
บทที่ 1  

บททั่วไป 

การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ขาราชการครูเดิมเปนขาราชการพลเรือนประเภทหนึ่ง มีคุรุสภาเปนองคกรกลาง
บริหารงานบุคคล ซึ่งทําหนาที่แทน ก.พ. ตามพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2521 ตอมาป พ.ศ. 2523 ไดมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู   
พ.ศ. 2523 ซึ่งกําหนดใหมี “คณะกรรมการขาราชการครู” เรียกโดยยอวา “ก.ค.” เปนองคกรกลาง
บริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครู โดยในชวงนี้ไดมีการโอนโรงเรียนประชาบาลของ
องคการบริหารสวนจังหวัดไปสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ และโอนขาราชการสวนจังหวัดประเภทครูไปสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติดวย โดยอยูภายใตการบริหารงานบุคคลของ ก.ค. 

 การใหมีองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครูโดยเฉพาะ เนื่องจากกฎหมาย  
วาดวยครูไดกําหนดใหคุรุสภาเปนองคกรกลางบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูแทน ก.พ. 
เพราะขาราชการครูมีจํานวนมากและกระจัดกระจายไปทั่วประเทศ อีกทั้งลักษณะงาน ตําแหนง 
หนาที่ของขาราชการครูก็แตกตางไปจากขาราชการพลเรือนประเภทอื่น ประกอบกับคุรุสภา 
มิไดจัดตั้งขึ้นเปนสวนราชการเพื่อการบริหารงานบุคคล ทําใหไมเหมาะสมที่จะทําหนาที่
บริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูตอไปตามโครงสรางและระบบการบริหารการศึกษา       
ที่ปรับปรุงใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงสรางและระบบการบริหารการประถมศึกษาที่กําหนดให
มอบอํานาจการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูไปดําเนินงานในระดับจังหวัด เพื่อให  
การบริหารงานบุคคลมีความคลองตัวและสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น 

 เมื่อมีการปฏิรูปการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครู
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ใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 1 โดยกําหนดใหมีระบบ          
ใบประกอบวิชาชีพครู ซึ่งเปนวิธีการอยางหนึ่งในการที่ใหผูเขาสูวิชาชีพครูไดมีมาตรฐานตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพ  โดยมีการกําหนดวาผูที่จะเขาสูวิชาชีพครูไดนั้น จะตองมีใบประกอบวิชาชีพ
ครูกอน 2 และใหมีองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครู 3 โดยใหครู  และบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งของหนวยงานทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐ  และระดับเขตพื้นที่
การศึกษาเปนขาราชการในสังกัดองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครู โดยยึดหลัก 
การกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 4   เปนกฎหมาย
วาดวยการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งใชบังคับแก
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งที่อยูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง      
การทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม หรือกระทรวงอื่นที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา      
มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2547 จัดตั้งองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาอยูในรูปของคณะกรรมการ เรียกวา “คณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา” เรียกโดยยอวา “ก.ค.ศ.”  และมีการปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครู โดยกําหนดใหครู  และบุคลากรทางการศึกษาทั้งของหนวยงานทางการศึกษา       
ในระดับสถานศึกษาของรัฐ และระดับเขตพื้นที่การศึกษาเปนขาราชการในสังกัดองคกรกลาง
บริหารงานบุคคลเดียวกัน กลาวคือ ครู ซึ่งเปนขาราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครู พ.ศ. 2523 และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งสวนหนึ่งเปนขาราชการพลเรือน            
ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานซึ่งเปนหนวยงานทางการศึกษา เปนขาราชการในสังกัดองคกรกลาง

 
1
 มาตรา 52  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

2
 มาตรา 53  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

3
 มาตรา 54  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

4
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ 79 ก วันที่ 23 ธันวาคม 2547 
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บริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกฎหมายไดกําหนดใหมีองคกร
ซึ่งทําหนาที่บริหารงานบุคคลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไวเพียง 2 ระดับ คือ  
 1.  ก.ค.ศ. 
 2.  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา / อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 

“ก.ค.ศ.” ซึ่งเปนองคกรกลางบริหารงานบุคคล ทําหนาที่หลักในระดับนโยบายของ
สวนกลาง โดยมีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ 
“สํานักงาน ก.ค.ศ.” 5 เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของ ก.ค.ศ. และ  

  “อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา” 6  ซึ่งเปนองคกรรองรับการกระจายอํานาจ มีผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการที่เปนอํานาจและหนาที่ของ   
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย และใหมี “อ.ก.ค.ศ.  
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง” 7 สําหรับสวนราชการหรือหนวยงานที่ไมสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีอํานาจ
หนาที่เชนเดียวกับ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 

โครงสรางของ ก.ค.ศ. 

 โดยการดําเนินงานบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะดําเนินการ
ในรูปองคคณะบุคคล ที่เรียกวา “คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”      
เรียกโดยยอวา  ก.ค.ศ. (Teacher Civil Service and Educational Personnel Commission : TEPC) 
เปนองคกรกลางทําหนาที่กําหนดนโยบาย ออกกฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ     
การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีสํานักงานคณะกรรมการ

 
5
 มาตรา 20 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

6
 มาตรา 21 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

7
 มาตรา 25 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
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ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือสํานักงาน ก.ค.ศ. (Office of the Teacher Civil 
Service and Educational Personnel Commission : OTEPC) ทําหนาที่เปนฝายเลขานุการของ ก.ค.ศ. 
กลาวคือ  เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในหนาที่ของ ก.ค.ศ. โดยองคประกอบของ
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ก .ค .ศ .) เปนลักษณะไตรภาคี 
ประกอบดวยบุคคล 3 ฝาย คือ กรรมการโดยตําแหนง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการผูแทน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 31 คน 8 ดังนี้  
 (1)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน 
 (2)  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนรองประธาน 
 (3)  กรรมการโดยตําแหนง จํานวน 8 คน  
 (4)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน และ 
 (5)  กรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 12 คน 

บทบาทและอํานาจหนาที่ของ ก.ค.ศ. 
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 19 กําหนดให ก.ค.ศ. มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 (1)  เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการผลิตและ            
การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (2)  กําหนดนโยบาย วางแผน และกําหนดเกณฑอัตรากําลังของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งใหความเห็นชอบจํานวนและอัตราตําแหนงของหนวยงาน
การศึกษา 
 (3)  เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีในกรณีที่คาครองชีพเปลี่ยนแปลงไปมาก 
หรือการจัดสวัสดิการหรือประโยชนเกื้อกูลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ยังไมเหมาะสม เพื่อใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาในอันที่จะปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทยฐานะ        

 
8
    มาตรา 7 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
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เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่มคาครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชนเกื้อกูลสําหรับขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใหเหมาะสม 
 (4)  ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎ ก.ค.ศ. เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 (5)  พิจารณาวินิจฉัยตีความปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใชบังคับพระราชบัญญัตินี้     
เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการใดแลวใหหนวยงานการศึกษาปฏิบัติตามนั้น 
 (6)  พัฒนาหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการพิทักษ
ระบบคุณธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (7)  กําหนดวิธีการและเงื่อนไขการจางเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่      
ในตําแหนงครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษา รวมทั้งกําหนดอัตราเงินเดือน
หรือคาตอบแทน 
 (8)  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสรางขวัญกําลังใจ และการยกยองเชิดชูเกียรติ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (9)  สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูลอ่ืนแกขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 (10) พิจารณาตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และคณะอนุกรรมการอื่นเพื่อปฏิบัติหนาที่
ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 
 (11) สงเสริม สนับสนุน ประสานงาน ใหคําปรึกษา แนะนําและชี้แจงดานการบริหาร 
งานบุคคลแกหนวยงานการศึกษา 
 (12) กําหนดมาตรฐาน พิจารณา และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย       
การออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 (13) กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรักษาความเปนธรรมและมาตรฐานดานการบริหารงานบุคคล 
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ตรวจสอบ และปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ใหมีอํานาจเรียกเอกสารและหลักฐาน
จากหนวยงานการศึกษา ใหผูแทนของหนวยงานการศึกษา ขาราชการ หรือบุคคลใดมาชี้แจง
ขอเท็จจริง และใหมีอํานาจออกระเบียบ ขอบังคับ รวมทั้งใหสวนราชการ หนวยงานการศึกษา 
ขาราชการ หรือบุคคลใดรายงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่อยูในอํานาจหนาที่ไปยัง ก.ค.ศ. 
 (14) ในกรณีที่ปรากฏวาสวนราชการหรือหนวยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
คณะอนุกรรมการหรือผูมีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือปฏิบัติการโดยไมถูกตองและไมเหมาะสม หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแยงกับกฎหมาย     
กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด  ให ก.ค.ศ.    
มีอํานาจยับยั้งการปฏิบัติการดังกลาวไวเปนการชั่วคราว เมื่อ ก.ค.ศ.  มีมติเปนประการใดแลว  
ใหสวนราชการ หนวยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา คณะอนุกรรมการหรือผูมีหนาที่
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ปฏิบัติไปตามนั้น 
 (15) พิจารณารับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิ 
อยางอื่น เพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
การกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทนที่ควรไดรับ 
 (16) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในเรื่องการปฏิบัติการตาง ๆ  ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
 (17) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแกไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปเกิด 
และควบคุมการเกษียณอายุของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (18) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 

