
สรุปผลการประชุม ก.ค.ศ. 

คร้ังท่ี 8/2558 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2558 

 

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยผลการประชุม ก.ค.ศ. 

ครั้งที่ 8/2558 เม่ือวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 ในประเด็นที่ส าคัญ โดยสรุป ดังนี้ 

ย้ายและแต่งตั้งผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 4 ราย 

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ท่ีประชุมอนุมัติย้ายและแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน           

เขตพื้นท่ีการศึกษา  จ านวน 3 ราย ได้แก่ 

- นายภิญโญ จันทรวงศ์  ผอ.สพม.เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) ไปด ารงต าแหน่ง   

ผอ.สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) 

- นายสิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.เขต 35 (ล าปาง ล าพูน) ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพม.เขต 34 

(เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) 

- นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผอ.สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพม.  

เขต 35 (ล าปาง ล าพูน) 

นอกจากน้ี ได้อนุมัติบรรจุและแต่งต้ังผู้ได้รับการคัดเลือกและผ่านการพัฒนาก่อนการแต่งต้ังให้

ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  จ านวน 1 ราย คือ นายอดุลย์ศักดิ์               

บุญอเนก รอง ผอ.สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) ไปบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง ผอ.สพม. เขต 36 

(เชียงราย พะเยา) 

 
 
 



เห็นชอบหลกัเกณฑ์ฯ การย้ายข้าราชการครู สพฐ. 

ท่ีประชุมเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 

(สายงานการสอน) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) โดยให้ผู้ประสงค์ขอ

ย้ายสามารถยื่นค าร้องขอย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ท่ีก าหนดไว้เดิม ตามหลักเกณฑ์ ว8/2549 

ได้อีกเพียง 1 ครั้ง ในระหว่างวันท่ี 1-15 สิงหาคม 2558 หลังจากน้ันให้ยื่นค าร้องขอย้าย                     

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ท่ีก าหนดใหม่น้ี ต้ังแต่เดือนมกราคม 2559 เป็นต้นไป โดยสาระส าคัญ

ของหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดใหม่ มีดังน้ี 

- การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มี 3 กรณี คือ  

1) การย้ายกรณีปกติ  เป็นการย้ายตามค าร้องขอย้าย สามารถยื่นค าร้องขอย้ายได้ปีละ 1 ครั้ง  

ในเดือนมกราคมของทุกปี โดยให้ยื่นค าร้องได้เพียงเขตพื้นท่ีการศึกษาเดียว 

2) การย้ายกรณีพิเศษ  เป็นการย้ายตามค าร้องขอย้าย สามารถยื่นค าร้องขอย้ายได้ตลอดปี 

พร้อมหลักฐานของทางราชการหรือทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ความเห็นและค ารับรองของ

ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 

3) การย้ายกรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ   เพื่อแก้ปัญหาการบริหาร

จัดการในสถานศึกษา หรือเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  หรือเพื่อเกลี่ยอัตราก าลังของ

สถานศึกษา 

3.1 การย้ายเพื่อแก้ปัญหาในการบริหารจัดการในสถานศึกษา  ให้ค านึงถึงความเหมาะสม 

ประโยชน์ของทางราชการ และความเป็นธรรมแก่ผู้ น้ันด้วย โดยให้มีการสืบสวน

ข้อเท็จจริงก่อนมีการด าเนินการย้าย 

3.2 การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ให้ส า นักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือ                

ส่วนราชการ พิจารณาย้ายผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือวิชาเอก               

ตรงตามความจ าเป็นไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาใหม่ได้ โดยเสนอคณะกรรมการ

กลั่นกรองการย้ายก่อนเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาให้ความเห็นชอบ  



3.3 การย้ายเพื่อเกลี่ยอัตราก าลังของสถานศึกษา กรณีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือ 

ส่วนราชการ เห็นว่าสถานศึกษาใดมีอัตราก าลังเกินกรอบอัตราก าลังท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

และเป็นต าแหน่งท่ีมีคนครองให้เสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี

การศึกษาพิจารณา โดยตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 

3.4 การย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ  ให้พิจารณาจากค าร้อง          

ขอย้ าย หรือหากมี กรณี ท่ี ไม่ จ า เป็นต้องมีค า ร้องขอย้ าย  ให้อยู่ ในดุลยพิ นิจ              

ของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย 

- คุณสมบัติผู้ขอย้ายกรณีปกติ  ได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งครูในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันท่ียื่นค าขอ (ครูผู้ช่วย 2 ปี + ครู 2 ปี = 4 ปี) และไม่อยู่ระหว่างลา

ศึกษาต่อเต็มเวลา ส่วนการย้ายสับเปลี่ยนกับต าแหน่งท่ีมีคนครอง ในวันท่ียื่นค าร้องขอย้าย             

ต้องมีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 2 เดือน นับถึงวันท่ี 30 กันยายนของปีท่ีครบเกษียณอายุ

ราชการ 

- การพิจารณาค าร้องขอย้าย 

1) การย้ายกรณีปกติ  ให้ใช้พิจารณาย้ายปีละ 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 ในเดือนเมษายน ครั้งท่ี 2 ในเดือน

กันยายน เว้นแต่มีเหตุผลความจ าเป็นเป็นพิเศษ อาจพิจารณาการย้ายมากกว่า 1 ครั้งก็ได้ 

และใช้พิจารณาย้ายได้ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม ของปีเดียวกัน 

2) การย้ายกรณีพิเศษ  ให้ใช้พิจารณาได้ตลอดปี 

3) การย้ายกรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ ให้ใช้พิจารณาได้ตลอดปี 

 

 

 

 



- องค์ประกอบการพิจารณาย้าย  ให้ยึดหลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

และค านึงถึงประโยชน์ท่ีทางราชการจะได้รับเป็นส าคัญ โดยพิจารณาจาก 

1) ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือวิชาเอก ตามความจ าเป็นของสถานศึกษา 

2) ล าดับสถานศึกษาท่ีผู้ขอย้ายมีความประสงค์จะย้ายไปปฏิบัติงาน 

3) ระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษาปัจจุบัน 

4) สภาพความยากล าบากในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน 

5) เหตุผลการขอย้าย 

6) ความอาวุโสตามหลักราชการ 

7) ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 

เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ สอบบรรจุเป็นข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ. 

