในการแสดงความจ านง และยังคงการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้
ตามล าดับที่เดิม ในบัญชีเดิม 

๓.๓  เมื่อได้รับหนังสือตอบรับจากผู้สอบแข่งขันได้แล้ว ให้ด าเนินการเฉพาะผู้ที่สมัครใจ ดังนี้ 
   ๑) จัดล าดับที่ โดยผู้ที่ได้ล าดับที่ดีกว่าจะได้รับการพิจารณาก่อน 
   ๒) แจ้งรายช่ือ ล าดับที่ เอกสารหลักฐานการสมัคร หนังสือสอบถามความสมัครใจและที่อยู่ 
ที่สามารถสมัครได้ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ขอรายช่ือฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ   
  ๓.๔  เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการประกาศข้ึนบัญชี และค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งจากส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดที่ขอรายช่ือฯ แล้ว ให้เสนอ กศจ. ยกเลิกการข้ึนบัญชีเดิมของผู้สอบแข่งขันได้   
   ทั้งนี้ การด าเนินการตั้งแต่ข้อ  ๓.๑ – ๓.๔ ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือขอรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ 
  ๓.๕  ผู้สอบแข่งขันได้รายใด ไม่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ งด้วยเหตุใด ๆ ซึ่ งมิ ใช่เกิดจาก 
ผู้สอบแข่งขันไดร้ายนั้น ให้คงการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้รายนั้นไว้ในล าดับที่เดิมในบัญชีเดิม  

กรณีผู้สอบแข่งขันได้รายใด ได้รับการประกาศข้ึนบัญชีของ  กศจ. ที่ขอรายช่ือผู้สอบแข่งขัน 
ได้แล้ว ไม่ประสงค์หรือขอระงับการบรรจุและแต่งตั้ง ถือว่าผู้นั้นขอสละสิทธ์ิการบรรจุและแต่งตั้งทั้งของ   
กศจ. เจ้าของบัญชี และ  กศจ. ที่ขอรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ 
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แผนผังกำรด ำเนินกำรขอใช้บัญชีหรือกำรให้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรพิจำรณำขอรำยชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ใหด้ ำเนินกำรตำมล ำดับและขั้นตอน ดังนี ้

๑. ให้พิจารณาใช้รายชื่อฯ จากบัญชีใน กศจ. น้ัน 
  
 

๒. หากไม่มี ให้ขอจาก กศจ.  ใกล้เคียงที่มีพื้นที่ติดต่อกันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ใกล้เคียงที่สุด 

๓. หากไม่มี ให้ขอจาก กศจ. ที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้ง 
    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ใกล้เคียงที่สุด 
 

๔. หากไม่มี ให้ขอจาก  กศจ. ในภูมิภาคอ่ืน โดยพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งส านักงาน 
    ศึกษาธิการจังหวัดที่ใกล้เคียงที่สุด 

กศจ. เจ้ำของบญัช ีกศจ. ผู้ขอใช้บญัช ี

๑. ประชุม และมีมติก าหนดคุณวุฒิ 
     เท่าจ านวนต าแหน่งว่าง และ 
     พิจารณาขอใช้บัญชีตามล าดับ 

๒. สอบถามความสมัครใจผู้สอบได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ 

ไม่สมัครใจ ตอบรับสมัครใจ 

คงบัญชีเดิม จัดล าดับที่ 

๓. ประกาศขึ้นบัญชีและบรรจุและแต่งตั้ง 
 

๔. ยกเลิกบัญชีเดิม 

๑. พิจารณาอนุมัติ 

๒. แจ้งมติไปยัง กศจ.เจ้าของบัญชี 

๓.ส่งรายชื่อพร้อมเอกสารไปให้ผู้ขอใช้บัญชี 

 

๔. รายงาน กศจ. 
(กรณีมอบ สนง.กศจ. ด าเนินการ) 

๕. แจ้ง กศจ.เจ้าของบัญชี 
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แนวปฏิบัติเก่ียวกับกำรตรวจสอบคุณวุฒิ 

 ก.ค.ศ. ก าหนดแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณวุฒิของผู้สมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือก  
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๔ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน ตามมาตรา ๔๗ และเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก ตามมาตรา ๕๐  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบ
และพิจารณาวินิจฉัยคุณวุฒิของผู้สมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือกให้ถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัคร  
ผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเป็นประการใดแล้วให้เป็นที่สุด ทั้งนี้ การตรวจสอบ  
ว่าเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองแล้วหรือไม่ ให้ตรวจสอบจากเว็บไซต์ของส านักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th 
หรือแผ่น DVD รายช่ือคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ส่วนการนับหน่วยกิต ให้พิจารณาตามแนวปฏิบัติการนับ 
หน่วยกิตที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ 
กล่าวคือ กรณีหลักฐานการศึกษาของผู้สมัครมิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศ
รับสมัคร ให้นับจ านวนหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ทั้งหมด ดังนี้ 
 ๑.  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี และหลักสูตร ๕ ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ  
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
 ๒.  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี ๒ ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชาน้ัน ๆ ไม่น้อยกว่า 
๒๐ หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า  
๓๐ หน่วยกิต 
 ทั้งนี้ แต่ละเนือ้หาวิชาที่ศึกษาตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่าเกรด C 
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2. การคัดเลือก 
 

2.1 การคัดเลือก (ต าแหน่งครูผู้ช่วย) 

กฎหมำย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. มาตรา ๕๐  ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถ

ด าเนินการสอบแข่งขันได้ หรือการสอบแข่งขันอาจท าให้ไม่ได้บุคคลต้องตามประสงค์ของทางราชการ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาอาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
โดยวิธีอื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามหนังสือส านักงาน  
ก.ค.ศ. ที่ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

สรุปสำระส ำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ   
๑.   ผู้ด าเนินการคัดเลือก  :  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี 
๒.  กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ มี ๗ กรณี ได้แก่ 

๒.๑ มีมติคณะรัฐมนตรี หรือทางราชการมีเงื่อนไขให้รับโอนโรงเรียนเอกชน หรือโรงเรียนอื่นใด 
มาเป็นโรงเรียนรัฐบาล หรือเงื่อนไขผูกพันอื่นที่ทางราชการให้ไว้เป็นการเฉพาะให้บรรจุและแต่งตั้ง 

๒.๒ มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล 
๒.๓ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันไม่น้อยกว่าสองครั้งแล้ว ไม่มีผู้สมัคร 
๒.๔ ด าเนินการสอบแข่งขันไม่น้อยกว่าสองครั้งแล้ว ได้จ านวนคนไม่เพียงพอกับต าแหน่งว่าง 

ที่จะบรรจุและแต่งตั้งตามที่ประกาศ 
๒.๕ การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ไปด ารงต าแหน่งในพื้นที่ที่เป็นเกาะหรือบนภูเขาสูงที่ไม่สามารถ

เดินทางด้วยพาหนะใดๆ ได้สะดวกตลอดปี หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศตามประกาศ 
ของกระทรวงการคลงั หรือกระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงอื่น หรือพื้นที่พิเศษ (พื้นที่ซึ่งมีสภาพหรือเหตุการณ์
ใด ๆ ที่กระทรวงการคลังก าหนดให้เป็นพื้นที่พิเศษ) 
  ๒.๖ การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ า ครูสอนศาสนาอิสลามหรือวิทยากร  
อิสลามศึกษาตามประกาศแนวการด าเนินงานและการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในสถานศึกษาตามที่ 
ส่วนราชการก าหนด พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินงบประมาณหรือ*เงินรายได้ 
ของสถานศึกษา ซึ่งทุกต าแหน่งต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอน ตามค าสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใด 
อย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยมีภาระงานการสอนตามที่ 
ส่วนราชการก าหนด 

ทั้งนี้ การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอน ให้นับได้ตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตร ีโดยผู้มีอ านาจ
อนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
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* เงินรายได้ของสถานศึกษา  หมายความว่า เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
ค่าตอบแทนจากการให้บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยมีการน าเข้าระบบบัญชีของ
สถานศึกษาและน าไปใช้จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการก าหนด หรือเงินรายได้อื่นตามกฎหมายหรือ
ระเบียบว่าด้วยการนั้น 

๒.๗ ความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษอื่น ตามที่ผู้ด าเนินการคัดเลือกก าหนด โดยได้รับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. 
๓.  การก าหนดสัดส่วนจ านวนต าแหน่งว่าง  :  ส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาก าหนด โดยให้ก าหนดปีละ 

หนึ่งครั้ง 
๔.  การก าหนดวัน เวลาที่จะด าเนินการคัดเลือก  

กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษข้อ ๒.๑ – ๒.๕ และข้อ ๒.๗ ให้อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เป็นผู้ก าหนด 

กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษข้อ ๒.๖ ให้ส่วนราชการเป็นผู้ก าหนด 
๕.  คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิสมัคร 
 ๕.๑ กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษข้อ ๒.๑ – ๒.๕ และ ข้อ ๒.๗ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานต าแหน่ง   
๕.๒ กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษข้อ ๒.๖ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ             

๓ ข้อ  
๑)  ต้องมี คุณสมบัติทั่ วไปตามมาตรา ๓๐ และต้องมี คุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
๒) เป็นผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ครูสอนศาสนาอิสลาม  

วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างช่ัวคราว ตามระบบคุณธรรมที่ยึดความรู้ 
ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และประโยชน์ของทางราชการ ตามที่ 
มกีฎหมายก าหนดไว้โดยเฉพาะหรือตามที่ส่วนราชการก าหนด  

 ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับแก่บุคคลที่จะเข้าสู่ต าแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ครูสอน 
ศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างช่ัวคราว ตั้งแต่วันที่  
๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

๓) ปัจจุบันด ารงต าแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลาม
ศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างช่ัวคราว จากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของ
สถานศึกษา และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสังกัดที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามค าสั่งหรือ  
สัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยมีภาระ
งานการสอนตามที่ส่วนราชการก าหนด 
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๖.  วิธีการคัดเลือก 
๖.๑ กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ เป็นการคัดเลือก “โดยไม่มีหลักสูตร” 

แต่ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่  ก.ค.ศ. ตั้ง ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ 
ด้วยการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัวการศึกษา บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณ เจตคติ และ
อุดมการณ์  

๖.๒ กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษข้อ ๒.๓ - ข้อ ๒.๖ เป็นการคัดเลือก “โดยมีหลักสูตร 

ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด” โดยให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ประเมิน ๓  ภาค 

ภาค ก  ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษา “ให้คัดเลือกด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย” (๑๐๐ คะแนน) 

ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง “ให้คัดเลือกด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบ
ปรนัย” (๑๐๐ คะแนน) 

ภาค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ “ให้คัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต 
ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม” (๑๐๐ คะแนน) 

๗. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 
 ๘. การคัดเลือกตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

บทบำทของส่วนรำชกำร 
๑. ก าหนดวัน เวลาที่จะด าเนินการคัดเลือก 
๒. ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด และคะแนน                    

การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค)  
 

บทบำทของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 
 (อาจมอบหมายให้หน่วยงานการศึกษาแต่งตั้ งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ                         

การคัดเลือกได้ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม) 
 ๑. ก าหนดวิชาเอกเพื่อใช้ในการคัดเลือก ตามความจ าเป็นและความต้องการของสถานศึกษา 

๒. ด าเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย ภาค ก และ ภาค ข ตามหลักสูตร
ท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการ 

๓. ประกาศรับสมัครคัดเลือกก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยระบุหลักสูตรการ
คัดเลือก จ านวนต าแหน่งว่าง อัตราเงินเดือน คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
องค์ประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ  

๔. รับสมัครไม่น้อยกว่าเจ็ดวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ด้วยการยื่นสมัครด้วยตนเองตามแบบ 
หรือวิธีการสมัครที่ผู้ด าเนินการคัดเลือกก าหนด  

๕. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก  
   ๖. ประกาศผลการคัดเลือก โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย 
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๒๗



 
 
 

   ๗. เรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ที่คัดเลือกได้    
โดยใช้ประกาศผลการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธ์ิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง   
   ๘. ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้ง และออกค าสั่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด พร้อมส่งส าเนาค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ส่วนราชการ และส านักงาน ก.ค.ศ. 
จ านวน ๑ ชุด ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันออกค าสั่ง 

  ๙ . บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ครบตามจ านวนต าแหน่งที่ประกาศรับสมัคร 
“โดยไม่ขึ้นบัญชี” 

  ๑๐.  พิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือก หากปรากฏว่าในการด าเนินการคัดเลือกมีการทุจริต 
หรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือด าเนินการผิดพลาดอันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม 

 

 กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษอื่น ตามที่ผู้ด าเนินการคัดเลือกก าหนด โดยได้รับอนุมัติจาก  
ก.ค.ศ. ตามข้อ ๒.๗ เป็นการคัดเลือกซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ต้องช้ีแจง
เหตุผลความจ าเป็น เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาก่อนด าเนินการคัดเลือก 

 

 เมื่อผู้ได้รับการคัดเลือกได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว หากจะขอย้าย 
ไปด ารงต าแหน่งนอกหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน 
หน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า ๔ ปี 
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๒๘



 
 
 

แผนผังกำรด ำเนินกำรคัดเลือกของ กศจ. 
๑. กรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

กศจ. 

๓. ด าเนินการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพด้วยการสัมภาษณ์ 

โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัวการศึกษา บุคลิกภาพ  ท่วงทีวาจา ปฏิภาณ  

เจตคต ิ

และอุดมการณ์ 

สนง.กศจ. 
เสนอรายช่ือผูท้ี่จะคัดเลือกกรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษตาม ข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ 

๒. ก าหนดวันเวลาในการคัดเลอืก 

 

๑. ตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนตามมาตรฐานต าแหน่งครูผู้ช่วย 

๕. ผู้มีอ านาจ สั่งบรรจุและแต่งตั้ง  

๔. สนง. กศจ. แจ้งผลการคัดเลือกไปยงัผูเ้ข้ารบั 

การคัดเลือก  
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๒๙



 
 
 

๒. กรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษข้อ ๒.๓ - ข้อ ๒.๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 

 
 

๔. รับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๗ วันไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

- ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ และ  
 มีคุณสมบัติเฉพาะตามมาตรฐานต าแหน่ง 

  ครูผู้ช่วย  

- เป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าฯ  
   สังกัด สพฐ. โดยจ้างจากเงินงบประมาณ 

- มีชั่วโมงสอนตามที่ สพฐ. ก าหนด 

- ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาสังกัด  
   สพฐ. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี    
 

๕. ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ และคุณวุฒิของผู้สมัครคัดเลือก 

๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่

สอบ 

๗. ด าเนินการจัดสอบคัดเลือก 
 

พิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขัน หากปรากฏว่ามีการ
ทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือด าเนินการผิดพลาดอันอาจ
เกิดความไม่เป็นธรรม 

๘.   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือก 
มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเท่าต าแหน่งว่างที่ประกาศ ไม่มีกำรขึ้นบัญชี 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓  
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

กศจ. 

สนง.กศจ. 

๑. ก าหนดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  

๒. ออกข้อสอบ ภาค ก และ ภาค ข 

๓. ประกาศรับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๗ วัน  

สพฐ. 
๑. แจ้งวันเวลาในการคัดเลือก   
๒. สัดส่วนต าแหน่งว่างที่จะใช้คัดเลือก 

 

สพฐ. 
ก าหนดองค์ประกอบและตัวชี้วัด ภาค ค 
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๓๐



 
 
 

๓. กรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษข้อ ๒.๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

๑. สนง.กศจ. 
เสนอขออนุมัติด าเนินการคัดเลือก กรณีที่มีความจ าเป็นหรอืมีเหตุพเิศษตาม ข้อ ๒.๗  

โดยเสนอขออนุมัติเป็นกรณีเฉพาะราย 

๔. สนง.กศจ. แจ้งมติ กศจ. พรอ้มช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็น ไปยัง ก.ค.ศ. 

