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รายงานผลการสรรหา บรรจุ แตงตัง้ ยาย โอน การลาออกจาก
ราชการ 

ของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
ระหวางวนัที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
กลุมงานสรรหา บรรจุและแตงตัง้ 

กลุมบริหารงานบคุคล 
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต ๒ 
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รายงานผลการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน การออกจากราชการ 
ของขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่  ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓ 

 
๑. การสรรหา บรรจุและแตงตั้งบคุคลเขารบัราชการเปนขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา  
     ตําแหนงครูผูชวย 

วิธีการดําเนนิการ 
๑. วิเคราะห และจัดทําขอมูลสารสนเทศความตองการวิชาเอกและอัตราวาง ตามมาตรฐานวิชาเอก 

ที่ สพฐ.กําหนด และตามเกณฑอัตรากําลังครูที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
๒. เสนอ กศจ.ผานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุมัติการใชอัตราวางพรอมระบุวิชาเอก 

ที่ขาดแคลนเพ่ือบรรจุผูสอบแขงขันได 
๓. แจงสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเรียกตัวผูสอบแขงขันไดมาเลือกสถานศึกษาตามวิธีการ 

ที่ ก.ค.ศ.กําหนด หรือขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดจาก กศจ.อ่ืน  
๔. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสงไปรายงานตัวที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๕. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปฐมนิเทศเบ้ืองตนกอนสงตัวไปสถานศึกษาและสงไปตรวจสอบ

ประวัติ 
และจัดพิมพลายน้ิวมือที่ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๘ 

๖.  สถานศึกษาแจงการรายงานตัว 
๗. ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแตงต้ังตามที่ กศจ.อนุมัติ 
๘. แจงคําสั่งใหสถานศึกษาและกลุมงานที่เกี่ยวของ 

ผลการดําเนนิการ  
               สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๒ สามารถบรรจุและแตงต้ังบุคคล 
เขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย จํานวน  156  ราย 
แยกตามกลุมวิชาเอกดังน้ี 

กลุมวิชาเอก จํานวน (คน) หมายเหตุ 
คณิตศาสตร 31  
คอมพิวเตอร 3  
คหกรรม 1  
นาฏศิลป 1  
ปฐมวัย 17  
ประถมศึกษา 2  
พลศึกษา 10  
ภาษาไทย 17  
ภาษาอังกฤษ 17  
วิทยาการคอมพิวเตอร 2  
วิทยาศาสตร 4  
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กลุมวิชาเอก จํานวน (คน) หมายเหตุ 

วิทยาศาสตรทั่วไป 24  
ศิลปศึกษา 3  
สังคมศึกษา 24  
 
ปญหาและอุปสรรค   - 

ขอเสนอแนะ  - 
 
2. การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
วิธีการดําเนินการ 
         ๑.  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกาศอัตราวางและวิชาเอกที่รับยาย 
                   ๒. ผูประสงคขอยายยื่นคํารองขอยาย  (ตามแบบที่  ก.ค.ศ. กําหนด)  ตามระยะเวลา                    
ที่หลักเกณฑกําหนด  ผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ 
          ๓.  สถานศึกษา  นําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหความเห็นการยายแลว
รวบรวมสงสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภายในเวลาที่กําหนด   
          ๔.  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา รวบรวมและจัดทําขอมูลตรวจสอบและ
ดําเนินการดังน้ี 
         1)  รวบรวมคํารองขอยายของผูยายที่เปนขาราชการในสังกัดและจากตางสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
         2)  ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยาย 
         3)   แยกคํารองขอยายของผูขอยายภายในเขต/ตางเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         4)  นําเสนอ กศจ.เพ่ืออนุมัติและใหสงคํารองขอยายไปสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปลายทางกรณีการขอยายไปตางเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                  5)  จัดทําขอมูลของผูขอยายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  และผูที่สงคํารองขอยายมาจาก
ตางสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          6)  ตรวจสอบตําแหนงวางและคุณวุฒิวิชาเอก  ตามทีส่ถานศึกษาตองการและขาดแคลน            
และวิเคราะหความตองการวิชาเอกของสถานศึกษาเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาเอกที ่สพฐ.กําหนด 
          ๕.  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สงขอมูลของผูประสงคจะยายขอความเห็นจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาที่รับยาย 
           ๖.  จดัทําขอมูลและนําขอมูล เสนอ อกศจ.และ กศจ. พิจารณาอนุมัติ 
  ๗.  ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 มีคําสั่งยายและแตงต้ัง 
  ๘.  แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  ๙.  กรณีตางสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รับยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัดดําเนินการดังน้ี 
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            1)  แจงคําสั่งใหสถานศึกษาที่เกี่ยวของ 
            2)  ผูไดรับการพิจารณายายมอบหมายงานในหนาที่ 
            3)  สถานศกึษาสงตัวผูไดรับการพิจารณายายมาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
            4)  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สงตัวผูไดรับการพิจารณายายไป
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับยาย 
 

ผลการดําเนนิการ 
                 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๒ สามารถยายขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได จํานวน      ราย 

- ผูบริหารสถานศึกษา       จํานวน  27   ราย 
- ครู                            จํานวน  13   ราย 

      
ปญหาและอุปสรรค 

๑. สถานศึกษาไมมีการสงความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. ไมมีเอกสาร/หลักฐานอางอิงในการสงเอกสารประกอบการพิจารณา 
๓. การจัดทําขอมูลรายละเอียดการการยายมีความยุงยาก ซับซอน ผานการตรวจสอบหลายขั้นตอน  

