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 2. ผู ้สมัครต้องเป็นข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษา สังกดั สพฐ. มคีณุสมบตัทิัว่ไป 
ตามมาตรา 30 และมคีณุสมบติัครบถ้วนตามมาตรฐาน 
ต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 3.  หลักสูตรการคัดเลือก แบ่งเป็น 2 ภาค  
คอื ภาค ก ความรูค้วามสามารถด้านการบริหารงาน
ในหน้าทีแ่ละด้านการวเิคราะห์กฎหมายและระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการน�าไปใช้  
( 50 คะแนน) ทดสอบโดยการสอบข้อเขยีนเกีย่วกบั  
1) วิชาความรู้ความสามารถด้านการบริหารงาน 
ในหน้าที ่(25 คะแนน) และ 2) ความรู้ความสามารถ
ด้านการวเิคราะห์กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง
กับการปฏิบัติงานและการน�าไปใช้ (25 คะแนน)
ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ีและ
ความเหมาะสมกับต�าแหน่ง (200 คะแนน) โดยประเมนิ 
1) ประวติัและประสบการณ์ทางการบรหิาร (50 คะแนน) 
2) ผลงาน (50 คะแนน) 3) วิสัยทัศน์และแนวทาง
การพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (50 คะแนน) และ 
4) สัมภาษณ์ (50 คะแนน) 
 4.  บทบาทของ สพฐ.
    1) ก�าหนดจ�านวนต�าแหน่งว่างที่จะใช้
บรรจุและแต่งตั้ง 
   2) ก� าหนดองค ์ประกอบ ตัวชี้ วัด 
คะแนนการประเมนิ และวธิกีารประเมนิสมัฤทธผิล 
การปฏบิตังิานในหน้าทีผู่ท้ีไ่ด้รบัการบรรจแุละแต่งตัง้  
   3)  ก�าหนดข้อตกลงในการปฏบัิตงิานใน
หน้าที่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
 5. บทบาทของคณะกรรมการสรรหา 
ผู ้ด�ารงต�าแหน่งผู ้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษา 
   

   1) ก�าหนดวนัและเวลาในการด�าเนนิการ
คัดเลือก 
   2) ด�าเนนิการและบรหิารจดัการเก่ียวกบั
การออกข้อสอบ ภาค ก 
   3) ก� าหนดตัวชี้ วั ด  องค ์ประกอบ 
การประเมนิ และคะแนนการประเมิน ภาค ข  
   4) ตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อด�าเนิน
การประเมิน  
   5) ด�าเนินการคัดเลือก 
 6. ให้ผูส้มคัรเลือกสมคัรในสงักัด สพป. หรือ
ในสงักัด สพม. ได้เพยีงแห่งเดยีว เท่านัน้ หากสมคัร 
เกินกว่าหนึ่งแห่งจะตัดสิทธิการคัดเลือกท้ังหมด 
และในวันสมัคร ผู้สมัครต้องรับรองตนเองด้วยว่า 
ในวันบรรจุและแต่งตั้ง ตนเองไม่ติดเงื่อนไขอื่นใดที่ 
ก.ค.ศ. ก�าหนด  
 7. เกณฑ์การตัดสิน 
  1) ผู ้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ต้องได้
คะแนนไม่ต�่ากว่าร้อยละห้าสิบ จึงจะมีสิทธิเข้ารับ 
การประเมิน ภาค ข  
  2) ผู ้ได้รับการคัดเลือก ต้องได้คะแนน  
ภาค ข ไม่ต�่ากว่าร้อยละหกสิบ และให้ประกาศ 
รายชือ่เท่ากับจ�านวนต�าแหน่งว่างท่ีประกาศรบัสมคัร 
โดยเรียงล�าดบัท่ีจากผูท่ี้ได้คะแนนจากมากไปหาน้อย
เพื่อเข้ารับการพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตั้งฯ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด 
 8.  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานต�าแหน่ง และ
ต้องผ่านการพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตั้งให้
ด�ารงต�าแหน่งผู ้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก�าหนด “โดยให้บรรจแุละแต่งตัง้ตามล�าดบัที ่และ
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ตามจ�านวนต�าแหน่งว่างทีป่ระกาศรบัสมคัร โดยไม่มี
การขึ้นบัญชี”
 9.  ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องได้รับ
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
เพือ่พฒันาการศกึษาเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยประเมนิ 
2 ครัง้ ทกุ 6 เดอืน “หากผลการประเมนิรวมท้ัง 2 คร้ัง 
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมนิ” ให้ด�าเนนิการตามมาตรา 71 
แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
การสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รบัเงนิเดอืนในอตัราก�าลงัทดแทน พ.ศ. 2551  