การดําเนินงานของ ก.ค.ศ. 
 เนื่องจากลักษณะโครงสรางของ ก.ค.ศ. เปนไปในรูปของคณะกรรมการ ฉะนั้น การดําเนินงาน 
ตาง ๆ ของ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
จึงจําเปนตองมีหนวยงานสํานักงาน ก.ค.ศ. เปนเจาหนาที่ดําเนินการ และมีอนุกรรมการวิสามัญ
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คณะตาง ๆ ซึ่ง ก.ค.ศ. ตั้งขึ้นตามมาตรา 17 เรียกโดยยอวา “อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ”  ทําหนาที่พิจารณา
กลั่นกรองเสนอความเห็นและวินิจฉัยเรื่องตาง ๆ แทน ก.ค.ศ.  
  การดําเนินงานของ ก.ค.ศ. นั้น ในทางปฏิบัติเมื่อสวนราชการหรือเขตพื้นที่การศึกษา   
ไดเสนอเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให ก.ค.ศ. พิจารณา  รวมถึงขอหารือซึ่งเปนปญหา  
ทั้งขอกฎหมาย  และในทางปฏิบัติสํานักงาน ก.ค.ศ. จะเปนผูรับเรื่องราวตาง ๆ เหลานั้น  และเจาหนาที่
สํานักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งแบงตามกลุมภารกิจที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น ๆ จะเปนผูพิจารณาในชั้นตน  
โดยรวบรวมขอมูลศึกษาวิเคราะหปญหาทําความเห็นเสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ ที่ ก.ค.ศ. ตั้งขึ้น  
พิจารณาวินิจฉัย  เมื่อ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ พิจารณามีมติเปนประการใดแลว สํานักงาน  ก.ค.ศ. ก็จะแจง
หนวยงานหรือสวนราชการที่เสนอเรื่องไดทราบตอไป  หากเรื่องใดที่เปนนโยบาย  หรือมีปญหา
สําคัญจะนําเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา  กอนแจงใหหนวยงานหรือสวนราชการเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 อ.ก.ค.ศ.วิสามัญคณะตาง ๆ ที่ ก.ค.ศ. ตั้งขึ้น  เพื่อทําการแทน ก.ค.ศ. นั้น  มีบทบาทอยางมาก
ในการเปนผูพิจารณาวินิจฉัยกลั่นกรองเรื่องตาง ๆ  และพิจารณาเสนอความเห็นตอ ก.ค.ศ.        
จึงตองพิจารณาแตงตั้งจากผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานการบริหารงานบุคคลอยางแทจริง  
เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ในปจจุบัน ก.ค.ศ. มี อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ รวม 10 คณะ  ดังนี้ 
 1.  อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา  มีอํานาจหนาที่ทําการแทน ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการเสนอแนะและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนาและการแกไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พิจารณารางและตรวจสอบความถูกตองและความชอบดวยกฎหมายของรางกฎหมาย กฎ ก.ค.ศ. 
ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  และพิจารณาวินิจฉัยและตีความปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใชบังคับ
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตอบขอหารือในประเด็นปญหา
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ขอกฎหมาย รวมทั้งพิจารณาเรื่องการแกไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปเกิด ของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 

   2. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ  มีอํานาจและหนาที่ทําการแทน 
ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการแกไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและ 
การออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พิจารณาเรื่องการดําเนินการ
ทางวินัยและการออกจากราชการ และการรายงานการดําเนินการทางวินัยและการออกจาก
ราชการ คํารองเรียนกลาวโทษที่เกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้งพิจารณาขอหารือเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการออกจาก
ราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. 
มอบหมาย 

  3.  อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณและการรองทุกข  มีอํานาจและหนาที่ทําการแทน 
ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องอุทธรณและรองทุกขเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยและการออกจาก
ราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเรื่องรองทุกขที่เห็นวา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ 
การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง กระทําการหรือมีมติขัดหรือแยงกับกฎหมาย  กฎ ก.ค.ศ. 
ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด หรือมีมติโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย รวมทั้งพิจารณาเรื่องการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการที่เปนงาน     
ที่เกี่ยวกับการอุทธรณและการรองทุกข  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 

 4.  อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอํานาจ
และหนาที่ทําการแทน ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการกําหนดกรอบอัตรากําลัง การกําหนดตําแหนง         
การบรรจุและแตงตั้ง การโอน การยาย  การเปลี่ยนตําแหนง การเลื่อนตําแหนงและระดับตําแหนง 
การบรรจุผูออกจากราชการหรือออกจากงานเขารับราชการ การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และวินิจฉัยปญหาในเรื่องดังกลาว  ตรวจสอบ 
กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาเกี่ยวกับการกําหนดกรอบอัตรากําลัง การกําหนดตําแหนง การบรรจุและแตงตั้ง       
การโอน การยาย การเปลี่ยนตําแหนง การแตงตั้ง การเลื่อนตําแหนง และระดับตําแหนง การบรรจุ 
ผูออกจากราชการหรือออกจากงานเขารับราชการ การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนของ
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ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือน รวมทั้งการดําเนินการใหเปนไป
ตามมติ ก.ค.ศ.  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 

 5.  อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอํานาจ
และหนาที่ทําการแทน ก.ค.ศ.เกี่ยวกับการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะ และวินิจฉัยปญหาในเรื่องดังกลาว  พิจารณารางกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ขอบังคับ 
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ใหมีและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎหมายวาดวย      
การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ 
ก.ค.ศ. มอบหมาย 