 

๒. กศจ. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอรายช่ือ โดยต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

มาตรา ๓๐ และคุณสมบัติเฉพาะตามาตรฐานต าแหนง่ครผูู้ช่วย และเหตผุลความจ าเป็น 

๕. ก.ค.ศ. อนุมัติให้ด าเนินการคัดเลือก โดยก าหนดวิธีการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย  

๓. กศจ. เห็นชอบ 
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๓๑



 
 
 

 2.2 การคัดเลือก  (ต าแหน่งศึกษานิเทศก์) 
 

  กฎหมำย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. มาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
 ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๖ ลงวันที่ 
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  

สรุปสำระส ำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีกำร 
๑.  คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิสมัคร 
  ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
๒.  บทบาทของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๒.๑  ก าหนดวันและเวลาในการคัดเลือก   
 ๒.๒  ด าเนินการและบริหารจัดการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ภาค ก ความรู้ทั่วไปและกฎหมาย                  

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และก าหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมิน ภาค ค 
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 ๒.๓  ช่วยก ากับและติดตามการด าเนินการคัดเลือกให้เป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม และ
ถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 ๒.๔  ด าเนินการให้มีการพัฒนาก่อนบรรจุและแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

๓.  บทบาทของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
      (อาจมอบหมายให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  
การคัดเลือก ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม)  

  ๓.๑ ประกาศรับสมัครก่อนวันรับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้ระบุจ านวนต าแหน่งว่าง 
แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มวิชา หรือทาง  หรือสาขาวิชาเอก รวมทั้งองค์ประกอบการประเมิน 
ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมิน  

 ๓.๒  รับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่าเจ็ดวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ด้วยการยื่นสมัครด้วยตนเอง หรอื
ตามแบบ หรือวิธีการสมัครที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาก าหนด  

 ๓.๓  จัดสอบ ภาค ก  ภาค ข และ ภาค ค ตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
ภาค ก  ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิาน “ให้สอบข้อเขียนแบบ

ปรนัย” (๑๐๐ คะแนน) 
ภาค ข  ความรู้ ความสามารถที่ ใช้เฉพาะต าแหน่ง “ให้สอบข้อเขียนแบบปรนัย”                   

(๒๐๐ คะแนน) 
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๓๒



 
 
 

ภาค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง “ให้ประเมินผลการปฏิบัติงาน และสัมภาษณ์”                 
(๑๐๐ คะแนน) 

 ๓.๔  ด าเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 ๓.๕  ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะผู้ที่ได้คะแนน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค               

แต่ละภาค ไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนทั้ง ๓ ภาค จากมากไปหาน้อย 
 ๓.๖  เรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
  ๑)  การเรียกตัวครั้งแรก ให้ใช้ประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัว

ตามล าดับที่ที่ประกาศผลการคัดเลือกไว้ 
  ๒)  การเรียกตัวในครั้งต่อ ๆ ไป ให้เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคล

ตามล าดับที่ที่ประกาศผลการคัดเลือกไว้ ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าสิ บวันนับตั้งแต่วันประทับตรา
ลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง  

 ๓.๗  พิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือก หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต 
หรือด าเนินการผิดพลาดอันอาจเกิดความไม่เป็นธรรม  

 

๔.  การบรรจุและแต่งตั้ง 
 ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามล าดับที่ 

ที่ขึ้นบัญชี จากผู้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานต าแหน่ง และผ่านการพัฒนาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด  

 

๕.   อายุบัญชี 
 บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ใช้ได้เกินสองปีนับแต่วันประกาศข้ึนบัญชี เว้นแต่มีการประกาศ  

ข้ึนบัญชีครั้งใหม่ บัญชีเดิมเป็นอันยกเลิก 
 

๖.  การขอใช้บัญชี  
 การน ารายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีอื่น ให้เป็นไป

ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

  อ ำนำจหน้ำท่ีของ กศจ./อกศจ. 
1. ก าหนดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ใช้ในการคัดเลือกตามความจ าเป็นและ               

ความต้องการของสถานศึกษา 
2. ด าเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
3. ประกาศรับสมัครก่อนวันรับสมคัรคัดเลอืกไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้ระบุจ านวนต าแหน่งว่าง  

แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก รวมทั้ง องค์ประกอบการประเมิน 
ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมิน  

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

๓๓



 
 
 

4. รับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่าเจด็วันไม่เว้นวันหยุดราชการ ด้วยการยื่นสมัครด้วยตนเอง หรือ 
ตามแบบ หรือวิธีการสมัครที่ กศจ. ก าหนด  

5. ด าเนินการจัดสอบคัดเลือก  
6. ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะผู้ที่ได้คะแนน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค              

แต่ละภาค ไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนทั้ง ๓ ภาค จากมากไปหาน้อย 
7. เรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 

  ๑)  การเรียกตัวครั้งแรก ให้ใช้ประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวตามล าดับที่ 
ที่ประกาศผลการคัดเลือกไว้ 

  ๒)  การเรียกตัวในครั้งต่อ ๆ  ไป ให้เรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกโดยตรงเป็นรายบุคคลตามล าดับ
ที่ที่ประกาศผลการคัดเลือกไว้ ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบวันนับตั้งแต่วันประทับตราลงทะเบียนของ
ไปรษณีย์ต้นทาง  

8. พิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือก หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต 
หรือด าเนินการผิดพลาดอันอาจเกิดความไม่เป็นธรรม  

  

ทั้งนี้ การด าเนินการในบางข้ันตอน อาจมอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตั้งกรรมการ
และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการคัดเลือก ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

๓๔



 
 
 

แผนผังกำรด ำเนินกำรคัดเลือกของ กศจ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 

กศจ. 

สนง.กศจ. 

๑. ก าหนดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  

๒. ออกข้อสอบ ภาค ข  

๓. ประกาศรับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๗ วัน  

๔. รับสมัครไม่น้อยกว่าเจ็ดวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป 

ตามมาตรา ๓๐ และมีคุณสมบัติเฉพาะ 
ตามมาตรฐานต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 

 
๕. ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ และคุณวุฒิของผู้สมัคร  

๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ  วัน เวลา และสถานที่สอบ 

๗. ด าเนินการจัดสอบคัดเลือก 
 

พิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือก หากปรากฏว่ามีการทุจริต
หรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือด าเนินการผิดพลาดอันอาจ 
เกิดความไม่เป็นธรรม 

๘.   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
      และเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓  
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

สพฐ. 
แจ้งวันเวลาในการคัดเลือก   
 

สพฐ.  
ออกข้อสอบ ภาค ก และองค์ประกอบ   
และตัวชี้วัด ภาค ค 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

๓๕



 
 
 

๒.๓ กำรคัดเลือก (ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรและผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ) 

 กฎหมำย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ก าหนดว่า การเปลีย่นต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ก.ค.ศ.  
๒. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการและ

ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๙ ลงวันที่  ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ (พื้นที่ทั่ วไป) และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๐ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ (เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้) 

 

 สรุปสำระส ำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีกำร 
๑.  การคัดเลือกแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบการณ์  
๒.   คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิสมัคร 
 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานต าแหน่ง  
๓.  บทบาทของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๓.๑  ก าหนดวันและเวลาในการด าเนินการคัดเลือก  
 ๓.๒  ด าเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และก าหนดตัวช้ีวัด 

องค์ประกอบการประเมิน และคะแนนการประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 ๓.๓  ก ากับ ติดตามการด าเนินการคัดเลือกให้เป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม และถูกต้อง             

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 ๓.๔  ด าเนินการให้มีการพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
๔.  บทบาทของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
 ๔.๑  ประกาศจ านวนต าแหน่งว่างในปัจจุบันที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มทั่วไป

และกลุ่มประสบการณ์ หากไม่สามารถระบุจ านวนต าแหน่งว่างเท่ากันได้ ให้ก าหนดจ านวนต าแหน่งว่าง  
กลุ่มประสบการณ์มากกว่ากลุ่มทั่วไป ๑  ต าแหน่ง 

 ๔.๒  การสมัคร 
  ๑) ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสมัครได้ทั้ง ๒ กลุ่ม ให้เลือกสมัครได้เพียงกลุ่มเดียว 
  ๒) สามารถสมัครได้ทั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 ๔.๓  ด าเนินการประเมิน  
   กลุ่มทั่วไป  จ านวน ๒ ภาค 
   ภาค ก  ความรู้ความสามารถทั่วไป “ให้สอบข้อเขียนแบบปรนัย” (๒๐๐ คะแนน) 
   ภาค ข  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง “ให้ประเมินผลการปฏิบัติงาน และสัมภาษณ์”                    

(๑๐๐ คะแนน) 

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

๓๖



 
 
 

    กลุ่มประสบการณ์  จ านวน ๒ ภาค 
   ภาค ก  ความรู้ความสามารถทั่วไป “ให้สอบข้อเขียนแบบปรนัย” (๑๐๐ คะแนน) 
   ภาค ข  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง “ให้ประเมินประวัติและผลงาน และสัมภาษณ์” 

(๑๕๐ คะแนน) 
 ๔.๔  ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกที่ได้คะแนน ภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ ากว่า           

ร้อยละหกสิบ โดยเรียงล าดับผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามล าดับลงมา แยกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มทั่วไปและ 
กลุ่มประสบการณ์ เพื่อเข้ารับการพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตั้งตั้ง 

 ๔.๕  บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก 
    ๑) ให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานต าแหน่งและ  
ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
    ๒) ให้เริ่มบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีกลุ่มประสบการณ์ก่อน แล้วจึงเป็นบัญชีกลุ่มทั่วไป              
สลับกลุ่มกันไปในสัดส่วน ๑ ต่อ ๑ หากบัญชีกลุ่มใดหมดบัญชีก่อน ให้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีกลุ่มที่เหลือ 
    ๓) ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดเมื่อถึงล าดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว แต่ยังไม่
ผ่านการพัฒนา ให้เรียกข้ามล าดับที่ของผู้ที่ยังไม่ผ่านการพัฒนานั้น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
มาตรฐานต าแหน่งในล าดับถัดไป โดยให้คงการข้ึนบัญชีของผู้ที่ยังไม่ผ่านการพัฒนานั้นไว้ในล าดับเดิม                   
เพื่อรอการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งที่มีต าแหน่งว่างครั้งต่อไป ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติ                 
ตรงตามมาตรฐานต าแหน่ง และบัญชียังไม่ถูกยกเลิก 

 ๔.๖  พิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือก หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต 
หรือด าเนินการผิดพลาดอันอาจเกิดความไม่เป็นธรรม  

๕.  ยกเลิกการข้ึนบัญชี 
 ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ให้ยกเลิกการข้ึนบัญชีของผู้นั้นทุกบัญชี 
๖.  อายุบัญชี 
  บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ข้ึนไว้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก แต่ถ้ามีการ

คัดเลือกใหม่ และได้มีการประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งใหม่แล้ว บัญชีเดิมเป็นอันยกเลิก 
 

                 
   

 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

๓๗



 
 
 

อ ำนำจหน้ำท่ีของ กศจ./อกศจ. 
 ๑.  ประกาศจ านวนต าแหน่งว่างในปัจจุบันที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มทั่วไป

และกลุ่มประสบการณ์ หากไม่สามารถระบุจ านวนต าแหน่งว่างเท่ากันได้ ให้ก าหนดจ านวนต าแหน่งว่าง  

กลุ่มประสบการณ์มากกว่ากลุ่มทั่วไป ๑ ต าแหน่ง 

 ๒.  รับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่าเจ็ดวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ด้วยการยื่นสมัครด้วยตนเอง หรือ 

ตามแบบ หรือวิธีการสมัครที่ กศจ. ก าหนด  

 ๓.  ด าเนินการจัดสอบคัดเลือก  

 ๔.  ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกที่ได้คะแนน ภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

หกสิบ  โดยเรียงล ำดับผู้ที่ ได้คะแนนรวมสูงสุดตำมล ำดับลงมำ แยกเป็น ๒ กลุ่ม  คือ  กลุ่มทั่วไป
และกลุ่มประสบกำรณ์ เพื่อเข้ำรับกำรพัฒนำก่อนกำรบรรจุและแต่งตั้งตั้ง 

 ๕. เรียกตัวผู้ได้รับกำรคัดเลือกมำรำยงำนตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง  
5.1 ให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับกำรคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตำมมำตรฐำนต ำแหน่งและ  

ผ่ำนกำรพัฒนำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด  
5.2 ให้เริ่มบรรจุและแต่งตั้งจำกบัญชีกลุ่มประสบกำรณ์ก่อน แล้วจึงเป็นบัญชีกลุ่มทั่วไป 

สลับกลุ่มต่อเนื่องกันไปในสัดส่วน ๑ ต่อ ๑ หำกบัญชีกลุ่มใดหมดบัญชีก่อน ให้บรรจุและแต่งตั้งจำกบัญชี 
กลุ่มที่เหลือ 

5.3 ผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำยใดเมื่อถึงล ำดับที่ที่จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งแล้ว  
แต่ยังไม่ผ่ำนกำรพัฒนำ ให้เรียกข้ำมล ำดับที่ของผู้ที่ยังไม่ผ่ำนกำรพัฒนำนั้น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตำมมำตรฐำนต ำแหน่งในล ำดับถัดไป โดยให้คงกำรข้ึนบัญชีของผู้ที่ยังไม่ผ่ำนกำรพัฒนำนั้นไว้ในล ำดับเดิม 
เพื่อรอกำรบรรจุและแต่งตั้งในครั้งที่มีต ำแหน่งว่ำงครั้งต่อไป ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตำม
มำตรฐำนต ำแหน่ง และบัญชียังไม่ถูกยกเลิก 

 ๖.  พิจำรณำแก้ไขหรือยกเลกิกำรคัดเลอืก หำกปรำกฏว่ำมีกำรทุจริตหรือสอ่ไปในทำงไม่สจุรติ 
หรือด ำเนินกำรผิดพลำดอันอำจเกิดควำมไม่เป็นธรรม 
  

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

๓๘



 
 
 

แผนผังกำรด ำเนินกำรคัดเลือกของ กศจ. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 

๑. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๗ วัน  

๒. รับสมัครไม่น้อยกว่า ๗ วันไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป 

ตามมาตรา ๓๐ และมีคุณสมบัติเฉพาะ 
ตามมาตรฐานต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

๓. ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ และคุณวุฒิของผู้สมัคร  

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ  วัน เวลา และสถานที่สอบ 

๕. ด าเนินการจัดสอบคัดเลือก 
 

พิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือก หากปรากฏว่ามีการทุจริต
หรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือด าเนินการผิดพลาดอันอาจเกิด
ความไม่เป็นธรรม 

๖. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
     และเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓  
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

กศจ. 

สนง.กศจ. สพฐ. 
แจ้งวันเวลาในการคัดเลือก   
 

สพฐ. 
ออกข้อสอบ ภาค ก และภาค ข 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

๓๙



 
 
 

    

  

     
  

  
  
 

  
 

    
    

  

  
 

           
  

  
  

 
  

 

             

 

            
            
             

 

๔.๑ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

สรุปสาระส าคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ

  ๑. เป็นกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ ได้แก่ 
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ไปด ำรงต ำแหน่งเดิมในสถำนศึกษำอื่น

๒. กำรย้ำยมี ๓ กรณี คือ
  ๒.๑ การย้ายกรณีปกติ ได้แก่ ๑) ย้ำยเพื่ออยู่รวมกับคู่สมรส ๒) ย้ำยเพื่อดูแลบิดำมำรดำ 

๓) ย้ำยกลับภูมิล ำเนำ ๔) ย้ำยด้วยเหตุผลอื่น โดยก ำหนดคุณสมบัติของผู้ขอย้ายไว้ว่ำ ต้องด ำรงต ำแหน่ง 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสถำนศึกษำปัจจุบันติดต่อกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑๒ เดือน นับถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน 
ของปีที่ยื่นค ำร้องขอย้ำย ไม่อยู่ระหว่ำงกำรลำศึกษำต่อเต็มเวลำ และกรณีกำรย้ำยสับเปลี่ยนในวันที่ยื่นค ำร้อง 
ขอย้ำยต้องเป็นผู้ที่มีอำยุรำชกำรเหลือ ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี ๖ เดือนนับถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ของปีที่ครบเกษียณอำยุ 
รำชกำร ทั้งนี้ ก ำหนดให้ยื่นค าร้องขอย้ายได้ปีละ ๑ ครั้ง คือ ยื่นระหว่ำงวันที่ ๑-๑๕ สิงหำคม และให้ใช้พิจำรณำ 
ย้ำยได้ไม่เกินวันที่ ๓๑ กรกฎำคม ของปีถัดไป

  ๒.๒ การย้ายกรณีพิเศษ ได้แก่ ๑) ย้ำยเนื่องจำกเจ็บปว่ ยร้ำยแรง ๒) ย้ำยเนื่องจำกถูกคุกคำม 
ต่อชีวิต ๓) ย้ำยเพื่อดูแลบิดำมำรดำ หรือคู่สมรส ซึ่งเจ็บป่วยร้ำยแรง สำมำรถยื่นค ำร้องขอย้ำยได้เมื่อมีเหตุผล 
ควำมจ ำเป็น ตำมหลักเกณฑ์กำรย้ำยกรณีพิเศษที่ก ำหนด โดยสำมำรถยื่นค ำร้องขอย้ำยได้ตลอดปี ทั้งนี้ 
ค ำร้องขอย้ำยให้ใช้พิจำรณำย้ำยได้ไม่เกิน ๑ ปี นับจำกวันย่ืนค ำร้องขอย้ำย

  ๒.๓ การย้ายเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ได้แก่ ๑) ย้ำยเพื่อแก้ปัญหำกำรบริหำร 
จัดกำร  ในสถำนศึกษำ ๒) ย้ำยเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (เป็นกำรย้ำยกรณีที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มีควำมเห็นว่ำต้องมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำใด โดยต้องมีกำรประกำศรำยช่ือสถำนศึกษำ 
นั้นก่อนกำรยื่นค ำร้องขอย้ำยประจ ำปี) และ ๓) ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งในสถำนศึกษำท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ และ
สถำนศึกษำคุณภำพพิเศษ (เป็นอ ำนำจกำรพิจำรณำย้ำยของ อ.ก.ค.ศ. ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ)

๓ มีกำรก ำหนดขนำดสถำนศึกษำเพ่ือประโยชน์ในกำรย้ำย โดยก ำหนดขนำดสถำนศึกษำ.
เป็น ๔ ขนำด คือ ขนำดเล็ก (นกั เรียนตั้งแต่ ๔๙๙ คนลงมำ) ขนำดกลำง (นักเรียนตั้งแต่ ๕๐๐-๑,๔๙๙ คน)
ขนำดใหญ่ (นักเรียนตั้งแต่ ๑,๕๐๐-๒,๔๙๙ คน) และขนำดใหญ่พิเศษ (นักเรียน ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ คนข้ึนไป)

  ทั้งนี้ ก ำหนดให้มีกำรพิจำรณำย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำไปด ำรงต ำแหน่งในสถำนศึกษำ 
ที่จัดกำรศึกษำในระดับเดียวกัน ซึ่งมีขนำดสถำนศึกษำเดียวกันและขนำดใกล้เคียงกันพร้อมกันก่อน และ 
หำกมีกำรพิจำรณำย้ำยแล้วยังมีต ำแหน่งว่ำงเหลืออยู่ให้พิจำรณำย้ำยไปสถำนศึกษำที่ต่ำงประเภท หรือ 
ย้ำยข้ำมขนำดสถำนศึกษำที่เกินกว่ำ ๑ ขนำดที่ผู้ขอย้ำยด ำรงต ำแหน่งอยู่ได้ 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กำรย้ำย๔.