เน่ืองจากขณะน้ี สพฐ.ขาดอัตรากว่า 8,000 อัตรา จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้อง

สอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ ต าแหน่งครูผู้ช่วย ท่ีประชุมจึงได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน

เพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง             

ครูผู้ ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สรุปสาระส าคัญท่ีเปลี่ยนแปลง                

จากหลักเกณฑ์ปัจจุบัน ดังน้ี 

- ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขันโดยให้รวมกลุ่มกันในพื้นท่ี             

เขตตรวจราชการ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาท่ีเห็นสมควร เป็นผู้ด าเนินการออกข้อสอบ             

ตามหลักสูตรท่ีก าหนด  

- ต้องสอบทุกภาคในคราวเดียวกัน 

- ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นผู้ก าหนดองค์ประกอบ และคะแนนการประเมิน          

ความเหมาะสมกับต าแหน่ง และวิชาชีพ 



- ให้ยื่นใบสมัครทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสมัครด้วยตนเอง ตามความพร้อมของส านักงาน              

เขตพื้นท่ีการศึกษา โดยให้สมัครได้เพียงเขตพื้นท่ีการศึกษาเดียว 

- หลักสูตร 

ภาค ก ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของ

ความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน แทนความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู  

ภาค ข เพิ่มลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 

ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง และวิชาชีพ โดยประเมิน 1) บุคลิกลักษณะ ท่วงที

วาจาแทน  บุคลิกภาพ ท่วง ทีวาจา  2 )  วุฒิภาวะทางอารมณ์  และความคิดริ เ ริ่ ม

สร้างสรรค์ แทน การประกอบคุณความดี เจตคติ และอุดมการณ์ 

 

 

เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ การน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้

ในบัญชีอื่น ต าแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ. 

ท่ีประชุมเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหน่ึงไปข้ึนบัญชี  

เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ต าแหน่งครูผู้ ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                   

ข้ันพื้นฐาน โดยมีหลักการส าคัญ ดังน้ี 

- ให้ด าเนินการได้ เฉพาะส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีเปิดสอบแข่งขันแล้วไม่มีผู้สมัคร

สอบแข่งขันไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ หรือมีผู้สอบแข่งขันไม่เพียงพอกับต าแหน่งว่าง ท้ังน้ี 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใดไม่ได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน ไม่สามารถขอรายช่ือ             

ผู้สอบแข่งขันของเขตอื่น 



- ต้องได้รับความเห็นชอบ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และได้รับการ 

ยินยอมจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาเจ้าของบัญชี และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา              

ท่ีขอรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ 

- ให้ด าเนินการตามล าดับและขั้นตอน ดังน้ี 

1) ให้ขอจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใกล้เคียงในจังหวัดเดียวกันก่อน ถ้าไม่มี 

2) ให้ขอจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดใกล้เคียง ถ้าไม่มี 

3) ให้ขอจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน ถ้าไม่มี 

4) ให้ขอจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในภูมิภาคอื่น 

 

ตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศึกษาฯ 

ท่ีประชุมอนุมัติต้ังอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา แทน

ต าแหน่งท่ีว่างจ านวน 4 เขต และใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา แทนต าแหน่งท่ีครบ

วาระ จ านวน 1 เขต ดังน้ี 

- นายอภินันท์ นาเลาห์ เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินการคลัง ใน อ.ก.ค.ศ.             

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

- นายฉลอง สุภา เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารงานบุคคล ใน อ.ก.ค.ศ. 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2 

- นายธวัช จิตรชอบค้า เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 

 

 



- นายพัลลภ ปู่วัง เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

- นายช านาญ โพธิคลัง เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินการคลัง ใน อ.ก.ค.ศ.          

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 

 
รับทราบก าหนดการจัดประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง         

ในส่วนราชการ 4 ภูมิภาค 

โดยพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ในฐานะประธาน  

ก.ค.ศ. จะเป็นประธานการประชุม พร้อมท้ังมอบนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ี 

- ครั้งที่ 1 ภาคกลาง ระหว่างวันท่ี 10 - 12 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอม

เทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 660 คน (62 เขต และ 3 ส่วนราชการ) 

- ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี 26 - 28 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูค า จังหวัด

เชียงใหม ่จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 510 คน (51 เขต) 

- ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันท่ี 2 - 4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมพูลแมน 

จังหวัดขอนแก่น จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 760 คน (76 เขต) 

- ครั้งที่ 4 ภาคใต้ วันท่ี 9 - 11 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเดอะรีเจนซี่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 360 คน (36 เขต) 

 

ดรุวรรณ บุญมาก, นวรัตน์ รามสูต 

บัลลังก์ โรหิตเสถียร 

สรุป/รายงาน                                                                                                            

วุฒิชัย  จันทร์ต๊ะ  ภาพ 


