
งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย ออกจากราชการ 

หน้าท่ีการสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 

1. ด าเนินการสรราเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครแูละบลุากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีที่ได้รับมอบ
อ านาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ศึกษาตามแนวทางการปฏบิัติ ดังน้ี 

    1.1 การสอบแข่งขัน การสอบคดัเลือกและการคัดเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในต าแหน่งครูผู้ช่วย ครุ และ
บุคลากรทางการศึกษา อ่ืนในสถานศึกษา ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

    1.2 การบรรจุแต่งตั้ง ผู้ช านาญหรือผู้เช่ียวชาญระดับสูง 

        1) ให้สถานศึกษาเสนอเหตผุลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง ต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ไปยังส านักงานเขตพื้นท่ี
ศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีศึกษาและขออนุมัติต่อ ก.ค.ศ. 

        2) เมื่อ ก.ค.ศ. อนุมัติแล้วใหส้ถานศึกษาด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งวิทยฐานะและใหไ้ด้รับเงินเดือน ตามที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด 

การก าหนดต าแหน่ง ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้

1 สถานศึกษาจัดท าภาระงาน ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. น าแผนอัตราก าลังมาก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นที่ศึกษาและหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัต ิ

 

การแต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การย้ายข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศกึษา หรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ตามแนวทาง
การปฏิบัติ ดังนี ้

  1. เสนอค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อด าเนินการน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณา
อนุมัติของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้าย แล้วแต่กรณ ี

   2. บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับบ้ายมาจากสถานศึกษาอ่ืนในเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือ เขต
พื้นที่การศึกษาอื่น ส าหรับต าแหนง่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  3. รายงานการบรรจุแต่งตั้งและขอ้มูลประวัติส่วนตัว ไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อจัดทะเบยีนประวัติต่อไป 

การโอนหรือเปลี่ยนสภาพของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางการปฏิบตัิ (ม.58) ดังนี ้

  1. เสนอค าร้องขอโอนข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อด าเนินการต่อไป 

   2. บรรจุแต่งตั้งตามเกณฑ์และวิธกีารท' ี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาก าหนด 

แนวปฏิบัติการลาออกจากราชการ 

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา พิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครู ครูผู้ช่วย และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

2. รายงานการอนญุาตการลาออกไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 



แนวปฏิบัติการให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบตัิหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้ม ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

1. ด าเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทดลองปฏบิัติหน้าท'ีราชการหรือเข้ารับการพัฒนาอย่าง
เข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที'กฎของ ก.ค.ศ. ก าหนด 

2. ด าเนินการประเมินผลการปฏิบตัิงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที'ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

3. ผู้อ านวยการสถานศึกษา สั่งใหผู้้ที่ไมผ่่านการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือเตรยีมความพร้อม
หรือพัฒนาอย่างเข้มออกจากราชการ 

4. รายงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 
 

แนวปฏิบัติการออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่ว ไป 

1. สถานศึกษาตรวจสอบคณุสมบัตคิรูผู้ช่วย และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

2. ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาออกจากราชการหากภายหลังปรากฏหว่า
ขาดคุณสมบตัิทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา 

3. รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

แนวการปฏิบัติการให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีที่ครูผู้ช่วย ครู และบคุลากร
ทางการศึกษาอ่ืน 

มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผดิวินยัอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือถูกฟ้องคดีอาญา หรอืต้องหาว่ากระท าผดิ
อาญา (เว้นแต่ได้กระท าผิดโดยประมาทหรือความผดิลหโุทษ) 

2. รายงานการสั่งพักราชการหรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อนไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

แนวการปฏิบัติการให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 

ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และรายงานการออกจากราชการไปยัง 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา นอกจากด าเนินการตามท' ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. แล้วยังสามารถด าเนินการได้ ดังต่อไปนี้ 

1. กรณเีจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏบิัติหน้าที่โดยสม่ าเสมอ 