๔๐



 
 
 

๔. กำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำที่มีวิทยฐำนะเช่ียวชำญพิเศษ ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำนเสนอ ก.ค.ศ. พิจำรณำ 

 

 ๕. อ ำนำจหน้ำที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำ 

  ๕.๑ กำรย้ำยกรณีปกติ และกำรย้ำยกรณีพิเศษ 
5.1.1 พิจำรณำก ำหนดสัดส่วนของจ ำนวนต ำแหน่งว่ำงที่จะใช้รับย้ำย และที่จะใช้

บรรจุและแต่งตั้ง 
5.1.2 ตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำย ตำมองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
5.1.3 ให้ควำมเห็นชอบรำยละเอียดในกำรประเมินศักยภำพของผู้ ขอย้ำย 

ตำมที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเสนอ โดยรำยละเอียดในกำรประเมินศักยภำพดังกล่ำวต้องเป็นไปตำม
องค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด  

5.1.4 ในกำรกลั่นกรองกำรย้ำยของคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ ให้มีกำรประเมิน
ศักยภำพของผู้ขอย้ำยจำกองค์ประกอบ ที่  ก.ค.ศ.ก ำหนด และรำยละเอียดในกำรประเมินศักยภำพ                  
ตำมที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำให้ควำมเห็นชอบ แล้วจัดล ำดับควำมเหมำะสม เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
กำรศึกษำเพื่อพิจำรณำ  

  กำรย้ำยกรณีพิเศษนอกจำกจะพิจำรณำประเมินศักยภำพตำมองค์ประกอบ              
ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดดังกล่ำวแล้ว ให้พิจำรณำจำกเหตุผลที่ยื่นค ำร้อง ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ หลักฐำน             
ทำงรำชกำร หรือหลักฐำนอื่นๆ โดยให้ค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับทำงรำชกำร 

   ทั้งนี้ สถำนศึกษำที่รับย้ำยต้องมีอัตรำก ำลังของสำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ               
ไม่เกินกรอบอัตรำก ำลัง ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

5.1.5 พิจำรณำรับย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  โดยพิจำรณำ
จำกองค์ประกอบ ที ่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และน ำควำมเห็นของคณะกรรมกำรกลั ่นกรองกำรย้ำยและ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมำประกอบกำรพิจำรณำย้ำย โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ 
หำก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำมีควำมเห็นต่ำงไปจำกควำมเห็นของ คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำยและ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ให้ระบุเหตุผลให้ชัดเจน  

 ๖. กำรย้ำยกรณีเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร ให้พิจำรณำโดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมและ
ประโยชน์ของทำงรำชกำร ส ำหรับกำรย้ำยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต้องพิจำรณำให้ควำม เห็นชอบ              
กำรประกำศรำยช่ือสถำนศึกษำที่ต้องมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ก่อนกำรยื่นค ำร้องขอย้ำยประจ ำปีด้วย 

 อ านาจหน้าท่ีของ กศจ.  
 พิจำรณำย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมบทบำทหน้ำที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำ            
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด  

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

๔๑



 
 
 

กรณีปกต ิ กรณีพิเศษ 
กรณีเพื่อประโยชน์ของ

ทำงรำชกำร 

ไม่มีค ำร้อง 
แผนผังขั้นตอนการด าเนินการการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ยื่นค ำขอได้ปีละ ๑ ครั้ง 
วันที่ ๑ – ๑๕ ส.ค. ยื่นค ำขอไดต้ลอดป ี

สพท.ตรวจสอบคุณสมบัติตำมกรณีกำรย้ำย 

คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำย พิจำรณำตำม
องค์ประกอบ และจัดล ำดับ (กรณีกำรย้ำยเพื่อประโยชน์ฯ   
ให้พิจำรณำให้ควำมเห็นโดยไม่ต้องจัดล ำดับ) (กรณีที่ผ่ำน
กำรกลั่นกรองมำแล้ว ให้น ำเสนอ กศจ. ที่รับย้ำยพิจำรณำ) 

 

กศจ. ที่รบัย้ำยพิจำรณำ 

กศจ.พจิำรณำ 
๑. ก ำหนดสัดส่วนต ำแหน่งว่ำงฯ 
๒. ตั้งคณะกรรมกำรเพื่อท ำหน้ำที่กลั่นกรองฯ 
๓. ก ำหนดรำยละเอียดตำมองค์ประกอบกำรย้ำย 
๔. กรณีกำรย้ำยเพื่อพัฒนำคุณภำพฯ ต้องพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ                  
   กำรประกำศรำยช่ือสถำนศึกษำที่ต้องมกีำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ  

อนุมัต ิ

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
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๔.2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู

สรุปสาระส าคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ
หลักเกณฑ์
1. กำรย้ำยมี 3 กรณี ดังนี้

1.1 กำรย้ำยกรณีปกติ ได้แก่ กำรย้ำยตำมค ำร้องขอย้ำย
1.2 กำรย้ำยกรณีพิเศษ ได้แก่ กำรย้ำยตำมค ำร้องขอย้ำย เนื่องจำก ติดตำมคู่สมรส

เจ็บป่วยร้ำยแรง ถูกคุกคำมต่อชีวิต เพื่อดูแลบิดำ มำรดำ คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ำยแรงหรือทุพพลภำพ
  1.3 กำร ย้ำยกร ณีเ พื่อ ควำม เหมำะสมและประโยชน์ของ ทำง รำชกำร ได้แก่ กำร ย้ำ ย 

เพื่อแก้ปัญหำกำรบริหำรจัดกำรในสถำนศึกษำ เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ หรือเพ่ือเกลี่ยอัตรำก ำลัง 
ของสถำนศึกษำ

2. คุณสมบัติของผู้ขอย้ำยกรณีปกติ
  2.1 ได้ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งครูในสถำนศึกษำปัจจุบันติดต่อกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 24 เดือน 

นับถึงวันที่ยื่นค ำขอ
2.2 ไม่อยู่ระหว่ำงลำศึกษำต่อเต็มเวลำ
2.3 กำรย้ำยสับเปลี่ยนกับต ำแหน่งที่มีคนครอง ในวันที่ยื่นค ำร้องขอย้ำยต้องมีอำยุรำชกำรเหลือ

ไม่น้อยกว่ำ 2๔ เดือน นับถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ของปีที่ครบเกษียณอำยุรำชกำร
3. กำรยื่นค ำร้องขอย้ำย

  ให้ผู้ประสงค์ขอย้ำย ยื่นค ำร้องขอย้ำยตำมแบบค ำร้องขอย้ำยที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดได้ปีละ ๑ ครั้ง 
ในเดือนมกรำคม ของทุกปี โดยให้ยื่นค ำร้องขอย้ำยได้เพียงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเดียว

ค ำร้องขอย้ำยกรณีพิเศษ ยื่นค ำร้องได้ตลอดทั้งปี
4. ค ำร้องขอย้ำย ให้ใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำย้ำยได้จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม ของปีเดียวกัน

โดยปกติ ให้พิจำรณำย้ำยปีละสองครั้ง ครั้งที่ 1 ในเดือนเมษำยน และครั้งที่ 2 ในเดือนกันยำยน เว้นแต่ 
มีเหตุผลควำมจ ำเป็นเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร อำจพิจำรณำกำรย้ำยมำกกว่ำ 
สองครั้งก็ได้

  ส ำหรับกำรย้ำยเพ่ือควำมเหมำะสมและประโยชน์ของทำงรำชกำรจะพิจำรณำจำกค ำร้อง 
ขอย้ำยหรือไม่ก็ได้

5. บทบำทหน้ำที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
  5.1 ตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำย ประกอบด้วย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี 

กำรศึกษำที่ได้รับมอบหมำย เป็นประธำน และผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสม จ ำนวน ๖ คน เป็นกรรมกำร 
โดยให้ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลหรือหัวหน้ำงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ แล้วแต่กรณี เป็นเลขำนุกำร ทั้งนี้ 
กรรมกำรดังกล่ำวต้องไม่เป็นอนุกรรมกำรใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำนั้น และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมี 
เหตุซ่ึงมีสภำพร้ำยแรงอันอำจท ำให้กำรพิจำรณำไม่เป็นกลำง 

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
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 5.2 ในกำรกลั่นกรองกำรย้ำย คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำยและ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
กำรศึกษำต้องพิจำรณำจำกองค์ประกอบ ดังนี้ (1) ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ หรือวิชำเอก ตำม
ควำมจ ำเป็นของสถำนศึกษำ (2) ล ำดับสถำนศึกษำที่ผู้ขอย้ำยมีควำมประสงค์จะย้ำยไปปฏิบัติงำน (3) 
ระยะเวลำที่ด ำรงต ำแหน่งหรอืปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนศึกษำปัจจุบัน 4) สภำพควำมยำกล ำบำกในกำรปฏิบัติงำน               
ในสถำนศึกษำปัจจุบัน (5) เหตุผลกำรขอย้ำย (6) ควำมอำวุโสตำมหลักรำชกำร และ (7) ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ โดยให้คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำยจัดล ำดับผู้ยื่นค ำร้องขอย้ำยเสนอ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่กำรศึกษำพิจำรณำ ส ำหรับกำรย้ำยกรณีเพื่อประโยชน์ทำงรำชกำร คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำย          
ก็ต้องพิจำรณำให้ควำมเห็นก่อนเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำพิจำรณำด้วยเช่นกัน 

 5.3 พิจำรณำรับย้ำยข้ำรำชกำรครูตำมองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด โดยน ำควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำยมำประกอบกำรพิจำรณำ ทั้งนี้ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล หลักกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และค ำนึงถึงประโยชน์ที่ทำงรำชกำรจะได้รับเป็นส ำคัญ 

  หำก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำ มีควำมเห็นต่ำงไปจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำร
กลั่นกรองกำรย้ำย และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ให้ระบุเหตุผลให้ชัดเจน 

  กำรย้ำยทุกกรณี สถำนศึกษำที่จะรับย้ำยต้องมีอัตรำก ำลังสำยงำนกำรสอน ไม่เกินเกณฑ์
อัตรำก ำลังที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด  

5.4 กำรพิจำรณำย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำไปด ำรงต ำแหน่งภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำน้ันพิจำรณำ
อนุมัติ 
   กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปด ำรงต ำแหน่งต่ำงเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ                
ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำที่รับย้ำยพิจำรณำอนุมัติ 
   กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มี วิทยฐำนะเ ช่ียวชำญพิเศษ                  
ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำที่รับย้ำยเสนอ ก.ค.ศ. พิจำรณำอนุมัติ 
  

 อ านาจหน้าท่ีของ กศจ. 
 1. ตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำย 
 2. พิจำรณำย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู ตำมบทบำทหน้ำที่ของ            
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด โดยสรุปดังนี้ 

2.1 พิจำรณำรับย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยพิจำรณำจำกองค์ประกอบ           
ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และน ำควำมเห็นของคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ มำประกอบกำรพิจำรณำ กรณีมีควำมเห็น
ต่ำงไปจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำย และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ให้ระบุเหตุผล  
ให้ชัดเจน 

2.2 พิจำรณำกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำไปด ำรงต ำแหน่งในจังหวัดเดียวกัน และพิจำรณำรับย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำจำกจังหวัดอื่น  

ส ำหรับกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติที่ ก.ค.ศ. หรือรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ก ำหนด 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
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ขั้นตอนดำเนินการ

  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ปี พ.ศ. 2562 สามารถ 
สรุปเป็นแผนผังขั้นตอนการดำเนินงาน (Flow Chart) ดังนี้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

สพท. 

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

 

กรณีพิเศษ 
- ยื่นคำร้องขอย้ายได ้
ตลอดทั้งป ี
- เมื่อมีเหต ุ

 

กรณีเพ่ือความเหมาะสมและประโยชน์ฯ 
- แก้ปัญหาการบรหิารจดัการในสถานศึกษา 
- พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
- เกลี่ยอัตรากำลังของสถานศึกษา 

 

ศธจ. ศธจ. 

ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ออกคำสั่ง (กรณีอนุมัติ) 

 

คณะทำงานร่วมกันทุกเขต    
ในจังหวัด ตรวจสอบข้อมูลและ 

จัดทำรายละเอยีด 

กศจ. 
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ 

ศธจ. 

  
กศจ. 