แมจะมีผลดี แตใชเวลาในกระบวนการมากเกินไป ทําใหเกิดความลาชาในการพิจารณา สงผลตอการบริหาร
จัดการอัตรากําลัง ซึ่งกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนอัตรากําลังครู 
 

ขอเสนอแนะ 
       ๑. ผูบรหิารสถานศึกษาควรกําชับ และตรวจสอบคํารองขอยายใหถูกตอง ครบถวนกอนนําสง 
       ๒. ผูบรหิารสถานศึกษา ควรกําชับใหขาราชการครูศึกษาหลักเกณฑและองคประกอบการพิจารณายาย            
ใหเขาใจ 
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3. การโอนขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

ขอบเขตงาน 

 การขอโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนการตกลงกันระหวางหนวยงานผูใหโอน                
กับผูรับโอน ซึง่ตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม และระเบียบหลักเกณฑในเรื่องการโอนของหนวยงานน้ัน ๆ  

วิธีดาํเนนิการ 
๑. ผูประสงคขอโอนยื่นคํารองขอโอนผานผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน 
๒. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจสอบการลาศึกษาตอ การดําเนินการทางวินัย 
๓. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอ กศจ.ขออนุมัติการใหโอนผานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
๔. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงคํารองขอโอนพรอมเอกสารและมติ กศจ.ไปหนวยงานที่รับโอน 
๕. หนวยงานรับโอนแจงมติรับโอนและออกคําสั่งรับโอน 
๖. ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ มคีําสั่งใหพนจากตําแหนงหนาที่และอัตราเงินเดือน โดยใหมีผล 

ในวันเดียวกันกับคําสั่งรับโอน 
๗. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจงสถานศกึษาเพ่ือแจงผูขอโอนทราบมอบหมายงานและสงตัว 
๘. สํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาสงตัวไปหนวยงานที่รับโอน 

ผลการดําเนนิการ 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๒ มขีาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โอนไปหนวยงานอ่ืน จํานวน   4  ราย 

ปญหาและอุปสรรค - 

ขอเสนอแนะ  - 
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4  การลาออกจากราชการของขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

ขอบเขตของงาน 
 การออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนการใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พนจากตําแหนงหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทาสงการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ไดกําหนดเหตุที่ออกจากราชการไวหลายกรณี การลาออกจากราชการเปน
วิธีหน่ึงของการออกจากราชการ ซึ่งเปนไปตามความประสงคของบุคคลน้ัน ๆ ในการดําเนินการมีระเบียบ
หลักเกณฑและวิธีการกําหนดไว 

วิธีการดําเนนิงาน  
1. ผูประสงคขอลาออกจากราชการ ย่ืนหนังสอืขอลาออกจากราชการ (ตามแบบที่ ก.ค.ศ.กําหนด)  

ตอผูบังคับบัญชา โดยใหย่ืนลวงหนากอนวันลาออกไมนอยกวา 30 วัน กรณีย่ืนลวงหนานอยกวา 30 วัน                   
หากผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกเห็นวามีเหตุผลและความจําเปน จะอนุญาตเปนลายลักษณอักษรใหย่ืนหนังสือ
ลาออกจากราชการนอยกวา 30 วันก็ได  

2. หนวยงาน/สถานศึกษา รับเรื่องการขอลาออกจากราชการ  
3. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รับเรื่องการขอลาออกจากราชการ ตรวจสอบหนังสือขอลาออกจาก 

ราชการ ย่ืนลวงหนากอนวันขอลาออกตามระเบียบหรือไม 
 4. เจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบขอมูลประกอบการเสนอผูมีอํานาจ ดังน้ี 

 4.1 กรณีการดําเนินการทางวินัย  
 4.2 กรณีการลาศึกษาตอ/การชดใชทุน  
 4.3 การเปน/ไมเปนสมาชิก กบข. 

           5. เสนอผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓  พิจารณาการอนุญาต/ไมอนุญาตใหลาออกจากราชการ  
5.1 กรณีอนุญาตใหลาออกจาก ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ มีคําสั่งอนุญาตใหลาออก 

จากราชการ  
5.2 กรณียับยั้งการอนุญาตใหลาออก ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ มีคําสั่งยับย้ังการอนุญาต 

ใหลาออกเปนลายลักษณอักษรใหเสร็จสิ้นกอนวันขอลาออก  
 6. แจงใหผูขอลาออกจากราชการทราบกอนวันขอลาออกและหนวยงานที่เกี่ยวของ  

ผลการดาํเนินงาน  
มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดออกจากราชการตามความประสงคของบุคคลน้ันๆ   

จํานวน  6  ราย 

ปญหา และอุปสรรค  
1. ผูประสงคขอลาออก ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการไมเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
2. ผูประสงคขอลาออก ไมย่ืนหนังสือขอลาออกจากราชการตามแบบที ่ก.ค.ศ.กําหนด  
3. ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ระบุเหตุที่ออกไมเปนไปตามพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ พ.ศ.๒๕๓๙ และที่แกไขเพ่ิมเติม สงผลใหผูออกจากราชการไดรับเงินบําเหน็จบํานาญลาชา 

ขอเสนอแนะ 
 ควรมีคูมือและระเบียบ/หลักเกณฑที่เปนปจจุบัน 