 
 ทั้งนี้ รายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกฯ สามารถศึกษาได้จากหนังสือ
ส�านกังาน ก.ค.ศ. ท่ี 0206.6/ว 17 ลงวันท่ี 2 ตลุาคม 
2561 หรือสืบค้นได้จาก www.otepc.go.th
 หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2561 ที่ใช้
ส�าหรบัการคดัเลอืกฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวดัชายแดนภาคใต้นี ้มคีวามแตกต่างจากหลกัเกณฑ์
และวธิกีารฯ ว 3/2560 ทีใ่ช้ส�าหรบัการคดัเลอืกฯ 
ในเขตพื้นที่ปกติ ดังนี้
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 ส�าหรับการคัดเลือกฯ ในปี พ.ศ. 2561 เมื่อ ก.ค.ศ. ได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการฯ  
ว 17/2561 แล้ว สพฐ. ได้แจ้งจ�านวนต�าแหน่งว่างส�าหรับใช้ในการคัดเลือกฯ แยกเป็น สพป. จ�านวน 8 อัตรา 
และ สพม. จ�านวน 1 อัตรา รวมท้ังส้ิน 9 อัตรา และคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ได้พิจารณาก�าหนดวันและเวลา 
คัดเลือกต้ังแต่ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 การรับสมัครคัดเลือกฯ ในครั้งนี้มีผู ้สมัครจ�านวน 
ทั้งสิ้น 95 คน แบ่งเป็น สพป. จ�านวน 92 คน และ สพม. จ�านวน 3 คน จ�าแนกผู้สมัครได้ดังนี้

ว 3/2560 ว 17/2561

1.	 มีการประเมินศักยภาพ	

2.	 การทดสอบมี	3	ภาค	

3.		ต้องสอบภาค	ก	และ	ภาค	ข	ได้คะแนนแต่ละภาค 

	ไม่ต�า่กว่าร้อยละ	50	และคะแนนรวมทัง้	2	ภาค	 

	ไม่ต�า่กว่าร้อยละ	 60	 โดยประกาศรายชือ่จ�านวน	 

	2	เท่า	ก่อน	จึงจะมีสิทธิสอบภาค	ค	และผู้ที่จะ 

	ได้รบัการคัดเลอืกจะพจิารณาจากผลคะแนนรวม	

ภาค	ก	ภาค	ข	และ	ภาค	ค	ไม่ต�า่กว่าร้อยละหกสบิ		

1.	 ไม่มีการประเมนิศกัยภาพ	

2.		การทดสอบม	ี2	ภาค	

3.	ต้องสอบภาค	ก	ได้คะแนนไม่ต�า่กว่าร้อยละ	50	ก่อน

จงึจะมีสทิธสิอบภาค	ข	และผูท้ีจ่ะได้รบัการคดัเลอืก	

จะพิจารณาจากผลคะแนนภาค	ข	ไม่ต�า่กว่าร้อยละ

	 60	เท่านัน้	ไม่น�าคะแนนภาค	ก	มารวม	
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การด�ารงต�าแหน่งและวิทยฐานะของผู้สมัคร
จ�านวนผู้สมัครจ�าแนกตาม

ภูมิภาค

ต�าแหน่ง วิทยฐานะ จ�านวน เหนือ กลาง อีสาน ใต้

รอง ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ 1

               
รอง ผอ.สพท.ช�านาญการพิเศษ 79

ผอ.ช�านาญการ 3

ไม่มีวิทยฐานะ 1

ผอ.สถานศึกษา ผอ.เชี่ยวชาญ 11 1 - 3 7

 การด�าเนินการคัดเลือกตาม ว 17/2561 ในปี พ.ศ. 2561  ได้ผู้ได้รับการคัดเลือกครบตามจ�านวน
ต�าแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร คือ 9 คน รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อ
ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดประกาศดังกล่าวได้จากเว็บไซต์
ของส�านักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th
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กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ ภาพ/ข่าว 
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ช รสา กงา ก ค ศ

ยินดีต้อนรับ ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ 

เลขาธิการ ก.ค.ศ. 

