คานา
คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทาขึ้นเพื่อจะนารายละเอียดความเป็นมา
แนวทางในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

สารบัญ
1. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถานศึกษา
2. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561
3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ข และ ภาค ค
4. ประกาศผลการคัดเลือก/การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถานศึกษา
5. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 21 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในภูมิภาค
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ประกอบกับนโยบายของกรทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้
ผู้อานวยการสถานศึกษาเป็นผู้นาในการปฏิรูปการศึกษาและนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
อาศัยอานาจตามมาตรา 19 (4) มาตรา 57 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษารับเงินเดือนในอัตรากาลังทดแทน พ.ศ.2551 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 8 (1) กาหนดให้อานาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
เป็นของ กศจ. ดังนั้น ก.ค.ศ.จึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- วัตถุประสงค์
1.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ได้ผู้อานวยการ
สถานศึกษา ที่มีความสามารถเต็มศักยภาพ
2.เพื่อให้สถานศึกษาได้ผู้อานวยการสถานศึกษา
3.เพื่อให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
- การดาเนินการ
1.หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้สาหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา หรือในสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
2.1 ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
2.3 มีวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ.กาหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้
2.4 ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.4.1 รองผู้อานวยการสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือรองผู้อานวยการ
สถานศึกษาที่เคยดารงตาแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าครูชานาญการ
2.4.2 รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.4.3 ผู้ชว่ ยผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.4.4 เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.4.5 ศึกษานิเทศก์ และมีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ากว่าหัวหน้ากลุ่ม
หรือหัวหน้าหน่วย หรือผู้อานวยการกลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
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2.4.6 บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และมีประสบการณ์การ
บริหารไม่ต่ากว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าหน่วย หรือผู้อานวยการกลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.4.7 ครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าครูชานาญการ
2.5.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
3. กรณีที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี
ดาเนินการคัดเลือกพร้อมกัน ให้ผู้สมัครเลือกสมัครในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือในสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น
หากปรากฏว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสมัครเกินกว่าหนึ่งแห่งจะตัดสิทธิการคัดเลือก
ทั้งนี้ ในวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก ผู้สมัครต้องรับรองตนเองด้วยว่า ในวันบรรจุ
และแต่งตั้งตนเองไม่ติดเงื่อนไขใดที่ ก.ค.ศ.กาหนด สาหรับผู้สมัครที่ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ ต้องรับรองตนเองด้วยว่า หากตนเองเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ในวัน
บรรจุและแต่งตั้งต้องไม่ติดเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ฯ หรือเงื่อนไขอื่นใดที่ ก.ค.ศ.กาหนด
4. การกาหนดวันและเวลาในการคัดเลือก ให้ดาเนินการดังนี้
4.1 การดาเนินการคัดเลือกครั้งแรกตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ให้สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดวันและเวลาในการดาเนินการคัดเลือกทั้งสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
พร้อมกัน
4.2 การดาเนินการคัดเลือกกรณีที่มีตาแหน่งว่างเกิดขึ้นภายหลังจากการ
ดาเนินการคัดเลือกตามข้อ 4.1 ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี
กาหนดวันและเวลาในการดาเนินการคัดเลือกตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงช่วงเวลาการพัฒนาก่อน
การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนด
5. ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี เป็น
ผู้ดาเนินการคัดเลือก โดยให้ดาเนินการดังนี้
5.1 กาหนดจานวนตาแหน่งว่าง แยกเป็นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี
5.2 ดาเนินการและบริหารจัดการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ภาค ก ความรู้และ
ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ กาหนดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน และวิธีการ
ประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ ภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
5.3 กาหนดข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่
5.4 กาหนดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน กรรมการประเมิน
และวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
5.5 กาหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ให้มีระยะเวลาที่เหมาะสม
โดยให้คานึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสาคัญ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสองปี
5.6 ประกาศรับสมัครก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยระบุรายละเอียด ดังนี้
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(1) คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
(2) วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
(3) จานวนตาแหน่งว่างที่จะใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง แยกเป็นสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ แล้วแต่กรณี
(4) หลักสูตรการคัดเลือก ภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงาน
ในหน้าที่ และองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน และวิธีการประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน แปละ ภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(5) ข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่
(6) องค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน และวิธีการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่
(7) ระยะเวลาการประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตามที่ กศจ. หรือ
อ.ก.ค.ศ. สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี กาหนด
(8) เงื่อนไขกรณีผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
ต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยให้มีการ
ประเมิน 2 ครั้ง ทุก 6 เดือน หากผลการประเมินใน 6 เดือนแรก ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ผู้ประเมินแจ้ง
ผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ เพื่อพัฒนาตนเองและปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ และเมื่อครบ
6 เดือนหลัง ให้มีการประเมินครั้งที่ 2 แล้วให้ผู้ประเมินสรุปผลการประเมิน หากผลการประเมินรวมทั้ง 2 ครั้ง
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ผู้รับการประเมินปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษาต่อไป แต่หากผล
การประเมินรวมทั้ง 2 ครั้ง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จะดาเนินการตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนในอัตรากาลังทดแทน พ.ศ.2551 โดยจะสั่งย้ายและแต่งตั้งผู้ที่มีผล
การประเมินไม่ผ่านเกณฑ์รายนั้น ไปดารงตาแหน่งเดิมซึ่งเป็นตาแหน่งก่อนเข้าสู่ตาแหน่งผู้อานวยการ
สถานศึกษา ทั้งนี้ ผลการประเมินของคณะกรรมการเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด
(9) ผู้ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ต้องผ่านการพัฒนาก่อน
การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนดด้วย
(10) เงื่อนไขกรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ตามประกาศรับสมัครและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะ
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา ทั้ง นี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
แล้ว ต้องถูกเพิกถอนคาสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆมิได้
(11) ข้อความอื่นที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกควรทราบ
ทั้งนี้ ให้ประกาศไว้ในที่เปิดเผย และให้ส่งประกาศทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ
ทางอินเทอร์เน็ต ไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน ก.ค.ศ. และหน่วยงานที่
เห็นสมควร ตลอดทั้งประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ตและทางสื่อต่างๆ
5.7 ดาเนินการรับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่าเจ็ดวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้
ผู้สมัครยื่นสมัครตามแบบและวิธีการที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี
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กาหนดและให้ดาเนินการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัครให้ถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้ในประกาศ
รับสมัคร
5.8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ก โดยแยกเป็นสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
แล้วแต่กรณี พร้อมวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ตลอดจนระเบียบการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ ระเบียบอื่นๆ
เกี่ยวกับการคัดเลือก และข้อความอื่นที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกควรทราบทางอินเทอร์เน็ตและทางสื่อต่างๆ
5.9 ดาเนินการทดสอบ ภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่
5.10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ที่ได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ และมี
สิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค เรียงตามลาดับเลขประจาตัวผู้สมัคร โดยแยกเป็นสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้ดาเนินการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค หลังจากวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ไม่น้อยกว่าสามวัน
5.11 ดาเนินการประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ ภาค ค
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และวิธีการที่กาหนด
5.12 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกที่ได้คะแนน ภาค ข และ ภาค ค แต่ละภาคไม่ต่า
กว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนรวม ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค ไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ เรียงลาดับที่จากผู้ที่
ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย โดยแยกเป็นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา และสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี
6. การคัดเลือกให้ดาเนินการตามหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ประเมินด้วย