อนุมัติ/ไม่อนุมัติ 

กศจ. 
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ 

 
อกศจ.กลั่นกรองการย้าย 
ตามองค์ประกอบและ

ตัวชี้วัด 

  อกศจ.กลั่นกรองการย้าย อกศจ.กลั่นกรองการย้าย 

      
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

๔๕



 
 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
                 

 
    

  

  

  

 

 

๕. การพัฒนา

  กศจ. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่ง 
ครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
ตามหนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๐๖.๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ โดยมีหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ดังนี้

กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเก่ียวข้อง
1. มำตรำ 56 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗

และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2551 ก ำหนดว่ำผู้ ใดได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ งในต ำแหน่ง 
ครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มเป็นเวลำสองปี ก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครู 
ทั้งนี้  กำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
และวิธีกำร ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด

2. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2548

สาระส าคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
  ก.ค.ศ. ประกำศใช้หลักเกณฑ์และวิธีกำรเตรียมควำมพร้ อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 

ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2548 โดยมีสำระส ำคัญดังนี้

  1. ให้ ครูผู ช วยเ ตรียมควำมพร อมแล ะพัฒ นำอย ำง เ ข ม เ ป็นร ะยะ เ วล ำส องป นับ แต 

วันเขำปฏิบัติหนำที่รำชกำร ก่อนแตงตั้งใหด ำรงต ำแหน่งครู ทั้งนี้ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ต้องแจ้งให้ครูผู้ช่วย 

ทรำบถึงภำระงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน มำตรฐำนวิชำชีพ จรรยำบรรณวิชำชีพ เกณฑ์กำรประเมิน 

บทบำทหน้ำที่ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม 

2. ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำแตงตั้งคณะกรรมกำรเตรียมควำมพรอมและพัฒนำอยำงเขม                            

จ ำนวน 3 คน ประกอบด้วย ผอู ำนวยกำรสถำนศึกษำ หรือรองผูอ ำนวยกำรสถำนศึกษำ เปนประธำนกรรมกำร 

ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ เปนกรรมกำร และขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

ซึ่งด ำรงต ำแหนงครูที่ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำแต่งตั้ง เปนกรรมกำรและเลขำนุกำร 

3. โครงสร้ำงหลักสูตรกำรเตรียมควำมพรอมและพัฒนำอยำงเขม แบ่งเป็น 2 หมวด ได้แก่ 

หมวดท่ี 1 การปฏิบัติตน ประกอบด้วย 

1. วินัย คุณธรรม จริยธรรม ส ำหรับขำรำชกำรครู 

2. มำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพครู 

3. เจตคติที่ดีตอวิชำชีพครู 

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

๔๖



 
 
 

4. กำรพัฒนำตนเอง 

5. กำรพัฒนำบุคลิกภำพ 
6. กำรด ำรงชีวิตที่เหมำะสม 

หมวดท่ี 2 การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
1. กำรจัดกำรเรียนรู 
2. กำรพัฒนำผูเรียน 
3. กำรพัฒนำวิชำกำร 
4. กำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
5. ควำมสัมพันธกับชุมชน 

4. ให้คณะกรรมกำรประเมินกำรเตรียมควำมพร อมและพัฒนำอยำงเขมของครูผู ชวย  
ด้ำนควำมรู้ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะ ทั้งกำรปฏิบัติตนและกำรปฏิบัติงำนที่เหมำะสมกับวิชำชีพครู  
เปนระยะๆ ทุกสำมเดือนเป็นเวลำสองปี รวม 8 ครั้ง โดยแต่ละครั้งต้องประเมินผลกำรปฏิบัติตนและประเมิน                                
ผลกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 

4.1 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4  แต่ละครั้งต้องผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  
ร้อยละ 50 

4.2 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 และครั้งที่ 8  แต่ละครั้งต้องผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  
ร้อยละ 60 

5. กรณีครูผู้ช่วยมีผลกำรประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มต่ ำกว่ำเกณฑ์  
กำรประเมินในครั้งใด ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 สั่งให้ออกจำกรำชกำรภำยในห้ำวันท ำกำรนับแต่วันที่ได้รับ
รำยงำน 

6. เมื่อผ่ำนกำรประเมินทุกครั้งจนครบสองปีแล้ว ให้เสนอ กศจ. พิจำรณำอนุมัติ และผู้มีอ ำนำจ 
ตำมมำตรำ 53 สั่งแต่งตั้งให้ครูผู้ช่วยผู้นั้นให้ด ำรงต ำแหน่งครูต่อไป แล้วแจ้งผู้นั้นทรำบ 

 
 อ านาจหน้าท่ีของ กศจ.  

เพื่อพิจำรณำอนุมัติผลกำรประเมินให้ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง                
ครูผู้ช่วย ที่ผ่ำนกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ก่อนให้ด ำรงต ำแหน่งครู 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

๔๗



 
 
 

แผนผังขั้นตอนการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผ่านการประเมิน 

ผ่าน 
ผ่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 

ผ่าน ผ่าน 
ผ่าน 

พิจารณาทบทวน 
กรณีต่ ากว่าเกณฑ ์

 

ต่ ากว่าเกณฑ์ ไม่ผ่าน 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
แต่งตั้งกรรมการ จ านวน ๓ คน 

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

 

คร้ังที่ ๑ 
คร้ังที่ ๒ 

คร้ังที่ ๓ 
คร้ังที่ ๔ 

ผู้มีอ านาจ ตามมาตรา ๕๓  
ให้ความเห็นผลการพิจารณา 

คร้ังที่ ๕ 
คร้ังที่ ๖ 

คร้ังที่ ๗ 
คร้ังที่ ๘ 

ออกค าสั่งให้ออกจากราชการ  
ภายใน ๕ วันท าการ 

แจ้งครูผู้ช่วยผู้นั้นทราบ 

ผู้มีอ านาจ ตามมาตรา ๕๓  
เสนอ กศจ. 

ไม่ผ่านการประเมิน 

กศจ. พิจารณาอนุมตั ิ
 

ผู้มีอ านาจ ตามมาตรา ๕๓ ออกค าสั่ง 
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 

 

แจ้งครูผู้ช่วยผู้นั้นทราบ 

ผู้มีอ านาจ ตามมาตรา ๕๓ 
สั่งบรรจุและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย 

หมายเหตุ    

         กำรพิจำรณำกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
ให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำด ำเนินกำรน ำผลกำร
ประเมินของครูผู้ช่วยที่ผ่ำนกำรประเมินครบแปดครั้ง เสนอขออนุมัติ 
กศจ. จังหวัด ที่ครูผู้ช่วยผู้นั้นได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง 

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

๔๘



 
 
 

 
 

           
  

  
 

 
   

       

  

  
    

   
    

   

     
   

   

 
    

       

    
          

     
 

   
               

   

 

๖. กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวนิ ัยและกำรออกจำกรำชกำร

  เม่ือผู้บังคับบัญชำได้ด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรผู้ใด และสั่งยุติเรื่อง งดโทษ  ลงโทษ 
หรือสั่งให้ข้ำรำชกำรผู้ใดออกจำกรำชกำรไปแล้ว กฎหมำยได้ก ำหนดให้มีกำรรำยงำน กำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
หรือกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรนั้น ไปยังผู้บังคับบัญชำหรือองค์คณะบุคคลผู้มีอ ำน ำจตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
เพื่อกำรตรวจสอบควบคุมมำตรฐำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัย  กำรสั่งลงโทษ หรือกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำร 
ให้เป็นไปโดยถูกต้องเหมำะสมและเป็นธรรม โดย กศจ. มีอ ำนำจพิจำรณำรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
อย่ำงร้ำยแรง และกำรด ำเนินกำรทำงวินัยไม่ร้ำยแรง ดังต่อไปนี้

การรายงานการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง
  ๑. กรณีที่ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำได้ด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำผู้ใด และได้สั่งยุติเรื่อง งดโทษ หรือลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือนแก่ผู้นั้นแล้ว 
รวมถึงกรณีที่เห็นว่ำไม่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่หรือเกินอ ำนำจหน้ำที่ ก็ให้รำยงำนไปยังผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต 
พื้นที่กำรศึกษำ เพื่อด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณีต่อไป

  เมื่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้รับรำยงำนและพิจำรณำ ตำมอ ำนำจหน้ำท่ี 
โดยพิจำรณำตรวจสอบว่ำกำรด ำเนินกำรทำงวินัยนั้นถูกต้องเหมำะสมแล้วหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่ำกำรด ำเนินกำร 
ทำงวินัย หรือกำรสั่งลงโทษยังไม่เหมำะสมก็มีอำ  นำจสั่งงดโทษ หรือลดโทษเปน็ สถำนโทษหรืออตั รำโทษที่เบำลง 
เพิ่มโทษเป็นสถำนโทษหรืออัตรำโทษที่หนักข้ึน หรือเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อควำมในค ำสั่งเดิม หรือ 
ด ำเนินกำรอย่ำงใดเพ่ิมเติม หรือหำกเห็นว่ำไม่มีควำมผิดก็ให้สั่งยกโทษ แล้วให้รำยงำน กศจ. พิจำรณำ

  แต่หำกเห็นว่ำเป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ก็มีอ ำนำจสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำร 
สอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรง โดยอำจสั่งพักรำชกำร หรือให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน หรือสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
สอบสวนได้

  ๒. กรณีที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้ด ำเนินกำรทำงวินัยไม่ร้ำยแรง 
แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใด และได้สั่งยุติเรื่อง งดโทษ หรือลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน 
หรือลดข้ันเงินเดือนแก่ผู้นั้นแล้ว ให้รำยงำน กศจ. พิจำรณำ

  ๓. ในกรณีที่ กศจ. พิจำรณำรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยแล้ว มีมติ ยุติเรื่อง งดโทษ ลดโทษ 
เพิ่มโทษ หรือมีมติเป็นประกำรใดแล้ว ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ สั่งหรือปฏิบัติไปตำมนั้น 
เมื่อด ำเนินกำรแล้วให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำยงำนไปยังเลขำธิกำรคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน

  ๔. เมื่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนได้รับรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
ไม่ร้ำยแรงของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หำกพิจำรณำแล้วเห็นชอบกับกำรพิจำรณำของ กศจ.
ให้กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยเป็นอันสิ้นสุด เว้นแต่กรณีเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

๔๙



 
 
 

มีควำมเห็นขัดแย้งกับมติของ  กศจ. โดยเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรไม่ถูกต้อง  ไม่เหมำะสม ไม่เป็นไปตำมมติ
คณะรัฐมนตรี  หรือแนวทำงที่  ก.ค.ศ.  ก ำหนด ต้องเสนอ ก.ค.ศ.  พิจำรณำ เมื่อ ก.ค.ศ. พิจำรณำมีมติ 
เป็นประกำรใดแล้ว ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ หรือผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติไปตำมนั้น 

 
การรายงานการด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง 
  ๑. กรณีที่ผู้บังคับบัญชำได้ด ำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง โดยคณะกรรมกำรสอบสวนหรือ
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง   ให้เสนอ กศจ.  พิจำรณำ                    

ผลเป็นประกำรใดให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนเป็นผู้สั่งตำมมติ แล้วจึงรำยงำนไปยัง ก.ค.ศ. 
  ๒.  ในกร ณีที่ คณะกรรมกำรสอบสวนและผู้ สั่ ง แต่ งตั้ ง คณะกรรมกำรสอบสวน                    

เห็นว่ำไม่เป็นควำมผิดหรือเป็นควำมผิดวินัยไม่ร้ำยแรง และได้สั่งยุติเรื่อง งดโทษ หรือลงโทษแล้ว  ต้องรำยงำน
ไปยังผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อพิจำรณำ ในกรณีที่เป็นโทษเกินกว่ำอ ำนำจของตนให้รำยงำน
ไปยังผู้มีอ ำนำจ 
  ๓. กรณีที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้ด ำเนินกำรหรือ  ได้รับรำยงำน            

ตำม ๒.๒ พิจำรณำด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่แล้ว โดยหำกเห็นว่ำกำรยุติเรื่อง  กำรงดโทษ หรือกำรลงโทษ 

ยังไม่ถูกต้องไม่เหมำะสม ก็มีอ ำนำจเปลี่ยนแปลงโทษหรือเปลี่ยนแปลงค ำสั่งได้  เมื่อเปลี่ยนแปลงโทษหรือ
เปลี่ยนแปลงค ำสั่งแล้ว ให้รำยงำน กศจ. พิจำรณำ หรือในกรณีที่เห็นว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง   

ให้เสนอ กศจ. พิจำรณำเพิ่มโทษ เป็นปลดออกจำกรำชกำร หรือไล่ออกจำกรำชกำร 
๔.  เมื่อ  กศจ.  พิจำรณำมีมติยุติ เรื่อง  งดโทษ  ลงโทษ  หรือมีมติ เป็นประกำรใดแล้ว                 

ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสั่งแล้วปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น แล้วรำยงำน ก.ค.ศ. เพื่อพิจำรณำ
พร้อมส ำนวนกำรสอบสวน 
  ๕. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจำรณำมีมติเป็นประกำรใด ให้ผู้บังคับบัญชำสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น 

และให้กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยเป็นอันสิ้นสุด 

 
การรายงานการสั่งให้ออกจากราชการ 
 ตำมมำตรำ ๑๐๗  แห่งพระรำชบัญญัติระเบยีบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  
ก ำหนดเหตุของกำรออกจำกรำชกำรไว้ ๒ กรณี คือ 
 ๑. กรณีท่ีเป็นโทษทางวินัย เนื่องจำกกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง และถูกลงโทษปลดออกหรือ 
ไล่ออก ตำมมำตรำ ๑๐๗ (๕) 
 ๒. กรณีท่ีให้ออกจากราชการโดยไม่เป็นโทษทางวินัย  มี ๒ กรณี 
     ๒.๑ กรณีไม่ถูกสั่งให้ออก ได้แก่ ตำย พ้นจำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำร ลำออก ตำมมำตรำ ๑๐๗ และกำรลำออกจำกรำชกำรและได้รับอนุญำตให้ลำออกหรือลำออก 
มีผลตำมมำตรำ ๑๐๔ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

๕๐



 
 
 

     ๒.๒ กรณีถูกสั่งให้ออกตามมาตรา ๑๐๗ (๔) ได้แก่ 
(1) ขำดคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ ๓๐ (๑) (๔) (๕) (๗) (๘) หรือ (๙) เช่น เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ 

ล้มละลำย บกพร่องในศีลธรรมอันดี ฯลฯ 
(2) ขำดคุณสมบัติตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง ตำมมำตรำ ๔๒ อยู่ก่อน 
(3) ขำดคุณสมบัติพิเศษตำมมำตรำ ๔๘ อยู่ก่อน 
(4) ถูกสั่งให้ออกฯระหว่ำงทดลองปฏิบัติรำชกำรหรือเตรียมควำมพร้อมฯ 
(5) ถูกสั่ งให้ออกจำกรำชกำรเพื่อรับบ ำเหน็จบ ำนำญ  ตำมมำตรำ ๑๑๐ ในกรณี   

มีเหตุเจ็บป่วย  หรือขำดคุณสมบัติ  เลิกหรือยุบต ำแหน่งใด  หรือไม่ปฏิบัติงำนให้ เกิดประสิทธิภำพ 
เกิดประสิทธิผลตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด  

(6) กรณีมีเหตุตำมมำตรำ ๑๑๑  เช่น หย่อนควำมสำมำรถ บกพร่องในหน้ำที่รำชกำรหรือ
ประพฤติตนไม่เหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่ 

(7) ถูกเพิกถอนใบประกอบวิชำชีพตำมมำตรำ ๑๐๑ 
(8) ต้องโทษจ ำคุกจำกควำมผิดที่กระท ำโดยประมำทหรือลหุโทษ 
(9) ต้องไปรับรำชกำรทหำรตำมมำตรำ ๑๑๔ 
(10) ต้องออกจำกรำชกำร เนื่องจำกกระท ำผิดก่อนโอนมำจำกพนักงำนส่วนท้องถ่ิน  

  โดยสรุป กรณีให้ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำออกจำกรำชกำรจะเป็นกรณี  
ที่ขำดคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยก ำหนด เช่น ขำดคุณสมบัติทั่วไป กรณีมีมลทินหรือมัวหมองในเรื่องที่  
ถูกสอบสวน กรณีปฏิบัติหน้ำที่ไม่มีประสิทธิภำพเกิดประสทิธิผลตำมที่กฎหมำยก ำหนด เช่น หย่อนควำมสำมำรถ 
บกพร่องในหน้ำที่หรือประพฤติตนไม่เหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร ซึ่งผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุ
ต้องมีกระบวนกำรทำงปกครองก่อนออกค ำสั่งให้ออกจำกรำชกำร คือ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้โอกำสทรำบข้อกล่ำวหำ 
และช้ีแจงแก้ข้อกล่ำวหำ และแสดงพยำนหลักฐำนเสียก่อน 
  แต่ในกรณีขำดคุณสมบัติทั่วไป ตำมมำตรำ ๓๐ (๙) เป็นบุคคลล้มละลำยตำมค ำพิพำกษำ 
ผู้บังคับบัญชำต้องสั่งให้ออกจำกรำชกำรโดยพลันตำมมำตรำ ๔๙  แล้วรำยงำน ไปยัง กศจ.  
  แต่เดิม ตำมระเบียบ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรรำยงำนกำรด ำเนิ นกำรทำงวินัยและกำรออก 
จำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2551 ข้อ ๑๐  
  (วรรคหนึ่ง) “...เมื่อผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๔๙ มำตรำ ๕๖ วรรคสอง 
วรรคสำมและวรรคห้ำ มำตรำ ๑๑๐ (๑) (๓) และ (๖) มำตรำ ๑๑๓ หรือมำตรำ ๑๑๘ แล้วให้รำยงำนไปยัง 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
  (วรรคสอง) เมื่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้ด ำเนินกำรหรือได้รับรำยงำน  
ตำมวรรคหนึ่งและได้รับพิจำรณำตำมอ ำนำจหน้ำที่แล้ว ให้รายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณา...”  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จึงต้องรำยงำนไปยัง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
ประถมศึกษำ เขต ๑ ในฐำนะศึกษำธิกำรจังหวัด กรรมกำรและเลขำนุกำร น ำเข้ำวำระกำรประชุมเพื่อเสนอ 
กคศ. ต่อไป และสิ้นสุดในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

๕๑



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การด าเนินการทางวินัย 

กำรสบืสวนข้อเท็จจริง 

กรณีมีมลู กรณีไม่มีมลู 

ตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัย ยุติเรื่อง 

ร้ำยแรง (มำตรำ 98 วรรคสอง) ไม่ร้ำยแรง (มำตรำ ๙๘ วรรคหนึง่) 

ลงโทษร้ำยแรงตำมมติ  
(มำตรำ ๑๐๐ วรรคสี่ (๒)) 

อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. 