ยินดีต้อนรับ ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ 

เลขาธิการ ก.ค.ศ. 

 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�านักงาน ก.ค.ศ. ให้การต้อนรับ 

และแสดงความยนิดกีบัดร.อษุณยี ์        ธโนศวรรย ์      ในโอกาสเขา้รบัต�าแหนง่ 

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ส�านักงาน ก.ค.ศ.  

อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้บริหารระดับสูง 

ของกระทรวงศึกษาธิการ     นายประเสริฐ  บุญเรือง และนายพีระ    รัตนวิจิตร  

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย 
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 นายชาย มะลิลา รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�าแนวปฏิบัต ิ
การเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันท่ี 15 – 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 
แกรนด์ บียอนด์ บอลรูม โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร จากท่ี ก.ค.ศ. ได้ออกกฎ ก.ค.ศ. การเล่ือนเงินเดือน 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 และส�านักงาน 
ก.ค.ศ. ได้แจ้งให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติแล้ว ซึ่งกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบ 
การเลื่อนเงินเดือนแบบขั้นเป็นการเลื่อนเงินเดือนเป็นร้อยละ ซ่ึงการประชุมคร้ังน้ี ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าท่ีส�านักงาน ก.ค.ศ. เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดท�าแนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชา 
หน่วยงานการศึกษา และส่วนราชการต้นสังกัดได้ใช้เป็นหลักในการพิจารณาการเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต่อไป

การประชุมเชิงปฏิบัตการจัดทำาแนวปฏิบัตการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

นปภา โพธิ์พ่วง ภาพ/ข่าว 

ช รสา กงา ก ค ศ
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ช รสา กงา ก ค ศ

 ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบ                   
จัดบุคลากรตามกรอบอัตราก�าลัง ต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในส�านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบค�าส่ังการจัดบุคลากรลงกรอบอัตราก�าลังของส�านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดให้ครบถ้วนทั้ง 77 จังหวัด ระหว่างวันท่ี 19 – 23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมไมด้า 
งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน การก�ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานตามภาระงาน 
และปรับปรุงกรอบอัตราก�าลังของส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดให้มีความเหมาะสมกับภาระงานที่แท้จริงต่อไป 
ทั้งน้ี จากการตรวจสอบค�าสั่งที่ผ่านมาได้แจ้งกรณีท่ีรับทราบค�าสั่งได้ไปบางส่วนแล้ว ซ่ึงในคร้ังนี้มีเป้าหมาย 
จะด�าเนินการตรวจสอบให้ครบถ้วนทุกจังหวัด หากพบว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด 
ส�านักงาน ก.ค.ศ. จะได้น�าเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ ที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป

ธราวุฒิ  วิชัยดิษฐ์ ภาพ/ข่าว 

การประชุมเชิงปฏิบัตการตรวจสอบจัดบุคลากรตามกรอบอัตรากำาลัง 

ตำาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำานักงานศึกษาธิการจังหวัด

25วารสารข ้ าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา



PEOPLE IN FOCUS

26 วารสารข ้ าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา

 

ช รสา กงา ก ค ศ

 นายยศพล  เวณุโกเศศ  รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์
ค�าขอให้ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา มีวทิยฐานะหรือเลือ่นวทิยฐานะ ตามเกณฑ์และวธิกีาร                    
ว 13/2556 ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ส�านักงาน ก.ค.ศ. มีนโยบายเร่งรัดการด�าเนินงานวิเคราะห์ค�าขอรับ                
การประเมนิให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยได้เชญิผูท้รงคุณวฒิุ ผูบ้รหิาร และเจ้าหน้าท่ีส�านกังาน ก.ค.ศ. เข้าร่วม                      
การประชมุ และน�าค�าขอรบัการประเมนิทีว่เิคราะห์แล้วเสรจ็  เสนอ อ.ก.ค.ศ. วสิามญัเฉพาะกิจฯ ท่ีเก่ียวข้อง
พจิารณาต่อไป