วิธีการสอบข้อเขียน โดยเน้นการศึกษา การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ในการบริหารงานใน
หน้าที่และการนาไปใช้เป็นสาคัญ ซึ่งประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ การบริหารงานทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานในหน้าที่
ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
(1) การประเมินประวัติและประสบการณ์ (50 คะแนน)
(2) การประเมินผลงาน (50 คะแนน)
(3) การประเมินศักยภาพ (50 คะแนน)
โดยให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี
กาหนดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน และวิธีการประเมิน
ภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนน 50 คะแนน)
ประเมินวิสัยทัศน์แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาและสัมภาษณ์ โดยให้ กศจ. หรือ
อ.ก.ค.ศ.สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี กาหนดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน และ
วิธีการประเมิน
7.เกณฑ์การตัดสิน
7.1 ผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก. ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ จึงจะมีสิทธิเข้ารับ
การประเมิน ภาค ข และ ภาค ค
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7.2 ผู้ได้รบั การคัดเลือกต้องได้คะแนน ภาค ข และ ภาค ค แต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละหก
สิบ และได้คะแนนรวม ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค ไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ โดยให้ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการ
คัดเลือกเรียงลาดับที่ผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย แยกเป็นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี
กรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้คะแนนรวมภาค ก ภาค ข และภาค ค เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้
คะแนน ภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ค
มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ค เท่ากันอีก ให้ผู้ที่อาวุโสกว่าตามแนวปฏิบัติการ
จัดลาดับอาวุโสในราชการ ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด เป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
8. การดาเนินการคัดเลือก กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่
กรณีอาจแต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการคัดเลือกตามความจาเป็นและความเหมาะสม หรืออาจ
มอบหมายให้สานักงานศึกษาศึกษาธิการจังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา หรือ สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบการคัดเลือกได้ตามความจาเป็นและความเหมาะสม
9. การดาเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือ
ระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่
สุจริตหรือดาเนินการผิดพลาดอันอาจทาให้เกิดความไม่เป็นธรรม ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี พิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือกในครั้งนั้นได้ และรายงานให้ ก.ค.ศ.ทราบ
10. การขึน้ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก กาหนดกรอบระยะเวลาไว้ไม่เกินสองปี นับแต่วันที่
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับ
การคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
ทั้งนี้ ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี เป็น
ผู้กาหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยคานึงความเหมาะสม
และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสาคัญ และให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
แล้วแต่กรณี ประกาศระยะเวลาการขึ้นบัญชีผ้าได้รับการคัดเลือก ตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัครด้วย
11. การเรียกตัว การบรรจุและแต่งตั้ง และการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
ให้ดาเนินการ ดังนี้
11.1 การบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก ให้กาหนดวันเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกที่มี
คุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตาแหน่งและผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนดแล้ว
โดยให้เรียกตามลาดับที่ที่ขึ้นบัญชีและให้มารายงานตัวเท่ากับจานวนตาแหน่งว่าง ในปัจจุบันที่ระบุไว้ใน
ประกาศรับสมัคร เพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่
ที่กาหนด หรือมารายงานตัวแต่ไม่เลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง หรือไม่สมัครใจที่จะรับการบรรจุและ
แต่งตัง้ ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง และให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายนั้น
11.2 การบรรจุและแต่งตั้งครั้งต่อไป ให้มีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกที่มี
คุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตาแหน่ง และผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนดแล้ว
โดยให้เรียกตามลาดับที่ที่ขึ้นบัญชีและให้มารายงานตัวเท่ากับจานวนตาแหน่งว่างเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะ
บรรจุและแต่งตั้ง
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กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
หรือมารายงานตัวแต่ไม่เลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง หรือไม่สมัครใจที่จะรับการบรรจุและแต่งตั้งให้
ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง และให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายนั้น
11.3 ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้ในลาดับที่ที่ดีกว่าเป็นผู้เลือกสถานศึกษาที่จะ
บรรจุและแต่งตั้งก่อน และหากผู้ได้รับการคัดเลือกเลือกสถานศึกษาใดแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้