 1.1 ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย 

 1.2 ถ้าผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเมื่อเห็นว่าไม่สามารถปฏิบตัิราชการได ้

 1.3 รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา 

2. กรณไีปปฏิบตัิงานตามความประสงค์ของทางราชการ 



  2.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสมคัรใจจะไปปฏิบัติราชการตาม
ความประสงค์ของทางราชการออกจากราชการ 

    2.2 รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3. กรณสีั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคณุสมบตัิทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งกฎหมาย 

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเป็นผู้ไมม่ีสญัชาติไทย (ม.30(1)) กรณเีป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นตาม (ม.30(1)) กรณีเป็นคนไร้ความสามารถหรือจติฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเปน็โรคท'ีก าหนดใน กฎ 
ก.ค.ศ. (ม.30(5)) กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี (ม.30(5) ) (7) กรณีเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าที 

'ในพรรคการเมือง (ม.30 (8) หรือกรณีเป็นบุคคลล้มละลาย (ม.30(9) ) 

   3.1 สถานศึกษาตรวจสอบคณุสมบัติครผูู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามคุณสมบัติในมาตรา 30 (1) (4) 

(5) (7) (8) หรือ (9) แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งใหผู้้ขาดคณุสมบัติตามข้อ 6.3 (1) ออกจากราชการ   

3.3 รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา 

4. กรณีขาดคุณสมบตัิทั่วไป กรณีมเีหตุสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข (ม.30 (3) ) 

 4.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อมีเหตุอันควรสงสยัว่าครผูู้ช่วย ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนผู้ใดเป็นผู้ขาดคณุสมบัติทั่วไป (มาตรา 3, (3)) 

 4.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

 4.3 เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศกึษามีมติเห็นว่าเป็นผู้ขาดคณุสมบตัิทั่วไปตามมาตรา 30 (3) ให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการ 

5. กรณมีีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถ บอกพร่องในหน้าที'ราชการหรือประพฤติตนไมเ่หมาะสม 

  5.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ครผููช่้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นมีกรณี
ถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า 

หย่อนความสามารถในอันที'จะปฏบิัติหน้าที่ราชการบกพร่องหรือประพฤติปฏิบัตตินไม่เหมาะสม 

   5.2 ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและผู้อ านวยการสถานศึกษาเห็นว่าครูผู้ช่วย ครุ และบุคลากรทางการศกึษาอื่นไม่
เป็นผู้หย่อนความสามารถ ไม่บกพร่องในหน้าที'ราชการหรือเป็นผู้ประพฤติตนไม่เหมาะสม ให้สั่งยตุิเรื่องแต่ถ้าคณะกรรมการ
สอบสวนและผู้อ านวยการสถานศกึษาเห็นว่าเป็นผูห้ย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าท่ีราชการหรือประพฤติตนไม่
เหมาะสม ให้ส่งเรื่องไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 

 5.3 เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศกึษา มีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจาก
ราชการ เพื่อรับบ าเหน็จ บ านาญเหตุทดแทน 

6. กรณมีีมลทินมัวหมอง 



  6.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรง กรณมีีเหตุสงสยัอย่างยิ่งว่า ครูผู้ช่วย 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ได้มีการกระท าผิดวินัยอยา่งร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแนชั่ดพอท่ีจะสั่งลงโทษ
ทางวินัยร้ายแรง ถ้าให้รับราชการต่อไปจะท าใหเ้สียหายต่อทางราชการอย่างร้ายแรง 

   6.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นที่การศึกษา พิจารณา 

    6.3 เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศกึษา มีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการเพราะมมีลทิน หรือมัวหมอง กรณถีูกสอบสวน
ข้างต้น ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรบับ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน 

7. กรณไีดร้ับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาล หรือรับโทษจ าคุกโดยค าพพิากษา ถึงที่สุดให้จ าคุกในความผดิที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

     7.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งใหอ้อกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน เมื่อปรากฏว่าครูผู้ช่วย ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ไดร้ับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาลหรอืรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกใน
ความผิดท'ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

     7.2 รายงานผลการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 