ธราวุฒิ  วิชัยดิษฐ์ ภาพ/ข่าว 

การประชุมเชิงปฏิบัตการวิเคราะห์คำาขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556

26 วารสารข ้ าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา



 

ครบรอบวันสถาปนา สำานักงาน ก.ค.ศ.

 ดร.อษุณย์ี  ธโนศวรรย์  เลขาธกิาร ก.ค.ศ. ประธานในพธิที�าบุญเนือ่งในโอกาสวนัครบรอบ วนัสถาปนา 
ส�านักงาน ก.ค.ศ. 14 ปี วนัที ่24 ธนัวาคม 2561 โดยนมินต์พระสงฆ์ จ�านวน 9 รปู จากวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวหิาร 
ประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณชั้น 5 ส�านักงาน ก.ค.ศ. อาคารรัชมังคลาภิเษก  
กระทรวงศกึษาธกิาร โดยมทีีป่รกึษา ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าท่ีส�านกังาน ก.ค.ศ. เข้าร่วมพิธใีนครัง้นี ้และในช่วงบ่ายของ
วันเดยีวกนัได้จัดให้มีกิจกรรมการประชุมสมัมนา เรือ่ง การพฒันาองค์การ เพือ่ขบัเคลือ่นการปฏริปูการศกึษา 
“ก้าวสูปี่ที ่15 รวมพลงัพฒันา ร่วมเดนิหน้าปฏริปู โดยส�านักงานก.ค.ศ.ได้เชิญ วทิยากรผูท้รงคณุวฒุ ินายสมยศ มเีทศน์ 
ดร.รตันา ศรเีหรญั และนายอาวธุ วรรณวงศ์ ให้ความรู้ ข้อคิด และแนวทางการปฏิบัติงานไปสูก่ารปฏิรปูการศกึษา 
ซึง่มผีู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�านักงาน ก.ค.ศ. เข้าร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

ช รสา กงา ก ค ศ

27วารสารข ้ าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา

ธราวุฒิ  วิชัยดิษฐ์ ภาพ/ข่าว 



 

 ดร.อุษณีย์  ธโนศวรรย์  เลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ ทบทวน
ภารกิจ และโครงสร้างของส�านักงาน ก.ค.ศ. เพื่อจัดกลุ่มและพัฒนาระบบงานให้เอื้อต่อการด�าเนินงาน 
เชงิรกุ พัฒนาระบบดจิิทลัและมกีารบรูณาการการท�างานร่วมกนัสามารถบรหิารจัดการรองรบับทบาทส�าคญั 
ในการก�าหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัระบบบริหารงานบคุคลของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนยทุธศาสตร์ชาติ   
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ได้อย่างเป็นรปูธรรมโดยเชิญท่ีปรกึษา ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าท่ีส�านกังาน ก.ค.ศ. 
เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ธราวุฒิ  วิชัยดิษฐ์ ภาพ/ข่าว 

การประชุมเชิงปฏิบัตการวิเคราะห์ทบทวนภารกิจและโครงสร้าง

ของสำานักงาน ก.ค.ศ.

ช รสา กงา ก ค ศ

28 วารสารข ้ าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา



 

ช รสา กงา ก ค ศ

29วารสารข ้ าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา

ธราวุฒิ  วิชัยดิษฐ์ ภาพ/ข่าว 

 ดร.อุษณีย์  ธโนศวรรย์  เลขาธกิาร ก.ค.ศ. ประธานการประชมุเชงิปฏบิตักิารปรบัปรงุหลกัเกณฑ์
และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา 
ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อ�าเภอในจังหวัดสงขลา (อ�าเภอเทพา อ�าเภอสะบ้าย้อย อ�าเภอนาทวี และ 
อ�าเภอจะนะ) สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ให้เป็นไป
ตามสถานการณ์ ในปัจจุบนัและสอดคล้องกบับรบิทของพืน้ทีใ่นเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิฯ  เพือ่เป็นการ
รองรับการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกก่อนแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษา 

การประชุมเชิงปฏิบัตการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  ก่อนแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้เฉพาะจังหวัดยะลา 

ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำาเภอในจังหวัดสงขลา (อำาเภอเทพา อำาเภอสะบ้าย้อย 

อำาเภอนาทวี และ อำาเภอจะนะ) สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



 

ช รสา กงา ก ค ศ

30 วารสารข ้ าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา

จิตอาสาพระราชทาน สังกัดสำานักงาน ก.ค.ศ. 

 จติอาสาพระราชทาน “เราท�าความด ีด้วยหวัใจ” เป็นกจิกรรมหน่ึงทีเ่จ้าหน้าทีข่องส�านักงาน ก.ค.ศ. 
ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสามัคคี โดยการสมัครเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของจิตอาสา เพื่อร่วม               
ลงพืน้ท่ีปฏบิตักิจิกรรมต่าง ๆ  โดยในครัง้น้ี เป็นการลงพืน้ท่ีพัฒนาเพือ่ก�าจดัวชัพืช ขยะมลูฝอย และสิง่ปฏกูิล                         
ที่กีดขวางทางน�้า เมื่อวันที่  17 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณตลาดน�้าคูคต อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี                      
โดยร่วมแรงร่วมใจด้วยความเต็มใจในการปฏบิติัหน้าท่ี 

ธราวุฒิ  วิชัยดิษฐ์ ภาพ/ข่าว 



31วารสารข ้ าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา

ค แ งสาแ ง ท

 

 ข้าราชการต้องรักษาวินัยท่ีบัญญัติเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้ในกฎหมายโดยเคร่งครัด 

ซึง่กฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการประเภทต่าง ๆ ย่อมมีบทบญัญติัทีก่�าหนดเร่ืองความผิดวนิยัไว้ 

และบทบัญญัติว่าด้วยความผิดวินัยดังกล่าวก็จะก�าหนดข้อห้ามและข้อปฏิบัติอันเป็นความผิดวินัย 

ไว้คล้ายคลึงกันโดยเฉพาะความผิดวินัยกรณีการปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 

เพือ่ให้ตนเองหรอืผูอื้น่ได้ประโยชน์ทีม่คิวรได้ อนัเป็นการทจุรติต่อหน้าทีร่าชการหรอืกรณกีระท�าการ

อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ไม่ว่าส�าหรับข้าราชการประเภทใดการท�าการดังกล่าว 

ล้วนถกูบญัญตัไิว้เป็นความผดิวินยัอย่างร้ายแรงเช่นเดียวกนัย่ิงถ้ากระท�าการอนัเป็นการทุจริตต่อหน้าท่ี

ราชการด้วยแล้ว มตคิณะรัฐมนตร ีตามหนงัสือส�านกัเลขาธกิารรัฐมนตร ีท่ี นร 0205/ว 234 ลงวนัที่ 

24 ธันวาคม 2536 แจ้งให้ข้าราชการถือปฏิบัติว่าควรลงโทษไล่ออกจากราชการการน�าเงินที่ทุจริต

ไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอื่นใดไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการ 

 คดีแดงส�าแดงฤทธิ์คราวนี้ ได้อุทาหรณ์จากค�าวินิจฉัยคดีปกครองของศาลปกครองสูงสุด 

ในคดหีมายเลขแดงที ่อ. 96/2559 ซึง่มีประเดน็ทีน่่าสนใจบางประการเกีย่วกบัการพจิารณาความผดิวนิยั

มาเป็นกรณศีกึษาเพือ่เป็นแนวเทยีบเคยีงและเป็นกรณีตัวอย่างในการพิจารณาวินิจฉยัต่อไป 

 

คดีแดงส�ำแดงฤทธิ์
ตอน ยอมควำมในควำมผดิอำญำ ไม่มีผลต่อควำมผดิวินัยอย่ำงร้ำยแรง

จีรนันท์  เพ่งพินิจ
รักษาการในตำาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ 