11.4 กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดเมื่อถึงลาดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
แล้วแต่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด ให้เรียกข้ามลาดับที่ของผู้ที่ยังไม่ผ่าน
การพัฒนานั้นได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตาแหน่งในลาดับถัดไป โดยให้คงการ
ขึน้ บัญชีของผู้ที่ยังไม่ผ่านการพัฒนานั้นไว้ในลาดับเดิม เพื่อรอการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งที่มีตาแหน่งว่างครั้ง
ต่อไป ทั้งนี้ การบรรจุและแต่งตั้งต้องไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตาแหน่ง และบัญชียังไม่ถูก
ยกเลิก
11.5 กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่อาจมารายงานตัวภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
เพราะมีเหตุสุดวิสัย ถ้าผู้นั้นมีคาขอพร้อมชี้แจงเหตุผลอันเป็นเหตุสุดวิสัยนั้น ภายในเจ็ดวันนับแต่วันครบ
กาหนดที่ให้มารายงานตัว และบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกยังไม่ถูกยกเลิก หาก กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.สานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลและเป็นเหตุสุดวิสัยจริง ก็อาจให้คงการ
ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในลาดับเดิม และให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นลาดับแรกเมื่อมีตาแหน่งว่าง
11.6 กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดเมื่อถึงลาดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว
ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ที่ติดเงื่อนไขอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ที่ ก.ค.ศ.กาหนด ให้ถือว่าผู้นั้น
หมดสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้ง และให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายนั้น
ทั้งนี้ ให้ดาเนินการออกคาสั่ง พร้อมทั้ง ส่งสาเนาคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการ
คัดเลือกให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 1 ชุด และสานักงาน ก.ค.ศ. จานวน 1 ชุด
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันออกคาสั่ง
12. ผู้ได้รบั การบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ต้องได้รับการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการ
ประเมินสัมฤทธิผลและการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
แล้วแต่กรณี กาหนด โดยให้มีการประเมิน 2 ครั้ง ทุก 6 เดือน หากผลการประเมินใน 6 เดือนแรก ไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ เพื่อพัฒนาตนเองและปรับปรุง
การปฏิบัติงานในหน้าที่ และเมื่อครบ 6 เดือนหลัง ให้มีการประเมินครั้งที่ 2 แล้วให้ผู้ประเมินสรุปผล
การประเมิน หากผลการประเมินรวมทั้ง 2 ครั้ง ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ผู้รับการประเมินปฏิบัติงานใน
หน้าที่ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษาต่อไป แต่หากผลการประเมินรวมทั้ง 2 ครั้ง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ให้ดาเนินการตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 และ กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนในอัตรากาลัง
ทดแทน พ.ศ.2551 โดยให้สั่งย้ายและแต่งตั้งผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์รายนั้น ไปดารงตาแหน่งเดิมซึ่ง
เป็นตาแหน่งก่อนเข้าสู่ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา และเมื่อผลการประเมินของคณะกรรมการเป็น
ประการใดแล้วให้ถือเป็นอันสิ้นสุด
ทั้งนี้ การสั่งย้ายและแต่งตั้งผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ไปดารงตาแหน่งเดิม
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ซึ่งเป็นตาแหน่งก่อนเข้าสู่ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษาให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.สานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษแล้วแต่กรณี ดาเนินการดังนี้
1) ให้สั่งย้ายหรือเกลี่ยอัตรากาลังเพื่อแต่งตั้งให้ผู้นั้นดารงตาแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มี
อัตรากาลังต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด
2) กรณีสถานศึกษาไม่มีอัตรากาลังในตาแหน่งเดิมซึ่งเป็นตาแหน่งก่อนเข้าสู่ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถานศึกษา ตามข้อ 1) ให้ขออนุมัติ ก.ค.ศ.เพื่อกาหนดอัตรากาลังทดแทน
ในกรณีที่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษาได้ออก
จากราชการก่อนครบระยะเวลาประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 1 ปี เช่น ลาออกจากราชการ หรือ
เกษียณอายุราชการ หรือเสียชีวิต เป็นต้น ให้ยุติการประเมิน ณ วันที่ออกจากราชการ โดยให้ถือว่าออกจาก
ราชการในตาแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งนั้น
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ กศจ.หรือ อ.ก.ค.ศ.สานักงาน
บริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกัน
ระหว่างผู้รับข้อตกลงและผู้ให้ข้อตกลง รวมทั้งให้มีพยานการลงนามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าว
13. กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศ
รับสมัครและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ต้องถูกเพิก
ถอนคาสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้
14. กรณีไม่สามารถดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ได้ ให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา
- ประโยชน์ของผลงาน
1.ได้ผู้อานวยการโรงเรียนทีม่ ีสมรรถนะสูงมีศักยภาพในการบริหารงาน
2.ทาให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
5.ทาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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