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

ผู้บังคับบญัชำลงโทษ  
ไม่ร้ำยแรง  

(มำตรำ 100 วรรคหน่ึง) 

อุทธรณ์ต่อ 
ก.ค.ศ. 

อุทธรณ์ กศจ. 
(สัง่ตำมอ ำนำจตนเอง) 

รำยงำน 
ก.ค.ศ. 

ลงโทษไม่ร้ำยแรง (มำตรำ ๑๐๐ 
วรรคหนึ่ง/วรรคสำม ประกอบ    

กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยอ ำนำจ        
กำรสัง่ลงโทษ) 

อุทธรณ์ต่อ กศจ. 

ไม่อุทธรณ์ 
รำยงำน กศจ.  

ผูส้ั่งตั้งกรรมกำรสอบสวน 
และ/หรือกรรมกำร            
สอบสวนเห็นร้ำยแรง 

รำยงำนหัวหน้ำ       
ส่วนรำชกำร 

(มำตรำ 104 (1)) 

ไม่อุทธรณ์  
รำยงำน กศจ. 

หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
เห็นแย้ง รำยงำน กคศ. 

กศจ. มีมติ
เพิ่มโทษ 

กศจ. มีมติ 
ไม่เพิ่มโทษ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

๕๒



 
 
 

ผังแสดงขั้นตอนการรายงานการสั่งให้ออกจากราชการตาม มาตรา ๑๐๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ำมีเหตุให้ออกจำก
รำชกำรตำมมำตรำ ๑๐๗ (๔) หรือไม่ 

ผอ.สพป.เขต ๑ 
ปฏิบัติหน้ำที่ ศธจ. 

กรรมกำรและเลขำนุกำร กศจ. 

ผู้บังคับบัญชำตำมมำตรำ ๕๓ สั่งให้ออก
จำกรำชกำรแล้วรำยงำน ผอ.สพท. 

ตำมระเบียบฯ ข้อ ๑๐ 

กศจ. 

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

๕๓



 
 
 

๗. การอุทธรณแ์ ละการร้องทกุ ข์  
 

 
 
  

  
   

     
  

     
   

  
 

 
   

  
   

  
   

 
 

 
  

 
 

 
    
    

 
         

   

๗.1 การอุทธรณ์

  ตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ ตำมข้อ 5 ได้ก ำหนดให้โอน 
อ ำนำจหน้ำที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ ไปเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ กศจ. โดยที่พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 23 (4) ได้ก ำหนดให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำมีอ ำนำจ 
และหน้ำที่พิจำรณำเกี่ยวกับเรื่องกำรด ำเนินกำรทำงวินัย  กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ตำมที่ 
ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ดังนั้น จึงท ำให้กำรพิจำรณำอุทธรณ์เป็นอ ำนำจหน้ำท่ีของ กศจ.

  เพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของ กศจ. เกี่ยวกับกำรพิจำรณำเรื่องอุทธรณ์เป็นไปโดยถูกต้อง 
จึงได้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรพิจำรณำเรื่องอุทธรณ์

ความหมายและวัตถุประสงค์
  กำรอุทธรณ์ หมำยถึง กำรที่ผู้ถูกลงโทษทำงวินัยร้องขอให้ผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ กฎหมำย 

ก ำหนดไว้ ได้ยกเรื่องข้ึนพิจำรณำใหม่ให้เป็นไปในทำงที่เป็นคุณแก่ผู้ถูกลงโทษ
  วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำ โดยเปิดโอกำสให้ 

ผู้ถูกลงโทษทำงวินัยได้ร้องขอควำมยุติธรรมจำกกำรใช้อ ำนำจดังกล่ำว ซึ่งมี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจำรณำวินิจฉัย ซึ่งปัจจุบันอ ำนำจหน้ำท่ีของ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่กำรศึกษำโอนไปเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ กศจ.

กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเก่ียวข้อง และค าพิพากษาศาลปกครองท่ีเกี่ยวข้อง
  ๑. พระรำชบัญญัติร ะเ บียบข้ำร ำชกำรครูแล ะบุคล ำกรทำง กำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
  ๒. พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๗
๓. กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๔. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ศธ ๐๒๐๖.๙/ว ๒ ลงวันที่ ๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๕

เรื่อง กำรสอบสวนปำกค ำผู้เสียหำยหรือพยำนซึ่งเป็นเด็ก
  ๕. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๙/ว ๕ ลงวันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๕ 

เรื่อง กำรเทียบให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู
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และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้ำรำชกำรพลเรือนตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน          
พ.ศ.๒๕๕๑ และข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน          
ในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีวิทยฐำนะเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                   
เพื่อประโยชน์แก่กำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
 ๖.  หนังสือส ำนักงำน  ก.ค.ศ.  ที่ ศธ ๐๒๐๖.๙/ว ๒๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวำคม ๒๕๕๖                         
เรื่อง กำรพิจำรณำย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 ๗ .  หนั งสือส ำนักงำน  ก.ค.ศ.  ที่ ศธ ๐๒๐๖.๙/ว  ๑๑  ลง วันที่  ๔ สิ งหำคม  ๒๕๕๗                                  
เรื่อง กำรลงโทษลดข้ันเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น                   
ตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) 
 ๘.  ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด คดีหมำยเลขด ำที่ อ.๖๘๘/๒๕๔๙ คดีหมำยเลขแดงที่              
อ.๑๓๓/๒๕๕๓ 
 ๙.  ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด คดีหมำยเลขด ำที่ อ.๓๔๙/๒๕๔๙ คดีหมำยเลขแดงที่                  
อ.๖๐๐/๒๕๕๔ 
 
อ านาจ กศจ. ในการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง 
 กศจ. มีอ ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์โทษค ำสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ำยแรงตำมข้อ 7 (3) ของกฎ ก.ค.ศ. 
ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 ที่ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำหรือผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสั่งลงโทษตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยอ ำนำจกำรลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือ          
ลดข้ันเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งตำมกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่ำวก ำหนดให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมีอ ำนำจลงโทษภำคทัณฑ์ 
หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕% ของอัตรำเงินเดือนและเป็นเวลำไม่เกินหนึ่งเดือน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมีอ ำนำจลงโทษภำคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕% ของอัตรำเงินเดือนและ        
เป็นเวลำไม่เกินสองเดือน หรือลดข้ันเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น  
 
หลักการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ  
 กำรพิจำรณำอุทธรณ์ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎ ก.ค.ศ.  ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และ                
กำรพิจำรณำอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 โดยเมื่อได้รับหนังสืออุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษที่ยื่นต่อ กศจ.แล้ว ในกำรพิจำรณำ            
มีแนวด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ๑. การพิจารณาตรวจสอบหนังสืออุทธรณ์  
  1.1 หนังสืออุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือ กำรอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษต้องท ำเป็นหนังสือ  
ต้องมีสำระและมีลำยมือช่ือผู้อุทธรณ์  
    - กำรอุทธรณ์ให้อุทธรณ์ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค ำสั่ง 
    -  กำรอุทธรณ์จะท ำเป็นสิ่งอื่นใดที่ไม่ใช่หนังสือไม่ได้ 
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  ๑.2 สาระในหนังสืออุทธรณ์ 
    - ต้องมีข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ ในหนังสืออุทธรณ์จะต้องมีข้อควำม
แสดงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมำยหรือเหตุผลในกำรอุทธรณ์ให้เห็นว่ำ ผู้อุทธรณ์ ถูกลงโทษ โดยไม่ถูกต้องหรือ 
ไม่เป็นธรรมอย่ำงไร หรือมีข้อคัดค้ำน ข้อโต้แย้งอย่ำงไร  
    - ต้องปรากฏลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์จะต้องลงลำยมือช่ือในหนังสอือุทธรณ์
ด้วยตนเอง ผู้อื่นจะลงลำยมือช่ือแทนผู้อุทธรณ์ไม่ได้ 
    - ต้องปรากฏท่ีอยู่ของผู้อุทธรณ์ ในหนังสืออุทธรณ์จะต้องมีที่อยู่ของผู้อุทธรณ์                
ที่สำมำรถติดต่อได้ (ข้อ 4 วรรคสอง) 
    - การขอแถลงการณ์ด้วยวาจา ผู้อุทธรณ์สำมำรถที่จะแสดงควำมประสงค์            
ขอแถลงกำรณ์ด้วยวำจำในช้ันพิจำรณำของ กศจ.  ไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือจะท ำเป็นหนังสือต่ำงหำกก็ได้          
โดยต้องยื่นหรือส่งหนังสือขอแถลงกำรณ์ด้วยวำจำนั้นต่อ  ก.ศ.จ. โดยตรงภำยในสำมสิบวันที่ได้ยื่นหรือ               
ส่งหนังสืออุทธรณ์ (ข้อ 4 วรรคสำม) 
  ๑.๓ การยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์  
    ต้องท ำเป็นหนังสือถึงประธำน กศจ. หรือศึกษำธิกำรจังหวัด (ข้อ 9 วรรคหนึ่ง) 
เนื่องจำกศึกษำธิกำรจังหวัดท ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำต้องยื่นหรอืสง่หนังสอือุทธรณ์ต่อประธำน กศจ. หรือศึกษำธิกำรจังหวัดที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำตั้งอยู่ หรือส่งผ่ำนผู้บังคับบัญชำ ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำหรือผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ แล้วแต่กรณี และให้ผู้บังคับบัญชำส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังศึกษำธิกำรจังหวัด  
     ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำให้ยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ต่อประธำน กศจ. หรือศึกษำธิกำรจังหวัด ที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงำน
กำรศึกษำที่ผู้นั้นด ำรงต ำแหน่งอยู่ หรือส่งผ่ำนผู้บังคับบัญชำ ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำหรือผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ แล้วแต่กรณี และให้ผู้บังคับบัญชำส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังศึกษำธิกำร
จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงำนกำรศึกษำที่ผู้นั้นด ำรงต ำแหน่งอยู่  
    ทั้งนี้ กรณียื่นอุทธรณ์ส่งผ่ำนผู้บังคับบัญชำ ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่ส่งหนังสืออุทธรณ์           
ไปยังศึกษำธิกำรจังหวัดภำยในสำมวันท ำกำรนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ (ข้อ 9 วรรคสำม) 
  ๑.๔ การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษเพ่ิมเติม เมื่อได้ย่ืนหนังสืออุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษต่อ กศจ. 
ไว้โดยชอบแล้ว ผู้อุทธรณ์จะยื่นเอกสำรหลกัฐำนเพิ่มเติมได้ตลอดเวลำก่อนที่ กศจ. เริ่มพิจำรณำอุทธรณ์ โดยยื่น
หรือส่งตรงต่อ กศจ. และให้ กศจ.รับไว้พิจำรณำ (ข้อ 9 วรรคหก)   
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  ๑.๕ การตรวจสอบก าหนดเวลาและการนับเวลาในการยื่นอุทธรณ์ 
    กำรตรวจสอบก ำหนดเวลำในกำรยื่นอุทธรณ์ต้องตรวจสอบจำกหลักฐำนกำรได้รับแจ้ง
ค ำสั่งลงโทษว่ำผู้อุทธรณ์ได้รับแจ้งลงโทษเมื่อใด และมีกำรแจ้งสิทธิในกำรอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษต่อ  กศจ.                    
ให้ผู้อุทธรณ์ทรำบหรือไม่ 
    - กรณีมี กา รแจ้ งสิ ทธิ ใ ห้ด า เ นินกา ร อุทธร ณ์ค า สั่ งล งโทษต่ อ  กศจ .                  
ให้ด ำเนินกำรตรวจสอบว่ำ ผู้อุทธรณ์ได้ย่ืนหนังสืออุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค ำสั่ง
ลงโทษหรือไม่ (ข้อ 3 วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.ค.ศ.) 
    - กรณีไม่มีการแจ้งสิทธิ ใ ห้ด า เ นินการอุทธรณ์ค าสั่ งลงโทษต่อ กศจ .                 
กรณีผู้สั่งลงโทษทำงวินัยไม่แจ้งสิทธิและระยะเวลำในกำรอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทรำบจะท ำให้ระยะเวลำใช้สิทธิ
ของกำรยื่นอุทธรณ์ขยำยออกไปอีก ถ้ำมีกำรแจ้งสิทธิให้อุทธรณ์ใหม่ก็ย่อมท ำให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษ
ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งสิทธิครั้งใหม่ แต่ถ้ำไม่มี กำรแจ้งสิทธิให้อุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษใหม่            
สิทธิกำรอุทธรณ์ขยำยเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค ำสั่ง (พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง     
พ.ศ. 2547 มำตรำ 40) 
  ๑.๖ การนับระยะเวลาในการอุทธรณ์ (ข้อ 18 ของกฎ ก.ค.ศ.) 
    การนับเวลาเริ่มต้น ให้เริ่มนับวันถัดจำกวันที่ผู้อุทธรณ์ลงลำยมือช่ือรับทรำบค ำสั่ง
ลงโทษเป็นวันที่ได้รับแจ้งค ำสั่งลงโทษ 
    ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่ยอมลงลำยมือช่ือรับทรำบค ำสั่งลงโทษ แต่เมื่อได้มีกำรแจ้ง
ค ำสั่งลงโทษให้ผู้อุทธรณ์ทรำบพรอ้มกบัมอบส ำเนำค ำสั่งลงโทษให้ผูอุ้ทธรณ์ รวมทั้งท ำบันทึกลงวันเดือนปี เวลำ 
และสถำนที่ที่แจ้ง และลงลำยมือช่ือผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยำนรู้เห็นไว้เป็นหลักฐำนแล้วให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันที่          
ผู้อุทธรณ์ได้รับแจ้งค ำสั่ง 
    ในกรณีที่ไม่อำจแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ลงลำยมือช่ือรับทรำบค ำสั่งลงโทษได้โดยตรง             
แต่ได้มีกำรแจ้งเป็นหนังสอืโดยสง่ส ำเนำค ำสัง่ลงโทษทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบัไปใหผู้้อทุธรณ์ ณ ที่อยู่ของ
ผู้อุทธรณ์ โดยส่งส ำเนำค ำสั่งลงโทษไปให้สองฉบับเพื่อให้ผู้อุทธรณ์เก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้อุทธรณ์ลงลำยมือช่ือ             
และวันเดือนปีที่รับทรำบค ำสั่งลงโทษส่งกลับคืนมำเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐำนหนึ่งฉบับ เมื่อล่วงพ้นสิบห้ำวันนับแต่วันที่
ปรำกฏในใบตอบรับทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนว่ำผู้อุทธรณ์ได้รับเอกสำรดังกล่ำวหรือมีผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้
รับส ำเนำค ำสั่งลงโทษฉบับที่ให้ผู้อุทธรณ์ลงลำยมือช่ือและวันเดือนปีที่รับทรำบค ำสั่งลงโทษกลับคืนมำ ให้ถือว่ำ
ผู้อุทธรณ์ได้รับแจ้งค ำสั่งแล้ว   
    การนับเวลาสิ้นสุด ถ้ำวันสุดท้ำยแห่งกำรนับเวลำตรงกับวันหยุดรำชกำรให้นับ           
วันเริ่มเปิดท ำกำรใหม่เป็นวันสุดท้ำยแห่งกำรนับเวลำน้ัน 
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    ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์น ำหนังสืออุทธรณ์มำยื่นด้วยตนเอง ให้ถือวันที่ยื่น             
ได้ประทับตรำรับและลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐำนเป็นวันที่ยื่นหนังสืออุทธรณ์ (ข้อ 9 วรรคสี่) และหำกผู้อุทธรณ์
ส่งหนังสืออุทธรณ์ทำงไปรษณีย์ ต้องถือวันที่ที่ท ำกำรไปรษณีย์ต้นทำงประทับตรำรับที่ซองหนังสือเป็นวันส่ง
หนังสืออุทธรณ์ (ข้อ 9 วรรคห้ำ)      
 เมื่อ กศจ.ได้พิจำรณำหนังสืออุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์แล้วเห็นว่ำเป็นอุทธรณ์ที่ท ำเป็นหนังสือ            
มีสำระส ำคัญถูกต้องครบถ้วนและอยู่ภำยในก ำหนดระยะเวลำอุทธรณ์ก็ให้รับอุทธรณ์ดังกล่ำวไว้พิจำรณำวินิจฉัย  
 หำกหนังสืออุทธรณ์มีข้อบกพรอ่งหรอืมีข้อควำมที่อ่ำนไม่เข้ำใจหรอืผิดหลงอันเห็นได้ชัดว่ำเกิด
จำกควำมไม่รู้หรือควำมเลินเล่อของคู่กรณี ให้เจ้ำหน้ำที่แนะน ำให้ด ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติม ให้ถูกต้องตำม
พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ มำตรำ ๒๗  
 2.  การพิจารณาข้อกฎหมายในส านวนการสอบสวนและค าอุทธรณ์ 
  เมื่อตรวจสอบหนังสืออุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ที่ยื่นต่อ กศจ. แล้วเห็นว่ำ เป็นอุทธรณ์ที่รับไว้
พิจำรณำต่อไปได้แล้ว ให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ด ำเนินกำรขอส ำนวนกำรสอบสวนทำงวินัยจำกส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำที่ผู้อุทธรณ์สังกัดอยู่ เพื่อน ำมำประกอบกำรพิจำรณำของ กศจ. เว้นแต่จะได้มีกำรรำยงำน
กำรด ำเนินกำรทำงวินัยมำยัง กศจ. แล้ว เมื่อได้รับส ำนวนกำรสอบสวนทำงวินัยแล้วจะต้องพิจำรณำตรวจสอบ
ข้อกฎหมำยในส ำนวนกำรสอบสวนและค ำอุทธรณ์ในประเด็นปัญหำข้อกฎหมำยของผู้อุทธรณ์ ดังต่อไปนี้ด้วย 
  ๒.๑  ตรวจสอบกระบวนกำรด ำเนินกำรทำงวินัย   
    - ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยเป็นผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยหรือไม่ 
    - คณะกรรมกำรสอบสวนมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือไม่ 
    - ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนต้องระบุว่ำเป็นวินัยไม่ร้ำยแรงหรืออย่ำงร้ำยแรง 
(ตำมแบบ สว. ๑) หรือไม่ 
    - มีกำรแจ้งข้อกล่ำวหำและอธิบำยข้อกล่ำวหำ (ตำมแบบ สว. ๒) หรือไม่ 
    - มีกำรแจ้งข้อกล่ำวหำและรับทรำบข้อกล่ำวหำ และสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุน
ข้อกล่ำวหำ (ตำมแบบ สว. ๓) หรือไม่ 
    - กำรสอบปำกค ำพยำนเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนดหรือไม่ เช่น กำรสอบปำกค ำพยำน         
ซึ่งเป็นเด็กต้องมีข้ำรำชกำรครูที่เปน็กลำงและเช่ือถือได้ และบุคคลที่รอ้งขอหรือไว้วำงใจเข้ำร่วมในกำรสอบปำกค ำด้วย  
(ข้อ ๒๘ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยสอบสวนพิจำรณำ พ.ศ. ๒๕๕๐) 
    - มีกำรประชุมกรรมกำรสอบสวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือไม่ 
    - กำรออกค ำสั่งลงโทษทำงวินัยสั่งโดยผู้ที่มีอ ำนำจ หรือไม่ 
    - ค ำสั่งลงโทษระบุเหตุผล ข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญ ข้อกฎหมำยที่อ้ำงอิง
ข้อพิจำรณำและข้อสนับสนุนในกำรใช้ดุลพินิจของผู้ออกค ำสั่ง หรือไม่ 
    - ค ำสั่ งลงโทษทำงวินัยเป็นเรื่องเดียวกับที่ ได้มีกำรแจ้งข้อกล่ำวหำและสรุป
พยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำ หรือไม่ 
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  ๒.๒ ตรวจสอบอ ำนำจกำรพิจำรณำทำงปกครอง 
    ตรวจสอบกรณีที่มีเหตุท ำให้เจ้ำหน้ำที่ท ำกำรพิจำรณำทำงปกครองไม่ได้ หรือมีเหตุ
อันมีสภำพร้ำยแรงที่อำจท ำให้กำรพิจำรณำไม่เป็นกลำง ตำมมำตรำ ๑๓ และมำตรำ ๑๖ แห่งพระรำชบัญญัติ         
วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อันจะท ำให้กำรพิจำรณำทำงปกครองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งอำจ
เกิดข้ึนได้ในหลำยกรณี และหลำยกระบวนกำรพิจำรณำทำงปกครอง เช่น  
    -คณะกรรมกำรสอบสวนกับคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นบุคคลคนเดียวกัน  
    -คณะกรรมกำรสอบสวนวินัยเข้ำมำเป็นอนุกรรมกำรหรือกรรมกำรและร่วมพิจำรณำ
ในช้ันวินิจฉัยควำมผิดและก ำหนดโทษของ กศจ. 
  ๒.๓ ตรวจสอบค ำอุทธรณ์ในปัญหำข้อกฎหมำย 
    ๒.๓.๑ กำรคัดค้ำนผู้พิจำรณำ (กศจ.) 
     ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์มีกำรคัดค้ำนผู้พิจำรณำอุทธรณ์ว่ำมีเหตุที่จะท ำให้ท ำ
กำรพิจำรณำทำงปกครองไม่ได้ ตำมข้อ 6 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ด้วยเหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้  
     - รู้เห็นเหตุกำรณ์ในกำรกระท ำผดิวินัยที่ผู้อทุธรณ์ถูกลงโทษมีส่วนได้ เสีย
ในกำรกระท ำผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ 
     - มีสำเหตุโกรธเคืองผู้อุทธรณ์ 
     - เป็นผู้บังคับบัญชำผู้สั่งลงโทษ 
     - เป็นผู้กล่ำวหำหรือคู่สมรส บุพกำรี ผู้สืบสันดำน หรือพี่น้องร่วมบิดำ
มำรดำหรือร่วมบิดำหรือมำรดำกับผู้กล่ำวหำ 
     โดยกำรคัดค้ำนอนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้พิจำรณำอุทธรณ์นั้น                       
ผู้อุทธรณ์ต้องแสดงข้อเท็จจริง ที่เป็นเหตุแห่งกำรคัดค้ำนไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือแจ้งเพิ่มเติมเป็นหนังสือ
ก่อนที่ กศจ. เริ่มพิจำรณำอุทธรณ์ 
     เมื่อมีเหตุหรือมีกำรคัดค้ำนแล้ว อนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้นั้นจะขอถอนตัว
ไม่ร่วมพิจำรณำอุทธรณ์นั้นก็ได้ ถ้ำอนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้นั้นมิได้ขอถอนตัวให้อนุกรรมกำรหรือกรรมกำร
ที่เหลืออยู่นอกจำกอนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้ถูกคัดค้ำนพิจำรณำข้อเท็จจริงที่คัดค้ำน หำกเห็นว่ำข้อเท็จจริง
นั้นน่ำเช่ือถือ ให้แจ้งอนุกรรมกำรหรอืกรรมกำรผูน้ั้นทรำบ และมิให้ร่วมพิจำรณำอุทธรณ์นั้น เว้นแต่จะพิจำรณำ
เห็นว่ำกำรให้อนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผูน้ั้นร่วมพิจำรณำอุทธรณ์ดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์ย่ิงกว่ำ เพรำะจะท ำ
ให้ได้ควำมจริงและเป็นธรรมจะให้อนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้นั้นร่วมพิจำรณำอุทธรณ์นั้นก็ได้ 
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    ๒.๓.๒ อุทธรณ์ในปัญหำข้อกฎหมำย 
     ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์มีกำรอุทธรณ์ปัญหำข้อกฎหมำย กศจ.จะต้องพิจำรณำ
และมีควำมเห็นในปัญหำข้อกฎหมำยของผู้อุทธรณ์ด้วย 
      เมื่อ กศจ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กระบวนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยชอบด้วย
กฎหมำยแล้ว จะต้องพิจำรณำในข้อเท็จจริงต่อไป แต่หำกเห็นว่ำ กระบวนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยข้ันตอนใด         
ไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรือค ำอุทธรณ์ฟังข้ึนในปัญหำกฎหมำยจะต้องพิจำรณำให้ไปด ำเนินกำรใหม่ให้ถูกต้องต่อไป 
 3. การพิจารณาวินิจฉัยข้อเท็จจริง 
  กศจ. จะต้องพิจำรณำอุทธรณ์จำกส ำนวนกำรสืบสวนหรือกำรพิจำรณำเบื้องต้นของ
ผู้บังคับบัญชำ ส ำนวนกำรสอบสวนทำงวินัยหรอืส ำนวนของ ป.ป.ช. หรือองค์กรตรวจสอบตำมกฎหมำยอื่นและ                 
ในกรณีจ ำเป็นอำจขอเอกสำรหลักฐำนจำกหน่วยงำนอื่นหรือให้บุคคลใด หรือหน่วยงำนใดมำช้ีแจงเพื่อน ำไป
ประกอบกำรพิจำรณำได้ โดยพิจำรณำเปรียบเทียบกับหนังสืออุทธรณ์ น ำมำพิจำรณำหักล้ำงช่ังน้ ำหนักพยำน 
(ข้อ 13 วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่ำว) 
  ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ขอแถลงกำรณ์ด้วยวำจำต่อที่ประชุม กศจ.ให้นัดให้ผู้อุทธรณ์          
มำแถลงกำรณ์ด้วยวำจำต่อที่ประชุม กศจ. โดยให้แจ้งให้ผู้สั่งลงโทษทรำบด้วยว่ำ ถ้ำประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้ 
มำแถลงด้วยตนเองหรือมอบหมำยเป็นหนังสือให้ข้ำรำชกำรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แทนมำแถลงแก้ต่อที่ประชุม กศจ.
ครั้งนั้นได้ (ข้อ 13 วรรคสำม)  แต่อย่ำงไรก็ดี หำก กศจ. พิจำรณำเห็นว่ำ กำรแถลงกำรณ์ด้วยวำจำไม่จ ำเป็น
แก่กำรพิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ จะให้งดกำรแถลงกำรณ์ด้วยวำจำก็ได้ (ข้อ 13 วรรคสอง)  
  ทั้งนี้ หำกให้ผู้อุทธรณ์แถลงกำรณ์ก็ให้น ำค ำแถลงกำรณ์ด้วยวำจำมำประกอบกำร
พิจำรณำโดยถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของค ำอุทธรณ์ด้วย 
  ในกำรพิ จำรณำอุทธรณ์ค ำสั่ งลงโทษจะต้องพิ จ ำรณำถึงกำร ใ ช้ดุ ลพินิจของ      
ผู้บังคับบัญชำในกำรพิจำรณำควำมผิดน้ัน ซึ่งประกอบด้วยเหตุผลที่ได้วินิจฉัยจำกข้อเท็จจริงโดยละเอียดถ่ีถ้วน
จำกพยำนหลักฐำนทั้งสองฝ่ำยว่ำมีน้ ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่ำผู้อุทธรณ์กระท ำผิดตำมข้อกล่ำวหำ 
ผู้บังคับบัญชำจะต้องวำงตัวเป็นกลำง ไม่มีอคติหรือควำมล ำเอียง และกำรสั่งลงโทษเหมำะสมกับควำมผิดตำมที่
กฎหมำยก ำหนดและตำมมำตรฐำนโทษ นอกจำกนี้จะต้องน ำหลักมโนธรรมและหลักควำมเป็นธรรม                      
มำประกอบกำรพิจำรณำด้วย กล่ำวคือ   
  - หลักนิติธรรม ได้แก่ กำรพิจำรณำโดยยึดกฎหมำยเป็นหลัก กำรกระท ำใดจะเป็นควำมผิด
ทำงวินัยกรณีใด ต้องมีกฎหมำยบัญญัติว่ำกำรกระท ำน้ันเป็นควำมผิดทำงวินัย  หำกไม่มีกฎหมำย บัญญัติว่ำ           
กำรกระท ำนั้นเป็นควำมผิดทำงวินัย ก็ไม่ถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิดวินัย  ในกำรพิจำรณำว่ำกำรกระท ำใดเป็น
ควำมผิดวินัยกรณีใด ต้องพิจำรณำให้เข้ำองค์ประกอบของกำรกระท ำควำมผิดกรณีนั้นด้วย ถ้ำข้อเท็จจริงบ่งช้ีว่ำ                  
เข้ำองค์ประกอบควำมผิดตำมมำตรำใด ก็ปรับบทควำมผิดไปตำมมำตรำน้ัน และลงโทษไปตำมควำมผิดน้ัน   
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  - หลักมโนธรรม  ได้แก่ กำรพิจำรณำให้เป็นไปโดยถูกต้องเที่ยงธรรมตำมควำมเป็นจริง
และตำมเหตุและผลที่ควรจะเป็น  หมำยถึง  กำรพิจำรณำควำมผิดไม่ควรค ำนึงถึงแต่ควำมถูกผิดตำมกฎหมำย
เท่ำนั้น  แต่ควรค ำนึงถึงควำมยุติธรรมด้วย  โดยจะต้องค ำนึง ถึงสภำพควำมเป็นจริงของเรื่องนั้น  ๆ                          
ว่ำเป็นอย่ำงไร แล้วพิจำรณำควำมผิดไปตำมสภำพควำมเป็นจริง 
  ในกรณีที่ กศจ. พิจำรณำแล้วเห็นสมควรที่จะต้องสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม            
เพื่อประโยชน์แห่งควำมถูกต้องและเหมำะสมตำมควำมเป็นธรรม ก็มีอ ำนำจสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม
ในเรื่องนั้นได้ตำมควำมจ ำเป็น โดยจะสอบสวนเองหรือแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนให้สอบสวนใหม่หรือ
สอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ได้ หรือก ำหนดประเด็นหรือข้อส ำคัญที่ต้องกำรทรำบส่งไปให้ผู้สอบสวนเดิมท ำกำร
สอบสวนเพิ่มเติมได้  
  ในกำรสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม  ถ้ำ กศจ. หรือคณะกรรมกำรสอบสวน         
ที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่ำวข้ำงต้น เห็นสมควรส่งประเด็นหรอืข้อส ำคัญใดที่ต้องกำรทรำบไปสอบสวนพยำนหลักฐำน
ซึ่งอยู่ต่ำงท้องที่หรือต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้มีอ ำนำจก ำหนดประเด็นหรือข้อส ำคัญนั้นส่งไปเพื่อให้หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรหรือหัวหน้ำหน่วยงำนในท้องที่หรือเขตพื้นที่กำรศึกษำน้ันท ำกำรสอบสวนแทนได้ (ข้อ 13 วรรคสี่
และวรรคห้ำ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐) 
 ๔. การพิจารณามีมติ  
  กศจ. พิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์วินัยไม่ร้ำยแรงแล้วเสร็จ สำมำรถมีมติได้ตำมข้อ 14                  
ของ กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี ้
  -  ถ้ำเห็นว่ำกำรสั่งลงโทษถูกต้องและเหมำะสมกับควำมผิดแล้ว ให้มีมติให้ยกอุทธรณ์ 
  -  ถ้ำเห็นว่ำกำรสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสมกับควำมผิด และเห็นว่ำ ผู้อุทธรณ์                
ได้กระท ำผิด ควรได้รับโทษหนักข้ึน ให้มีมติให้เพ่ิมโทษเป็นสถำนโทษที่หนักข้ึน 
  -  ถ้ำเห็นว่ำกำรสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสมกับควำมผิด และเห็นว่ำ  ผู้อุทธรณ์                 
ได้กระท ำผิดวินัยไม่ร้ำยแรง ควรได้รับโทษเบำลง ให้มีมติให้ลดโทษเป็นสถำนโทษที่เบำลง 
  -  ถ้ำเห็นว่ำกำรสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสมกับควำมผิด และเห็นว่ำ ผู้อุทธรณ์              
ได้กระท ำผิดวินัยไม่ร้ำยแรง ซึ่งเป็นกำรกระท ำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ ให้มีมติ ให้สั่งงดโทษ              
โดยให้ท ำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ำกล่ำวตักเตือนก็ได้ 
  - ถ้ำเห็นว่ำกำรสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง และเห็นว่ำกำรกระท ำของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นควำมผิด
วินัยหรือพยำนหลักฐำนยังฟังไม่ได้ว่ำผู้อุทธรณ์กระท ำผิดวินัย ให้มีมติให้ยกโทษ 
  - ถ้ำเห็นว่ำข้อควำมในค ำสั่งลงโทษไม่ ถูกต้องหรือไม่เหมำะสม ให้มีมติ ให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อความให้เป็นกำรถูกต้องเหมำะสม 
  -  ถ้ำเห็นว่ำกำรสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสมกับควำมผิดและเห็นว่ำกรณีมีมูล               
ที่ควรกล่ำวหำว่ำผู้อุทธรณ์กระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ให้มีมติ ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งกรรมการสอบสวน 
ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง และด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
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  -  ในกรณีที่เห็นว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงกรณีควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้งตำมที่ก ำหนด
ในกฎ ก.ค.ศ. หรือเห็นว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงและได้มีกำรด ำเนินกำรทำงวินัยตำมมำตรำ ๙๘ วรรคสอง 
แล้ว ให้มีมติให้เพิ่มโทษเป็นปลดออกหรือไล่ออกจำกรำชกำร 
  - ถ้ำเห็นว่ำกำรสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสมกับควำมผิดและเห็นว่ำ ผู้อุทธรณ์มีกรณี
ที่สมควรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนหรือให้ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๑๑๐ (๔) มำตรำ ๑๑๑ หรือมำตรำ ๑๑๒                        
ให้มีมติให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งกรรมการสอบสวน และด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป 
  -  ถ้ำเห็นสมควรด ำเนินกำรโดยประกำรอื่นใด เพื่อให้มีควำมถูกต้องตำมกฎหมำยและ  
มีควำมเป็นธรรมให้มีมติให้ด าเนินการได้ตามควรแก่กรณี 
 ๕. การแจ้งผลพิจารณาอุทธรณ์ 
  เมื่อ กศจ. ได้พิจำรณำอุทธรณ์แล้ว ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ด ำเนินกำร ดังนี้ 
  ๕.๑ แจ้งผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์ไปยังส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำต้นสังกัดของผู้อุทธรณ์
เพื่อแจ้งผู้บังคับบัญชำผู้ออกค ำสั่งลงโทษ 
    -ในกรณีที่ กศจ. มีมติเป็นประกำรใด ผู้บังคับบัญชำหรือผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบยีบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต้องสัง่หรือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น (ข้อ 15 ของกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่ำว)  
  ๕.๒ แจ้งผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์พร้อมทั้งแจ้งสิทธิกำรฟ้องคดีต่อศำลปกครองได้ภำยใน
ก ำหนดระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครองให้ผู้อุทธรณ์
ทรำบด้วย และผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกไม่ได้ (กรณีที่ผู้อุทธรณ์ถูกตั้งกรรมกำรสอบสวนวินัยไม่ร้ำยแรง) 
 ส ำหรับกรณีที่ตั้งกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงแก่ผู้อุทธรณ์ และผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 
แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ได้สั่งลงโทษวินัยไม่ร้ำยแรง เมื่อ กศจ. พิจำรณำอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ำยแรง 
แล้วเพิ่มโทษผู้อุทธรณ์จำกโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน เป็นโทษปลดออกหรือไล่ออก หรือ              
ให้ออกที่ไม่ใช่โทษทำงวินัย ให้แจ้งสิทธิกำรอุทธรณ์หรือร้องทุกข์แล้วแต่กรณี ต่อ ก.ค.ศ. ได้อีกครั้งหนึ่ง (ข้อ 16  
ของกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่ำว) ภำยใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 
 ทั้งนี้ เมื่อผู้อุทธรณ์ได้มีกำรยื่นอุทธรณ์ไว้แล้ว หำกกำรพิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ยังไม่เสร็จสิ้น  
ผู้อุทธรณ์จะขอถอนอุทธรณ์โดยท ำเป็นหนังสือยื่นหรือส่งตรงต่อ กศจ. ก็ได้ เมื่อได้ถอนอุทธรณ์แล้ว กำรพิจำรณำ
อุทธรณ์ให้เป็นอันระงับ 
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 หมายเหตุ  
 ๑. กำรพิจำรณำอุทธรณ์กรณีผู้อุทธรณ์ย้ำยไปสังกัดอื่นที่อยู่ในเขตอ ำนำจของ กศจ. แห่งใหม่ 
  ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษได้ย้ำยไปสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำซึ่งอยู่ต่ำง กศจ. เดิม               
ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ กศจ. ที่ผู้อุทธรณ์ได้ย้ำยไปสังกัด 

 ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้ย้ำยไปสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำซึ่งอยู่ต่ำง กศจ. เดิม หลังจำกที่ได้
ยื่นอุทธรณ์ต่อ กศจ. เดิมไว้แล้ว และ กศจ. เดิมนั้นยังมิได้มีมติตำมข้อ ๑๔ ให้ส่งเรื่องอุทธรณ์และเอกสำร
หลักฐำนตำมข้อ ๑๓ ไปให้ กศจ. ที่ผู้อุทธรณ์ได้ย้ำยไปสังกัดเป็นผู้พิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อไป 

 ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้ย้ำยไปสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำซึ่งอยู่ต่ำง กศจ. เดิม หลังจำก กศจ. 
เดิมได้มีมติตำมข้อ ๑๔ แล้ว แต่ผู้บังคับบัญชำยังมิได้สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมมติน้ัน ให้ส่งเรื่องอุทธรณ์และ
เอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรำยงำนกำรประชุม และมติ กศจ. เดิม ไปให้ผู้บังคับบัญชำใหม่เป็นผู้สั่ง
หรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมมติน้ัน 

 ๒. ส ำหรับต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) เนื่องจำกปัจจุบัน
ระบบเงินเดือนเป็นแบบช่วง (ข้ันต่ ำข้ันสูง) จึงไม่อำจลงโทษลดข้ันเงินเดือนได้ ดังนั้น หำก กศจ.พิจำรณำแล้ว
เห็นสมควรลงโทษลดข้ันเงินเดือนก็ควรใช้ดุลพินิจเปลี่ยนแปลงโทษจำกโทษลดข้ันเงินเดือนเป็นโทษที่มีอยู่และ
สำมำรถลงโทษได้ตำมควำมเหมำะสม เช่น โทษตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕% ของอัตรำเงินเดือนและเป็นเวลำ             
ไม่เกินสำมเดือน 
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การอุทธรณ ์

โทษ ปลดออก/ไล่
ออกจากราชการ 

โทษภาคทณัฑ์            
ตัดเงินเดือน             

ลดขั้นเงินเดือน         
ของ 

 

- นำยกรัฐมนตรี 

- รัฐมนตรีเจ้ำสังกัด 

- เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

- ค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำ 
ซ่ึงสั่งกำรตำมมติ กศจ.  
เขตพื้นที่กำรศึกษำ 

โทษภาคทณัฑ์    
ตัดเงินเดือน     

ลดขั้นเงินเดือน        
ของ 

- ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ 
 
- ผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ 

สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ก.ค.ศ. 
กศจ. 

ผู้อทุธรณ ์

พิจำรณำมมีต ิ

ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปไม่ได้ 

ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ 
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๗.๒ การร้องทุกข์

  ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ ข้อ ๕ ได้ก ำหนดให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ 
ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ไปเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ กศจ. โดยที่ พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มำตรำ ๒๓ (๔) ได้ก ำหนดให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจและ 
หน้ำที่พิจำรณำเกี่ยวกับเรื่องกำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ 
ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ดังนั้น จึงท ำให้กำรพิจำรณำกำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร 
กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ กศจ.

  เพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของ กศจ. ในเรื่องเกี่ยวกับกำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์เป็นไปโดยถูกต้อง 
จึงได้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์

ความหมายและวัตถุประสงค์ของการร้องทุกข์
  กำรร้องทุกข์ หมำยถึง กำรร้องขอให้แก้ไขปัญหำที่เห็นว่ำตนไม่ได้รับควำมเป็นธรรม หรือมีควำมคับข้องใจ 

เนื่องจำกกำรกระท ำของผู้บังคับบัญชำ ในเรื่องเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลที่ไม่ใช่กำรโต้แย้งค ำสั่งลงโทษทำงวินัย 
หรือกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย

วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำให้เป็นไปโดยถูกต้อง
(2) เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรเกิดควำมโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งเป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ

แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ อันจะน ำไปสู่ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรปฏิบัติรำชกำร 
และก่อให้เกิดควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้บังคับบัญชำและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ

(๓) เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำได้ทรำบปัญหำของหน่วยงำนและหำหนทำงแก้ไขปัญหำได้ทันท่วงที

กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเกี่ยวข้อง
1. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ
๒. พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓. กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๔. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๙/ว ๒๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวำคม ๒๕๕๖ เรื่อง กำรพิจำรณำย้ำย

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
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อ านาจของ กศจ.ในการพิจารณาร้องทุกข์ 
 กศจ. มีอ ำนำจพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์กรณีที่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดเห็นว่ำ  
ตนไม่ได้รับควำมเป็นธรรมหรือมีควำมคับข้องใจเนื่องจำกกำรกระท ำของผู้บังคับบัญชำ  หรือกำรแต่งตั้ง 
คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย  ทั้ งนี้ เหตุแห่งกำรร้องทุกข์ต้องเป็นกำรกระท ำของผู้บัง คับบัญชำ 
ตั้งแต่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำลงมำ  (ข้อ ๓ ประกอบ ข้อ 7 (2) ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วย 
กำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑) 
 กรณีร้องทุกข์ค ำสั่งให้ออกจำกรำชกำรและค ำสั่งพักรำชกำร กศจ. ไม่มีอ ำนำจพิจำรณำ ต้องร้องทุกข์ 
ต่อ ก.ค.ศ. (ข้อ ๒ และข้อ ๗ (๑) ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