เฉพาะด้านกฎหมาย



32 วารสารข ้ าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา

 คดีนี้ แม้ผู้กระท�าเป็นข้าราชการต�ารวจ 

และพิจารณาตามพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติ 

พ.ศ. 2547 แต่ค�าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

ดงักล่าวได้วางหลกัการในการพจิารณาความผดิวนิยัไว้ 

ซึ่งสามารถน�ามาใช้เป็นแนวการพิจารณาส�าหรับ

ข้าราชการอื่นรวมถึงข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษาได้เช่นเดียวกนั ดังนี้ 

 ข ้อ เท็จจริ งจากการสอบสวนวินัย 

อย่างร้ายแรงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมาย

ให้ท�าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเดือนและหักเงินเดือน

ข้าราชการเพือ่น�าส่งช�าระหน้ีเงนิกูส้นิเช่ือสวัสดกิาร

แก่ธนาคาร แต่เม่ือผู้ฟ้องคดีได้หักเงินซึ่งต้องจ่าย

เป็นเงนิเดอืนข้าราชการในสงักัดแล้วกลบัไม่น�าเงนิ

บางส่วนส่งธนาคารแต่ได้น�าเงนิจ�านวนดังกล่าวมาใช้

ส่วนตัวเป็นเวลา 4 เดือน ผู้ฟ้องคดีจึงน�าส่งเงิน

จ�านวนดงักล่าวแก่ธนาคารพร้อมดอกเบีย้จนครบถ้วน 

คณะกรรมการสอบสวนพจิารณาแล้วเหน็ว่าพฤตกิารณ์ 

ของผู้ฟ้องคดีถือเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  

ตามมาตรา 79 (5) แห่งพระราชบัญญัตติ�ารวจแห่งชาต ิ

 พ.ศ. 2547 (บญัญัติเช่นเดยีวกบัมาตรา 94 วรรคสอง 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547) เห็นสมควร

ลงโทษปลดออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็น 

ผู้บังคับบัญชาจึงมีค�าสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออก

จากราชการ 

 ผู ้ฟ ้องคดีอุทธรณ ์ค� าสั่ งลงโทษแต  ่

คณะกรรมการข้าราชการต�ารวจพจิารณาแล้วมมีติ

ยกอทุธรณ์ จงึน�าคดมีาฟ้องต่อศาลปกครอง โดยรบั

สารภาพว่าได้กระท�าความผิดจริง พร้อมกับยก 

ข้อต่อสูว่้าการกระท�าดังกล่าวแม้ในทางอาญาซึง่เป็น

ความผดิอาญาฐานยกัยอกทรพัย์ กฎหมายกบ็ญัญตัิ

ให้เป็นความผิดอนัยอมความได้ ทัง้ตนเองได้น�าเงนิ

พร้อมดอกเบีย้ไปช�าระให้แก่ธนาคารครบถ้วนแล้ว  

ผูเ้สยีหายจงึไม่ได้รบัความเสยีหายอกีต่อไปแล้ว และ

ไม่ได้ด�าเนนิคดีอาญาแก่ผู้ฟ้องคดี การกระท�าของ 

ผูฟ้้องคดจีงึไม่ถงึขัน้เป็นความผดิวนิยัอย่างร้ายแรง  

ตามที่ผู ้ถูกฟ้องคดีมีค�าสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดี 

ออกจากราชการจงึหนกัเกนิกว่ากรณคีวามผดิและ 

เป็นค�าสั่งที่ไม ่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลม ี

ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งเพิกถอนค�าสั่งลงโทษปลด 

ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ

 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดี

มหีน้าทีเ่กีย่วกบัการเงนิต้องปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังโดยมิให้เกิดความ