 6.  อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล   มีอํานาจ
และหนาที่ทําการแทน ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการเสนอแนะและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการผลิต
และการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นโยบาย วางแผน และ
กําหนดเกณฑอัตรากําลังของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งใหความเห็นชอบ
จํานวนและอัตราตําแหนงในหนวยงานการศึกษา  ออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขและพัฒนาหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  กําหนดวิธีการและเงื่อนไขการจางเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคล     
เพื่อปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษา 
รวมทั้งกําหนดอัตราเงินเดือนและคาตอบแทน  พิจารณารับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่น เพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา และการกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทนที่ควรไดรับ รวมทั้ง
พิจารณาเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และกําหนดอัตราคาธรรมเนียมในเรื่องการปฏิบัติการตาง ๆ ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 

 7.  อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  มีอํานาจ
และหนาที่ทําการแทน ก.ค.ศ. ในสวนของการบริหารงานบุคคลเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต เกี่ยวกับการออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการบริหาร 
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งานบุคคลนอกเหนือจากเกณฑปกติ  สรางขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และพิจารณาคําขอการบรรจุและแตงตั้งเปนการเฉพาะรายในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 

 8.  อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคล       
มีอํานาจและหนาที่ทําการแทน ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการวางระบบและกลไกการตรวจติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กํากับ ดูแล 
ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อใหสวนราชการ หนวยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. 
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง และองคคณะบุคคลที่มีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และประเมินผลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการรายงานการบริหาร 
งานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 9.  อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการรองทุกข และการรองเรียนขอความเปนธรรมเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอํานาจและหนาที่ทําการ
แทน ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการพิจารณาตรวจสอบขอเท็จจริงในเรื่องการรองทุกข และเรื่องรองเรียน 
ขอความเปนธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ที่ยื่นตอ ก.ค.ศ. หรือที่ตรวจพบเอง โดยใหมีอํานาจสืบสวน สอบสวน และสรุปขอเท็จจริง พรอมทั้ง
เสนอความเห็นตอ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณา ภายในสามสิบวันทําการ และมีอํานาจยับยั้งการปฏิบัติการ 
หรือการปฏิบัติตามมติเปนการชั่วคราวในกรณีที่สวนราชการ หนวยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ.    
เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง คณะอนุกรรมการ หรือผูมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
วาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติการโดยขัดหรือแยง หรือไมปฏิบัติ 
ตามกฎหมายนี้ (หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ  หรือโดยไมถูกตองหรือ      
ไมเหมาะสม และหากปลอยเนิ่นชาไปจะเกิดความเสียหายแกราชการ) รวมทั้งมีอํานาจดําเนินการ
สืบสวน สอบสวนในกรณีที่มีการรองเรียนกลาวหาวาอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือผูมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือ     
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ไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และเสนอตอ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณา  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 

  10.  อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอํานาจและหนาที่ทําการแทน ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการเสนอแนะ 
และใหคําปรึกษาตอ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับนโยบายการวางระบบ กลไก และการออกระเบียบ หลักเกณฑ 
วิธีการและมาตรการในการพัฒนาและการเสริมสรางวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  เสนอแนะกรณีที่คาครองชีพเปลี่ยนแปลงไปมาก หรือการจัดสวัสดิการ 
หรือประโยชนเกื้อกูลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายังไมเหมาะสม เพื่อให 
ก.ค.ศ. พิจารณาเรื่องปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่มคาครองชีพ 
สวัสดิการ หรือประโยชนเกื้อกูลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเหมาะสม
ตอไป  พิจารณารางกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการ และดําเนินการเกี่ยวกับการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนประสิทธิภาพ การใหคาตอบแทน การใหได   
รับเงินวิทยพัฒน เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ และสิทธิประโยชนเกื้อกูลอ่ืนของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รางนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการ กลไก และ
มาตรการในการพัฒนาการเสริมสรางวินัย คุณธรรม และจริยธรรม ขวัญ กําลังใจ และการยกยอง
เชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสราง 
ขวัญและกําลังใจ และการยกยองเชิดชูเกียรติ การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูลแก
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 

 การดําเนินงานของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ ทั้ง 10 คณะดังกลาว  นับวาเปนการแบงเบาภาระ  
ในการดําเนินงานของ ก.ค.ศ. เปนอยางมาก  และทําใหการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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อ.ก.ค.ศ.วิสามญัฯ  
จํานวน 10 คณะ 

า 
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ที่การศึกษา 
จํานวน 225 เขต 

 

อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
จํานวน 5 คณะ 
1. อ.ก.ค.ศ.สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
2. อ.ก.ค.ศ.สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
3. อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 
4. อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
5. อ.ก.ค.ศ.สถาบันการพลศึกษา 
1. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบขาราชการครู 
    และบุคลากรทางการศึกษา 
2. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ 
3. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณและการรองทุกข 
4. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษา 
5. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะขาราชการครูและบคุลากร 
    ทางการศึกษา 
6. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบ 
    บริหารงานบุคคล 
7. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด 
    ชายแดนภาคใต 
8. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการกํากับ ติดตาม และประเมินผล 
    การบริหารงานบุคคล 
9. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการรองทุกขและการรองเรียน 
    ขอความเปนธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ 
    ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
10.อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการเสริมสรางประสิทธิภาพ 
    ในการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษา 
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โครงสราง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 

 อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ทําหนาที่เปนองคกรบริหารงานบุคคลในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา เปนองคกรปฏิบัติที่เปนกลไกสําคัญรองรับการกระจายอํานาจ และรักษามาตรฐาน 
การบริหารงานบุคคลและปกปองระบบคุณธรรมแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ในเขตพื้นที่การศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 องคประกอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 21  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  
เปนลักษณะไตรภาคี ประกอบดวยบุคคล 3 ฝาย จํานวน 10 คน ดังนี้ 
 (1)  ประธานอนุกรรมการซึ่งอนุกรรมการเลือกกันเองจํานวน 1 คน โดยเลือกจาก
อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 (2)  อนุกรรมการโดยตําแหนงจํานวน 2 คน ไดแก ผูแทน ก.ค.ศ. และผูแทนคุรุสภา      
ซึ่งคัดเลือกจากผูที ่มีความรู ความสามารถหรือประสบการณดานการบริหารงานบุคคล            
ดานการศึกษา ดานกฎหมาย หรือดานการเงินการคลัง 
 (3)  อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวน 4 คน ซึ่งคัดเลือกจากผูที่มีความรูความสามารถ 
หรือประสบการณดานการบริหารงานบุคคล ดานการศึกษา ดานกฎหมาย   และดานการเงิน       
การคลัง ดานละ 1 คน 
 (4)  อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
จํานวน 3 คน ประกอบดวย  ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่อ  
อยางอื่นในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 1 คน  ผูแทนขาราชการครู จํานวน 
1 คน  และผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นจํานวน 1 คน 
 ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนอนุกรรมการและเลขานุการ 
 อนุกรรมการตาม (2) ซึ่งเปนผูแทน ก.ค.ศ. และอนุกรรมการตาม (3) ตองไมเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สวนอนุกรรมการตาม (2) ซึ่งเปนผูแทนคุรุสภาตองเปน
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สมาชิกคุรุสภา และเปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทั้งนี้ อนุกรรมการตาม (2) และ (3) ตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น เจาหนาที่ ที่ปรึกษา หรือผูมีตําแหนงบริหารในพรรคการเมือง 
 คุณสมบัติอ่ืน หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและการพนจาก
ตําแหนงของอนุกรรมการตาม (2) (3) และ (4) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

อํานาจและหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
 อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจและหนาที่ตามมาตรา 23  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  ดังตอไปนี้ 
 (1)  พิจารณากําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งการกําหนดจํานวนและอัตราตําแหนงและเกลี่ยอัตรา 
กําลังใหสอดคลองกับนโยบาย การบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 
 (2)  พิจารณาใหความเห็นชอบการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           
ในเขตพื้นที่การศึกษา 
 (3)  ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผูบริหารสถานศึกษา 
ผูบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 (4)  พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ และ
การรองทุกข ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 (5)  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสรางขวัญกําลังใจ การปกปองคุมครองระบบ
คุณธรรม การจัดสวัสดิการ และการยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในหนวยงานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
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 (6)  กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผล  การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 (7)  จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงาน
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 (8)  จัดทํารายงานประจําปที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษา  เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. 
 (9)  พิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา ที่ไมอยู
ในอํานาจและหนาที่ของผูบริหารของหนวยงานการศึกษา 
 (10) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ. 
มอบหมาย 

ตําแหนงและวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ระบบตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนระบบคุณวุฒิหรือระบบ
วิทยฐานะ (Academic Rank Classification = ARC) เปนการกําหนดตําแหนงตามคุณวุฒิ 
ประสบการณหรือความรูความสามารถ  ความชํานาญการหรือความเชี่ยวชาญของบุคคล   ซึ่งตางกับ
ระบบจําแนกตําแหนง (Position Classification = PC) เปนการกําหนดตําแหนงโดยคํานึงถึง
ลักษณะหนาที่  ความรับผิดชอบ  ปริมาณ  และคุณภาพของงาน  โดยมุงหมายใหเปนการจูงใจ
และสงเสริมใหขาราชการครูมีความกาวหนาในวิชาชีพ  มีขวัญและกําลังใจที่จะมุงมั่นพัฒนางาน
ในหนาที่  กลาวคือ  พัฒนาการเรียน การสอน อันจะสงผลดีตอคุณภาพการศึกษาและนักเรียน
โดยตรง 
 1.  ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี 3 ประเภท 9  ดังนี้ 
      ก.  ตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูสอน ไดแก 