การพิจารณาร้องทุกข์ของ กศจ. 
 กำรพิจำรณำร้องทุกข์ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำ 
ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
 เมื่อได้รับหนังสือร้องทุกข์ที่ยื่นต่อ กศจ. แล้ว ในกำรพิจำรณำมีแนวด ำเนินกำร ดังนี ้
 ๑. การพิจารณาตรวจสอบหนังสือร้องทุกข์ 
  ๑.๑ หนังสือร้องทุกข์ต้องท าเป็นหนังสือ กำรร้องทุกข์ต้องเป็นหนังสือและต้องมีสำระและ 
มีลำยมือช่ือผู้ร้องทุกข์ 
   - จะร้องทุกข์ด้วยวำจำหรือจะร้องทุกข์ด้วยวิธีอื่นโดยไม่ท ำเป็นหนังสือไม่ได้  
  ๑.๒ สาระในหนังสือร้องทุกข์ 
   - ต้องเป็นกำรร้องทุกข์ส ำหรับตนเองเท่ำนั้น จะร้องทุกข์แทนผู้อื่นหรือมอบหมำยให้ผู้อื่น 
ร้องทุกข์แทนไม่ได้ 
   - ต้องมีลำยมือช่ือ ที่อยู ่(ที่สำมำรถติดต่อได้) และต ำแหน่งของผู้ร้องทุกข์ 
   - ต้องมีสำระส ำคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลให้เห็นว่ำไม่ได้รับควำมเป็นธรรม  
หรือมีควำมคับข้องใจเนื่องจำกกำรกระท ำของผู้บังคับบัญชำ หรือกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย 
อย่ำงไร มีข้อโต้แย้งคัดค้ำนอย่ำงไร และประสงค์ให้ กศจ. มีมติอย่ำงไร 
   เมื่อพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ หนังสือร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์มีสำระส ำคัญถูกต้องครบถ้วน 
และอยู่ภำยในก ำหนดระยะเวลำร้องทุกข์ ก็ให้รับเรื่องร้องทุกข์ดังกล่ำวไว้พิจำรณำวินิจฉัย 
   หำกหนังสือร้องทุกข์มีสำระไม่ครบถ้วนและยังอยู่ในก ำหนดระยะเวลำร้องทุกข์ให้เจ้ำหน้ำที่ 
แนะน ำให้ด ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องตำมพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ มำตรำ ๒๗ (ช้ันเจ้ำหน้ำที่) 
   - กำรขอแถลงกำรณ์ด้วยวำจำ ถ้ำผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงกำรณ์ด้วยวำจำต่อที่ประชุม 
ต้องแสดงควำมประสงค์ไว้ในหนังสือร้องทุกข์หรือจะท ำเป็นหนังสือต่ำงหำกก็ได้โดยยื่นหรือส่งตรงต่อ  กศจ. 
ก่อนเริ่มพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ 
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 ๒. การตรวจสอบก าหนดเวลาร้องทุกข์และการนับเวลาในการร้องทุกช์ 
  กำรตรวจสอบก ำหนดเวลำในกำรยื่นหนังสือร้องทุกข์และกำรนับเวลำในกำรร้องทุกข์ ต้องตรวจสอบ 
จำกหลักฐำนกำรได้รับทรำบค ำสั่งหรือเรื่องอันเป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ ว่ำได้รับทรำบหรือเรื่องอันเป็นเหตุ 
แห่งกำรร้องทุกข์เมื่อใด และมีกำรแจ้งสิทธิในกำรร้องทุกข์ต่อ กศจ. หรือไม่ 
  กำรร้องทุกข์ผู้ร้องทุกข์ต้องร้องทุกข์ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันทรำบเรื่องอันเป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ 
(ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑) 
  ๒.๑ กรณีมีการแจ้งสิทธิให้ร้องทุกข์ต่อ กศจ. ต้องตรวจสอบว่ำผู้ร้องทุกข์ได้ย่ืนหนังสือร้องทุกข์ 
ภำยในสำมสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งค ำสั่งหรือไม่ 
  ๒.๒ กรณีไม่มีการแจ้งสิทธิให้ร้องทุกข์ต่อ กศจ. กรณีผู้บังคับบัญชำไม่แจ้งสิทธิในกำรร้องทุกข์ 
ให้ทรำบจะท ำให้ระยะเวลำในกำรใช้สิทธิร้องทุกข์ขยำยออกไปอีก ถ้ำมีกำรแจ้งสิทธิให้ร้องทุกข์ใหม่ผู้ร้องทุกข์ 
มีสิทธิร้องทุกข์ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งสิทธิครั้งใหม่  แต่ถ้ำไม่มีกำรแจ้งสิทธิให้ร้องทุกข์ใหม่ 
ให้สิทธิกำรร้องทุกข์ขยำยเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค ำสั่ง (มำตรำ ๔๐ แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำร 
ทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙) 
  ๒.๓ การนับเวลาในการร้องทุกข์ 
   - กำรนับเวลำเริ่มต้น ให้นับวันถัดจำกวันที่ได้รับทรำบเรื่องอันเป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์นั้น 
เป็นวันแรกหรือวันที่หนึ่งแห่งกำรเริ่มนับเวลำ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์น ำหนังสือร้องทุกข์มำยื่นเอง ให้ถือ 
วันที่รับหนังสือเป็นวันยื่นหนังสือร้องทุกข์  ส่วนกรณีที่ส่งหนังสือร้องทุกข์ทำงไปรษณีย์  ให้ ถือวันที่ 
ที่ท ำกำรไปรษณีย์ต้นทำงออกใบรับฝำก หรือวันที่ที่ท ำกำรไปรษณีย์ต้นทำงประทับตรำรับที่ซองหนังสือ 
เป็นวันส่งหนังสือร้องทุกข์ 
   - กำรนับเวลำสิ้นสุด ถ้ำวันสุดท้ำยแห่งกำรนับเวลำตรงกับวันหยุดรำชกำรให้นับวันเริ่ม 
เปิดท ำกำรใหม่ที่ถัดไปเป็นวันสุดท้ำยแห่งกำรนับเวลำน้ัน 
   (ข้อ 17 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 ๓. การยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ 
  กำรยื่ นหนังสื อร้ องทุก ข์ต้อ งท ำหนั งสื อ ถึ งประธำน  กศจ.  หรือ ศึกษำ ธิกำรจั งห วัด 
(ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง) เนื่องจำกศึกษำธิกำรจังหวัดท ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรของ กศจ. 
  ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
ประถมศึกษำต้องยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมกับส ำเนำรับรองถูกต้องหนึ่งฉบับต่อประธำน  กศจ. 
หรือศึกษำธิกำรจั งหวัดที่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำประถมศึกษำตั้งอยู่  หรือส่ งหนังสือร้องทุก ข์ 
ผ่ำนผู้บังคับบัญชำ หรือผ่ำนผู้บังคับบัญชำผู้เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ก็ได้ ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
หรือผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ แล้วแต่กรณี และให้ผู้บังคับบัญชำส่งหนังสือร้องทุกข์ 
ไปยังศึกษำธิกำรจังหวัด 
  ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
มัธยมศึกษำต้องยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมกับส ำเนำรับรองถูกต้องหนึ่งฉบับต่อประธำน  กศจ. 
หรือศึกษำธิกำรจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงำนกำรศึกษำที่ผู้นั้นด ำรงต ำแหน่งอยู่ หรือส่งหนังสือร้องทุกข์ 
ผ่ำนผู้บังคับบัญชำ หรือผ่ำนผู้บังคับบัญชำผู้เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ก็ได ้ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำหรือ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ แล้วแต่กรณี และให้ผู้บังคับบัญชำส่งหนังสือร้องทุกข์ 
ไปยังศึกษำธิกำรจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงำนกำรศึกษำที่ผู้นั้นด ำรงต ำแหน่งอยู ่
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 ๔. การร้องทุกข์เพ่ิมเติม เมื่อได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ฉบับแรกต่อ กศจ. ไว้โดยชอบแล้วผู้ร้องทุกข์ 
จะยื่นเอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติม ได้ตลอดเวลำก่อนที่ กศจ . เริ่มพิจำรณำร้องทุกข์ โดยยื่นหรือส่งตรง 
ต่อ กศจ. และให้ กศจ. รับไว้พิจำรณำ (ข้อ 6 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 ๖. การขอถอนค าร้องทุกข์ ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่ประสงค์จะให้มีกำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ต่อไป 
จะขอถอนเรื่องร้องทุกข์ก่อนที่  กศจ. จะพิจำรณำเสร็จสิ้นก็ได้ โดยท ำเป็นหนังสือยื่นหรือส่งต่อ กศจ. 
เมื่อได้ถอนเรื่องร้องทุกข์แล้ว กำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์นั้นเป็นอันระงับ (ข้อ 1๐ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วย 
กำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 ๗. ผู้ไม่อาจพิจารณาค าร้องทุกข์ได้ และการคัดค้านกรรมการผู้พิจารณาร้องทุกข์ 
  ๗.๑ ถ้าหากผู้มีหน้าท่ีพิจารณาร้องทุกข์มีเหตุอันมีสภาพร้ายแรงท่ีท าให้การพิจารณาไม่เป็นกลาง 
บุคคลนั้นไม่อำจพิจำรณำร้องทุกข์ได้ ตำมพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มำตรำ ๑๓ 
และมำตรำ ๑๖ 
  ๗.๒ การคัดค้านกรรมการผู้พิจารณาร้องทุกข์  ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิคัดค้ำนคณะกรรมกำร 
ผู้พิจำรณำร้องทุกข์ถ้ำผู้นั้นมีเหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 
   ๑) เป็นผู้บังคับบัญชำผู้เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ 
   ๒) มีส่วนได้เสียในกำรกระท ำที่ท ำให้เกิดกำรร้องทุกข์ 
   ๓) มีสำเหตุโกรธเคืองผู้ร้องทุกข์ 
   ๔) เป็นคู่สมรส บุพกำรีผู้สืบสันดำน หรือพี่น้องร่วมบิดำมำรดำ หรือร่วมบิดำหรือมำรดำ 
กับผู้บังคับบัญชำผู้เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ 
   กำรคัดค้ำนอนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้พิจำรณำร้องทุกข์นั้น ผู้ร้องทุกข์ต้องแสดงข้อเท็จจริง 
ที่เป็นเหตุแห่งกำรคัดค้ำนไว้ในหนังสือร้องทุกข์ หรือแจ้งเพิ่มเติมเป็นหนังสือ ก่อนที่ กศจ. เริ่มพิจำรณำร้องทุกข์ 
   เมื่อมี เหตุหรือมีกำรคัดค้ำนแล้ว  อนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้นั้นจะขอถอนตัว 
ไม่ร่วมพิจำรณำร้องทุกข์นั้นก็ ได้  ถ้ำอนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้นั้นมิ ได้ขอถอนตัวให้อนุกรรมกำร 
หรือกรรมกำรที่เหลืออยู่ นอกจำกอนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้ถูกคัดค้ำน  พิจำรณำข้อเท็จจริงที่คัดค้ำน 
หำกเห็นว่ำข้อเท็จจริงนั้นน่ำเช่ือถือ ให้แจ้งอนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้นั้นทรำบ และมิให้ร่วมพิจำรณำ 
ร้องทุกข์นั้น เว้นแต่จะพิจำรณำเห็นว่ำกำรให้อนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้นั้นร่วมพิจำรณำร้องทุกข์ดังกล่ำว 
จะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่ำ เพรำะจะท ำให้ได้ควำมจริงและเป็นธรรม  จะให้อนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้นั้น 
ร่วมพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์นั้นก็ได้ (ข้อ 9 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 ๘. การด าเนินการพิจารณาร้องทุกข์ 
  เมื่อตรวจสอบหนังสือร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ที่ยื่นต่อ  กศจ. แล้วเห็นว่ำ เป็นค ำร้องทุกข์ 
ที่รับไว้พิจำรณำต่อไปได้แล้ว ให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดด ำเนินกำรมีหนังสือแจ้งพร้อมส่งส ำเนำหนังสือร้องทุกข์ 
ให้ผู้บังคับบัญชำผู้เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ทรำบ และให้จัดส่งค ำช้ีแจงและเอกสำรหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของ กศจ. โดยเมื่อได้รับค ำช้ีแจงและเอกสำรหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้องแล้วจะต้องพิจำรณำ 
ตรวจสอบค ำร้องทุกข์ทั้งในประเด็นข้อกฎหมำยและประเด็นข้อเท็จจริง 
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  โดยกำรพิจำรณำค ำร้องทุกข์จะต้องพิจำรณำข้อกฎหมำยเป็นอันดับแรก เพรำะกำรร้องทุกข์ 
จะต้องด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด ได้แก่ 
  (๑) ร้องทุกข์ภำยในเวลำที่ก ำหนดหรือไม่ 
  (๒) มีกำรลงลำยมือช่ือผู้ร้องทุกข์หรือไม่ 
  (๓) หนังสือร้องทุกข์มีสำระส ำคัญหรือไม่ 
  (๔) ระบุที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์หรือไม่ 
  (๕) มีกำรขอแถลงกำรณ์ด้วยวำจำหรือไม่ 
  (๖) มีกำรคัดค้ำนผู้พิจำรณำร้องทุกข์หรือไม่ หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำร้องทุกข์เป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
หรือมีสภำพร้ำยแรงอันอำจท ำให้กำรพิจำรณำไม่เป็นกลำงหรือไม่ 
  นอกจำกนี ้กำรพิจำรณำค ำร้องทุกข์ ให้ กศจ. พิจำรณำถึงเหตุแห่งกำรไม่ได้รับควำมเป็นธรรม 
หรือเหตุแห่งควำมคับข้องใจเนื่องจำกกำรกระท ำของผู้บังคับบัญชำ  หรือเหตุแห่งกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
สอบสวนทำงวินัย และมีอ ำนำจขอเอกสำรหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม  รวมทั้งค ำช้ีแจงจำกหน่วยงำน 
หรือขอให้ผู้แทนหน่วยงำน หรือบุคคลใด ๆ มำช้ีแจง เพื่อประกอบกำรพิจำรณำได้ กรณีที่ผู้ร้องทุกข์ 
ขอแถลงกำรณ์ด้วยวำจำ หำก กศจ. เห็นว่ำกำรแถลงกำรณ์ด้วยวำจำไม่จ ำเป็นแก่กำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ 
จะให้งดแถลงกำรณ์ด้วยวำจำก็ได้ ในกรณีที่นัดให้ผู้ร้องทุกข์มำแถลงกำรณ์ด้วยวำจำต่อที่ประชุม  ให้แจ้ง 
ให้ผู้บังคับบัญชำผู้เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ทรำบด้วยว่ำ ถ้ำประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มำแถลง หรือจะมอบหมำย 
เป็นหนังสือให้ผู้แทนมำแถลงต่อที่ประชุมก็ได้ (ข้อ ๑๒ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 ๙. การพิจารณามีมติ 
  กศจ.พิจำรณำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์แล้วเสร็จ สำมำรถมีมติได้ตำมข้อ 14 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วย 
กำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี ้
  - ถ้ำเห็นว่ำเหตุที่ท ำให้ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม  หรือเหตุแห่งควำมคับข้องใจ หรือกำรแต่งตั้ง 
คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยนั้น ผู้บังคับบัญชำได้ใช้อ ำนำจหน้ำที่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ชอบด้วยกฎหมำยแล้ว 
ให้มีมติยกค าร้องทุกข์ 
  - ถ้ำเห็นว่ำเหตุที่ท ำให้ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม  หรือเหตุแห่งควำมคับข้องใจ หรือกำรแต่งตั้ง 
คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยนั้น ผู้บังคับบัญชำได้ใช้อ ำนำจหน้ำที่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย 
ให้มีมติเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติหรือให้ข้อแนะน าตามท่ีเห็นสมควร เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำปฏิบัติ 
ให้ถูกต้องตำมระเบียบและแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร 
  - ถ้ำเห็นสมควรด ำเนินกำรโดยประกำรอื่นใด เพื่อให้มีควำมถูกต้องตำมกฎหมำยและมีควำมเป็นธรรม 
ให้มีมติให้ด าเนินการได้ตามควรแก่กรณี 
  - ถ้ำเห็นว่ำกำรร้องทุกข์ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ในข้อ 5 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือข้อ 7 
หรือข้อ ๘ ให้มีมตไิม่รับค าร้องทุกข์ 
  กำรพิจำรณำมีมติเรื่องร้องทุกข์ดังกล่ำวข้ำงต้น  ให้บันทึกเหตุผลของกำรพิจำรณำวินิจฉัย 
ไว้ในรำยงำนกำรประชุมด้วย 
 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

๖๙



 
 
 

 ๑๐. การแจ้งผลพิจารณาร้องทุกข์ 
  เมื่อ กศจ. ได้พิจำรณำร้องทุกข์แล้ว ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ด ำเนินกำร ดังนี้ 
  - แจ้งผลกำรพิจำรณำร้องทุกข์ไปยังส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำต้นสังกัดของผู้ร้องทุกข์  
เพื่อแจ้งผู้บังคับบัญชำของผู้ร้องทุกข์ 
  - แจ้งผลกำรพิจำรณำร้องทุกข์พร้อมทั้งแจ้งสิทธิกำรฟ้องคดีปกครองภำยในก ำหนดระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครองให้ผู้ร้องทุกข์ทรำบด้วย  
และผู้ร้องทุกข์จะร้องทุกข์ต่อไปไม่ได้ (เป็นที่สุด) 

การด าเนินการตามผลการพิจารณาร้องทุกข์ 

 เมื่อได้รับแจ้งมติ กศจ. ได้มีมติแล้ว ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมมตินั้น และ 
มติของ กศจ. ให้เป็นที่สุด (ข้อ ๑๕ และข้อ 16 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
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ผู้ร้องทุกข์ 
ร้องทุกข์ต่อ กศจ. 

(อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ (เดิม)) 
ท ำหนังสือถึง 
ประธำน กศจ. 

ส่งท่ีส ำนักงำน 
 ศึกษำธิกำรจังหวัด 

ท่ีท ำหน้ำท่ีเลขำนุกำร กศจ. 

ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ 
สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมน้ัน 

ให้ กศจ. พิจำรณำ 
ให้เสร็จภำยใน 

สำมสิบวัน 

เมื่อ กศจ. พิจำรณำแล้วให้มีมติ (ข้อ ๑๔ (๑) – (๔)) 
- ยกค ำร้องทุกข์ 
- เพิกถอนหรือยกเลิกกำรปฏิบัติ 
หรือให้ข้อแนะน ำตำมท่ีเห็นสมควร 

- ให้ด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณี 
- ไม่รับค ำร้องทุกข์ 

 

มติ กศจ.  
เป็นท่ีสุด 

ไม่ได้รับควำมเป็นธรรมหรือมีควำมคับข้องใจจำก 
กำรกระท ำของผู้บังคับบัญชำ หรือกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำร
สอบสวน และต้องเป็นกำรกระท ำ 
ของผู้บังคับบัญชำต้ังแต่ ผอ.สพท. ลงมำ 
 

    ฟ้องคดีต่อศำลปกครองภำยใน ๙๐ วัน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
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๘.การสรรหาขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)

  กำรสรรหำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น 
ตำมมำตรำ 38 ค. (2)กศจ. จะต้องด ำเนินกำรสรรหำ ดังนี้

  1.กำรสรรหำบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) สำมำรถด ำเนินกำรได้ใน 2 กรณี 
ได้แก่

  1.1 กำรส อบ แข่งขัน (ห ลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรส อบ แข่งขันเ พื่อบร ร จุ 
เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค.
(2)ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 27 ลงวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2555)

อ านาจหน้าท่ีของ กศจ.

กศ จ . เ ป็น ผู้ด  ำเ นิน กำ ร ส อบ ตำ มน โ ยบ ำย ขอ ง ส่ วน ร ำ ชก ำร แล ะใ ห้เ ป็น ไ ป
ตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไข ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ดังนี้

1.ให้ตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบแข่งขันได้ตำมควำมเหมำะสม

  2. ประกำศรับสมัครก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่ำ 7 วัน โดยด ำเนินกำรรับสมัคร 
ไม่น้อยกว่ำ 15 วัน

 

3.ประกำศรำยช่ือผู้ มี สิทธิ เข้ำสอบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่ำ 5 วัน พร้อมก ำหนด 
วัน เวลำ และสถำนที่สอบ 

4. ด ำเนินกำรสอบตำมหลักสูตรกำรสอบแข่งขัน 

5. ประกำศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

6. ให้รำยงำนไปยังส ำนักงำน ก.ค.ศ. ภำยใน 5 วันท ำกำร นับตั้งแต่วันประกำศ  
ผลกำรสอบ 

 

1.2 กำรสอบคัดเลือก มีหลักเกณฑ์และวิธีกำร ดังนี้ 

 1.2.1 กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรพลเรอืนสำมัญผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้ง
ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรส ำหรับพื้นที่ 4 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส และสตูล) 
และใน 4 อ ำเภอของจังหวัดสงขลำ (จะนะ เทพำ นำทวี และสะบ้ำย้อย) ให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร  
และเงื่อนไขตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 16 ลงวันที่ 28 กรกฎำคม 2558 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
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 อ านาจหน้าท่ีของ กศจ. 

  กศจ. เป็นผู้พิจำรณำกำรแต่งตั้งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2)  
ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไปไปแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรนี้ 

 

1.2.2 กำรคัดเลือกพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ หรือลูกจ้ำงช่ัวครำวจำกเงินงบประมำณ
หรือเงินรำยได้ของหน่วยงำนกำรศึกษำ ในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้  เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
เป็นบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้  
ให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14ลงวันที่ 5 สิงหำคม 2556 

 

  อ านาจหน้าท่ีของ กศจ.  

  กศจ. เป็นผู้ด ำเนินกำรคัดเลือก ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก  
ตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ดังนี้ 

   1. ประกำศรับสมัครคัดเลือกก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่ำห้ำวัน โดยระบุ
หลักสูตรกำรคัดเลือก จ ำนวนต ำแหน่งว่ำง อัตรำเงินเดือน คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับผู้ด ำรง
ต ำแหน่งหรืออื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม และประชำสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธ์ิทรำบ โดยปิดประกำศไว้ในที่เปิดเผยและ
หรือประกำศในเว็บไซต์ 

   2. รับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่ำเจ็ดวัน โดยให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 
พร้อมเอกสำรหลักฐำนตำมที่ก ำหนดในประกำศรับสมัคร 

  ๓. ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำรับกำรคัดเลือก ก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่
คัดเลือก ตลอดจนระเบียบเกี่ยวกับกำรคัดเลือกเท่ำที่จ ำเป็น ณ หน่วยงำนกำรศึกษำที่ด ำเนินกำรคัดเลือก  
และหรือประกำศในเว็บไซต์ไม่น้อยกว่ำเจ็ดวันก่อนวันคัดเลือก 

 ๔. ให้คัดเลือกตำมหลักสูตร แนบท้ำยหลักเกณฑ์และวิธีกำรนี้ 
  5. ให้ประกำศผลกำรคัดเลือก โดยเรียงล ำดับที่จำกผู้ได้รับคะแนนรวมทุกภำค 

จำกมำกไปหำน้อย 
  ๖. กำรเรียกตัวผู้ได้รบักำรคัดเลอืกมำรำยงำนตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง  
ให้เรียกตำมล ำดับทีท่ี่คัดเลอืกได้ โดยใช้ประกำศผลกำรคัดเลือกเป็นกำรเรียกตัวผูม้ีสทิธ์ิได้รับ 
กำรบรรจุและแต่งตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
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ที่ปรึกษา
๑. นายสังวาลย์  ศรีโคตร
๒.  นางสัจจา  ฝ่ายคำตา

คณะทำงาน
๑. นางสุภาพร  เวียงสมุทร
๒. นายจักรพรรณ  ดิษฐเนตร
๓.  นางฉวีวรรณ  ก้อนแพง
๔. นายทนอง  ผาเพียว
๕. นางสาวรินรดา  วงศ์วรรณา 
๖. นางสาวระพีร์พัชญ์ อ่อนสุระทุม
7. นางปิยนุช  อำมุกคะ
8.  นายศุภชาติ แสนสุข

 9.  นางสาวทักษมณฑ์ ถิ่นปัญจา
10. นางสาวธิดารัตน์ ชิณเทศ

 

คู่มอืการปฏบิ ัตงิ านกลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการกลุ่มบริการงานบุคคล
 นิติกรชำนาญการพิเศษ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
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