เดือดร้อนแก่ผู้ให้ความยินยอม การที่ผู ้ฟ้องคดี 

หกัเงินเดือนข้าราชการผู้ให้ความยนิยอม แต่ไม่น�าเงิน

ส่งให้แก่ธนาคารจนธนาคารทวงถามกบัผูกู้ ้ ถอืเป็น 

การปฏบิตัหิน้าทีไ่ม่ถกูต้อง ก่อให้เกดิความเดอืดร้อน

เสียหายแก่ข้าราชการผู้เป็นลูกหนี้ท�าให้ต้องเสีย 

ดอกเบีย้จากการผดินดัช�าระหนีเ้งินกูแ้ละอาจท�าให้

ถกูฟ้องคดใีนภายหลงั ซึง่แม้จะไม่มกีารด�าเนนิคดี

อาญากบัผูฟ้้องคดฐีานยกัยอกทรพัย์เนือ่งจากผูเ้สยี

หายไม่ประสงค์ด�าเนนิคดีอาญากบัผูฟ้้องคด ี แต่ใน

ทางวนิยัถอืว่าการกระท�าของผูฟ้้องคดเีป็นความผดิ

ส�าเร็จแล้ว อีกท้ังการกระท�าของผู้ฟ้องคดีจะเข้าข่าย

เป็นการกระท�าผิดวนิยัอย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง

ย่อมข้ึนอยู่กับพฤติการณ์การกระท�าของผู้ฟ้องคดี 

เมือ่พจิารณาพฤตกิารณ์การกระท�าของผูฟ้้องคดแีล้ว 

เห็นว่าการที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่

เบกิจ่ายเงนิเดอืนและหักเงนิเดอืนข้าราชการเพือ่น�าส่ง

ค แ งสาแ ง ท
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ช�าระหนี้เงินกู้สินเชื่อสวัสดิการแก่ธนาคาร ได้น�า

เงินเดือนของข้าราชการที่ตนมีหน้าที่หักช�าระหนี ้

ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว แม้จะอ้างความจ�าเป็นเรือ่ง 

การศึกษาของบุตร ซึ่งหากมีความซื่อสัตย์สุจริต 

อย่างทีข้่าราชการต�ารวจที่ดีพึงมีก็จะไม่เกิดกรณี 

ดังกล่าวขึ้น อีกทั้งผู้ฟ้องคดีสามารถท่ีจะบรรเทา

ความเดือดร้อนของตนเองได้ด้วยวิธีอื่น นอกจาก 

การเบยีดบงัเอาเงินของผู้อื่น ดังนั้น พฤติการณ์ 

การกระท�าของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระท�าที่ท�าให ้

เสื่อมเสียแก่ช่ือเสียงเกียรติยศของข้าราชการ  

ท�าให้ขาดความเช่ือถือศรัทธาจากผู้อ่ืนและเป็น

ตวัอย่างในทางทีป่ระพฤตไิม่ด ีเข้าข่ายเป็นการกระท�า

ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 79 (5) แห่ง 

พระราชบญัญตัติ�ารวจแห่งชาต ิพ.ศ. 2547 ดงันัน้ 

ค�าสัง่ลงโทษปลดผูฟ้้องคดีออกจากราชการ จงึเป็น

ค�าส่ังทีช่อบด้วยกฎหมาย (ค�าพพิากษาศาลปกครอง

สงูสดุที ่อ. 96/2559)