 
9
 มาตรา 38  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 
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  (1)  ครูผูชวย 
  (2)  ครู 
  (3)  อาจารย 
  (4)  ผูชวยศาสตราจารย 
  (5)  รองศาสตราจารย 
  (6)  ศาสตราจารย 
 ตําแหนงใน (1)  และ  (2)  จะมีในหนวยงานการศึกษาใดก็ได สวนตําแหนงใน  (3)  
ถึง  (6)  ใหมีในหนวยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา 
      ข.  ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา ไดแก 
  (1)  รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
  (2)  ผูอํานวยการสถานศึกษา 
  (3)  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  (4)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  (5)  ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 
      ค.  ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ไดแก 
  (1)  ศึกษานิเทศก 
  (2)  ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด หรือตําแหนงของขาราชการ 
ที่ ก.ค.ศ. นํามาใชกําหนดใหเปนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 2.  ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งเปนตําแหนงที่มีวิทยฐานะ 10  ไดแก 
      ก.  ตําแหนงครู  มีวิทยฐานะดังตอไปนี้ 
  (1)  ครูชํานาญการ 
  (2)  ครูชํานาญการพิเศษ 

 
10
 มาตรา  39  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
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  (3)  ครูเชี่ยวชาญ 
  (4)  ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
      ข.  ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา  มีวิทยฐานะดังตอไปนี้ 
  (1)  รองผูอํานวยการชํานาญการ 
  (2)  รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
  (3)  รองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
  (4)  ผูอํานวยการชํานาญการ 
  (5)  ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
  (6)  ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
  (7)  ผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 
      ค.  ตําแหนงผูบริหารการศึกษา  มีวิทยฐานะดังตอไปนี้ 
  (1)  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ 
  (2)  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 
  (3)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 
  (4)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ 
 ง.  ตําแหนงศึกษานิเทศก  มีวิทยฐานะดังตอไปนี้ 
  (1)  ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
  (2)  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
  (3)  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
  (4)  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ 
      จ.  ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดใหมีวิทยฐานะ 
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 3.  ตําแหนงคณาจารยดังตอไปนี้  เปนตําแหนงทางวิชาการ 11  
      (ก)  อาจารย 
      (ข)  ผูชวยศาสตราจารย 
      (ค)  รองศาสตราจารย 
      (ง)  ศาสตราจารย 

การบรรจุและแตงตั้ง 
 การบรรจุ  หมายถึง  การรับบุคคลที่มิไดเปนขาราชการเขารับราชการ ซึ่งเปนการทําให  
มีสถานภาพเปนขาราชการตามกฎหมาย เชน การบรรจุผูสอบแขงขันได การบรรจุผูไดรับคัดเลือก 
การบรรจุผูเชี่ยวชาญระดับสูง  เปนตน 
 การแตงตั้ง  หมายถึง  การแตงตั้งผูที่เปนขาราชการแลวใหดํารงตําแหนง ซึ่งเปนการทําให 
มีอํานาจหนาที่ตามตําแหนงนั้น ๆ เชน การแตงตั้งผูไดรับการบรรจุในกรณีดังกลาวขางตน           
การแตงตั้งโยกยาย การแตงตั้งผูไดเลื่อนระดับตําแหนง การแตงตั้งผูไดเลื่อนวิทยฐานะ การแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงใหม การแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงเดิม การแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนง         
การใหขาราชการประจําสวนราชการ ประจําเขตพื้นที่การศึกษา โดยใหพนจากตําแหนงหนาที่เดิม 
(ยังรับเงินเดือนในอัตราเดิม) การใหขาราชการพนจากตําแหนงหนาที่และขาดจากอัตราเงินเดือน
ในตําแหนงเดิมไปรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน เปนตน 

หลักเกณฑการบรรจุและแตงตั้ง 
 การบรรจุและแตงตั้งมีหลักเกณฑที่สําคัญ  ดังนี้ 
 1)  การบรรจุผูสอบแขงขันได  จะตองบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได  
(มาตรา 45) 

 
11
 มาตรา 40  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2551 
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 2)  ตองเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30  (พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ไมมีบทกําหนดการขอยกเวนในกรณีเปนผูขาดคุณสมบัติ
ตามมาตรา 30) 
 3)  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  (มาตรา 46) 
 4)  การบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงครูผูชวย  ตองผานการเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขม เปนเวลา 2 ป  กอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู 
 5)  การบรรจุและแตงตั้งผูที่ไดรับการคัดเลือกใหบรรจุและแตงตั้งตามความเหมาะสม  
โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ความประพฤติ และประวัติการรับราชการ 
 6)  การบรรจุและแตงตั้งผูสอบคัดเลือกใหบรรจุและแตงตั้งตามความเหมาะสม  โดยคํานึงถึง
ความรู ความสามารถ ความประพฤติ และประวัติการรับราชการ 
 7)  การบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่ ก.ค.ศ.  ยังมิไดกําหนดจะกระทํามิได 

ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 
 ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น มาตรา 53  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ไดกําหนดใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้ เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 
 (1)  การบรรจุและแตงตั้งผูดํารงตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อไดรับอนุมัติ 
จาก ก.ค.ศ.  แลวใหผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการที่ผูนั้นสังกัดอยูเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
และแตงตั้ง  และใหรัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคับทูล       
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
 (2)  การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ  ตําแหนงรองผูอํานวยการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และ
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ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 
 (3)  การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ตําแหนงผูอํานวยการ 
สถานศึกษา ตําแหนงผูบริหารที่เรียกชื่ออยางอื่น ตามมาตรา 38 ข. (5) ตําแหนงศึกษานิเทศก  
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ตําแหนง 
ซึ่งมีวิทยฐานะชํานาญการ  ตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  และตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งโดยอนุมัติ 
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
 (4)  การบรรจุและแตงตั้งตําแหนงครูผูชวย  ตําแหนงครู และตําแหนงบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 (2) ในสถานศึกษา ใหผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจ         
สั่งบรรจุและแตงตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
 (5)  การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมิไดอยูในสังกัด  
เขตพื้นที่การศึกษา ใหผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการที่ผูนั้นสังกัดอยู เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
และแตงตั้ง โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย  เวนแตตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญพิเศษ ใหดําเนินการตาม (1) โดยอนุโลม 
 (6)  การบรรจุและแตงตั้งตําแหนงอาจารย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนง        
รองศาสตราจารย  และตําแหนงศาสตราจารย  ตามมาตรา 38 ก. (3) ถึง (6) ใหนํากฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลม โดยใหสภาสถาบัน 
อุดมศึกษาทําหนาที่แทน ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  แลวแตกรณี  เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนด 
ไวเปนอยางอื่น 
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การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการจัดระเบียบบริหารราชการแตกตางไปจากกระทรวงอื่น โดยพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 6 กําหนดใหจัดระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 (1)  ระเบียบบริหารราชการในสวนกลาง 
 (2)  ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา 
 (3)  ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคล 
 การจัดระเบียบบริหารราชการในสวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตรา 9 และ
มาตรา 10 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสวนราชการที่มีหัวหนาสวนราชการขึ้นตรง
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบดวย  

(1) สํานักงานรัฐมนตรี  
(2) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(3) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(5) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  กระทรวงศึกษาธิการมีปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบควบคุมราชการ
ประจําในกระทรวง แปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ กํากับการทํางานของ
สวนราชการในกระทรวงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และประสานการปฏิบัติงานของสวนราชการในกระทรวง
ใหมีเอกภาพสอดคลองกัน รวมทั้งเรงรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ          
สวนราชการในกระทรวงใหเปนไปตามแผนงานของกระทรวง และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ
ของสวนราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงรองจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง  
 สวนราชการที่มีหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ       
มีเลขาธิการซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของสวนราชการมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบควบคุมราชการ
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ประจําในสํานักงาน  แปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนปฏิบัติการ กํากับการปฏิบัติงานของ
สวนราชการในสํานักงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งเรงรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการในสํานักงาน และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานรองจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของขาราชการในสํานักงาน 
ตลอดจนการจัดทําแผนพัฒนาของหนวยงานตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยให 
 (1)  เลขาธิการสภาการศึกษารับผิดชอบบังคับบัญชาสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 (2)  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบบังคับบัญชาสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หรือในสถานศึกษาที่อยูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดวย 
 (3)  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับผิดชอบบังคับบัญชาสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสถานศึกษาของรัฐในสังกัดที่เปนนิติบุคคล  
ที่จัดการศึกษาระดับปริญญา 
 (4)  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับผิดชอบบังคับบัญชาสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสถานศึกษาของรัฐในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา   
 เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 3  กําหนดใหการบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคํานึงถึงปริมาณสถานศึกษา  จํานวน
ประชากร  วัฒนธรรม  และความเหมาะสมดานอื่นดวย  ดังนั้น ในการจัดระเบียบบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดใหมีการจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา 
ดังนี้ 12  

 
12
 มาตรา 34  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   
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 (1)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ทําหนาที่ในการดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามที่กําหนดไวในมาตรา 36  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  และ           
มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่กําหนดไวในกฎหมายอื่น  รวมทั้งมีอํานาจหนาที่         
ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา  การพัฒนางาน  
ดานวิชาการและจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารวมกับสถานศึกษา  รับผิดชอบ
ในการพิจารณาแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 13  
 การจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยกําหนดใหมี “เขตพื้นที่การศึกษา” 
นี้เอง ทําใหโครงสรางการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (เดิม) ซึ่งเคยมีหนวยงาน
ทางการศึกษาที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดการศึกษา  ไดแก  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด  
สํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด  สํานักงานสามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ/กิ่งอําเภอ  
และสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ  ถูกหลอมรวมกัน โดยจัดตั้งเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
และสงผลใหการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบญัญตั ิ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  มีองคกรบริหารงานบุคคลเพียง       
2 ระดับ คือ  คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  และอนุกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา)   

 (2)  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น  เชน  
โรงเรียน เปนตน  มีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้น ๆ 14  

 
13
 มาตรา 37  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   

14
 มาตรา 39  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   
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 อยางไรก็ดี  มีขอสังเกตวา การจัดระเบียบบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการขางตน 
ไมครอบคลุมถึงสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานบางประเภท  ไดแก  สถานศึกษาที่จัดการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และสถานศึกษา 
ที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา  ไดแก  สถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และวิทยาลัยชุมชนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 15  ดังนั้น  การบริหารราชการของสถานศึกษาเหลานี้จึงไมอยูภายใตสังกัดของเขตพื้นที่
การศึกษา 16 

การกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  มาตรา 33  บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนํา
ของสภาการศึกษา มีอํานาจประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา  กําหนดเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับโครงสรางและการจัดองคกรบริหารงานบุคคล 
 1.  ระบบกลไกการบริหารงานบุคคลที่มีเพียง 2 ระดับ  คือ  ก.ค.ศ.  กับ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา  โดยที่ไมมีองคกรบริหารงานบุคคลในระดับกรม หรือระดับกระทรวง  ชวยทําหนาที่ 
แทน ก.ค.ศ.  และทําหนาที่ประสานการดําเนินงานระหวาง ก.ค.ศ. กบั อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  
ก.ค.ศ. ซึ่งเปนองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
และในขณะเดียวกันยังทําหนาที่ เปนองคกรฝายปฏิบัติการในระดับกรมใหแกสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปดวย  ดังนั้น  ก.ค.ศ. จึงเปนทั้งผูกําหนดนโยบาย  หลักเกณฑ  
ระเบียบ  ขอบังคับ  กํากับ  ดูแล  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และเปนผูปฏิบัติการคือ 
เปนองคกรตรวจสอบดูแลในเรื่องที่ ก.ค.ศ. เปนผูกําหนดขึ้นดวย  ทําใหสํานักงาน ก.ค.ศ.           

 
15 กฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน  พ.ศ. 2546 

16
 มาตรา 22 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   
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ซึ่งเปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในหนาที่ของ ก.ค.ศ.  ประสบปญหาในการปฏิบัติงาน     
เปนอยางมาก  เนื่องจากจะมีคําขอตาง ๆ และปญหา รวมถึงขอหารือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยที่ทุกคําขอและทุกปญหา ทั้งจากเขตพื้นที่
การศึกษาและจากสวนราชการ นอกจากนั้น สวนหนึ่งมาจากขาราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาโดยตรงที่ไมพอใจหรือเห็นวาไมไดรับความเปนธรรมจากเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเรื่อง
จึงพุงตรงมายัง ก.ค.ศ.  
 2.  โดยหลักการทั่วไปขององคกรกลางบริหารงานบุคคลจะทําหนาที่ในการรักษาคุณธรรม 
4 ประการ  คือ 
 (1)  กําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล 
 (2)  กําหนดกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล ใหเปนไป
ตามมาตรฐานเดียวกัน 
 (3)  กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการบริหาร 
งานบุคคลตามที่กําหนด  ซึ่งรวมถึงการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของขาราชการที่อยูภายใต
ระบบการบริหารงานบุคคลขององคกรกลางบริหารงานบุคคลนั้นดวย 
 (4)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ขององคกรกลาง
บริหารงานบุคคล 
 ในการบริหารงานตามระบบคุณธรรมดังกลาว  สวนราชการที่มีฐานะเปนกรมจึงตอง
มีองคกรบริหารงานบุคคลในระดับกรม  เพื่อทําหนาที่เปนองคกรฝายปฏิบัติการ 
 3.  การไมมีองคกรบริหารงานบุคคลในระดับกรมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ซึ่งเปนตนสังกัดของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  
ทําใหเปนปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานบุคคลหลายประการ เชน  การจัดคนลงกรอบ
อัตรากําลังที่ไมสามารถเกลี่ยอัตรากําลังไดตามกรอบ  การแตงตั้งโยกยายขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาระหวางเขตพื้นที่การศึกษาเปนปญหาในการโยกยายถายโอนขาราชการ 
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เนื่องจากการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาเปนเอกเทศแกกัน  รวมถึงปญหาการปฏิบัติ
หนาที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา โดยไมมีองคกรบริหารงานบุคคลที่สูงกวามาดูแลแกไข
ปญหาอยางทันทวงที  ทุกอยางจึงมารอให ก.ค.ศ. เปนผูแกไข  นอกจากนั้นยังมีเรื่องคําขอตาง ๆ 
การรองเรียนขอความเปนธรรม การอุทธรณ การรองทุกข  และการฟองคดีตอศาลปกครอง   
ลวนเปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของ  ก.ค.ศ. ทั้งสิ้น ทําใหการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเกิดความลาชา ทั้งนี้ เพราะมีปญหาและคําขอตาง ๆ เขามาเปนจํานวนมาก 
สํานักงาน ก.ค.ศ. จึงพิจารณาใหไมทันเพราะจะตองใชขอมูลและเวลาในการพิจารณาดําเนินการ 
ซึ่งเปนปญหาที่จะตองไดรับการแกไขอยางเรงดวนตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