 ค�าพพิากษาศาลปกครองสงูสดุท่ียกมาน้ี 

ได้วางหลกัการพจิารณาคดวีนิยัในประเดน็ท่ีน่าสนใจ 

2 เรือ่ง ได้แก่

 ประเดน็แรก การกระท�าของผูถ้กูกล่าวหา

จะเข้าข่ายเป็นการกระท�าผดิวนิยัอย่างร้ายแรงหรอื

ไม่ร้ายแรงย่อมขึ้นอยู่กับพฤติการณ์การกระท�า 

ของผู้ถูกกล่าวหา ไม่เก่ียวข้องกับบทบัญญัติเรื่อง 

ความผดิอาญา ซึง่แม้จะเป็นความผดิอาญาต่อส่วนตวั 

หรือความผิดอันยอมความกันได้ และผู้เสียหาย 

กย็อมความไม่ตดิใจ ด�าเนนิคดอีาญากบัผูถ้กูกล่าวหา

แล้วก็ตาม ก็ไม่ท�าให้พฤตกิารณ์การกระท�าอนัเป็น

ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงกลายเป็นความผิดวนัิย

ไม่ร้ายแรงไปได้แต่อย่างใด 

 ประเดน็ท่ีสอง ความผดิวนิยัเม่ือผูถ้กูกล่าวหา

ได้กระท�าการอนัเป็นความผดิวนิยัไปโดยตลอดจน

ครบองค์ประกอบความผดิแล้ว พฤติการณ์ย่อมเป็น

ความผดิส�าเรจ็แล้ว การบรรเทาความเสยีหาย หรอื

การน�าเงนิทีย่กัยอกไปมาคนืแก่ผูเ้สยีหายไม่เป็นเหตุ

ให้การกระท�าอนัเป็นความผดิแล้วนัน้กลายเป็นไม่ผิด

ไปได้เช่นกนั 

 ข้อควรระวงัทีส่�าคญัส�าหรบัค�าพพิากษา

ศาลปกครองสงูสดุในคดีนี ้คอื ค�าพพิากษาทีย่กมานี้ 

พจิารณาวนิจิฉยัเฉพาะในประเดน็ท่ีว่า ค�าสัง่ของผูถ้กู

ฟ้องคดีที่สั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ  

กรณีกระท�าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู ้ประพฤติชั่ว 

อย่างร้ายแรงนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เท่านั้น 

ไม่ได้พจิารณาว่าการกระท�าของผูฟ้้องคดเีป็นความผดิ

วนิยักรณอีืน่ใดอกีหรอืไม่เพยีงใด คดีนีจึ้งพจิารณา

วนิจิฉยับนพืน้ฐานเฉพาะความผดิวนัิยกรณกีระท�า

การอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

ตามท่ีผู้บังคับบัญชาผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณามาแล้ว

เท่านั้น จึงควรระวังหากจะน�าค�าพิพากษาคดีนี้ 

มาใช้เป็นแนวเทยีบเคยีงส�าหรับข้าราชการครูและ

บคุลากรทางการศกึษาหรอืข้าราชการอืน่ทีมี่พฤตกิารณ์ 

การกระท�าอย่างเดียวกันกบัของผูฟ้้องคดีนี ้ เนือ่งจาก

พฤติการณ์การกระท�าของผู้ฟ้องคดีนีเ้ข้าข่ายท่ีอาจ

เป็นความผดิวนิยัได้ทัง้กรณทีจุรติต่อหน้าท่ีราชการ

และกรณีกระท�าการอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัว

อย่างร้ายแรงตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณามาแล้ว

 ด้วยความเคารพในค�าส่ังของผู้ถูกฟ้องคดี

และมติของคณะกรรมการต�ารวจ เมื่อพิจารณา

พฤติการณ์แห่งการกระท�าของผู ้ฟ ้องคดีแล้ว

พฤติการณ์เข้าข่ายใกล้เคียงที่จะเป็นความผิดวนิยั
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กรณทีจุรติต่อหน้าท่ีราชการอย่างย่ิง เมือ่พิจารณา 

ปรับข้อเท็จจริงการกระท�าของผู้ฟ้องคดีเข้ากับ 

องค์ประกอบความผิดกรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

แล้วเหน็ได้ว่า ผู้ฟ้องคดเีป็นข้าราชการได้รบัมอบหมายให้

ท�าหน้าที่ เบิกจ่ายเงินเดือน และหักเงินเดือน

ข้าราชการเพือ่น�าส่งช�าระหนีเ้งนิกู้สนิเชือ่สวสัดกิาร

แก่ธนาคาร ได้อาศยัโอกาสทีต่นมีหน้าทีน่ัน้หกัเงินเดอืน 

ข้าราชการแต่ไม่น�าส่งธนาคารตามที่ตนมีหน้าท่ี 

ดงักล่าว กลบัเบยีดบงัเอาเงนิดงักล่าวใช้ประโยชน์

ส่วนตัว ย่อมเป็นการแสวงหาประโยชน์ส�าหรบัตนเอง

โดยมิชอบ เม่ือผู ้ฟ้องคดีได้กระท�าโดยเจตนา 

พฤตกิารณ์แห่งการกระท�าของผูฟ้้องคดย่ีอมครบถ้วน

ตามองค์ประกอบความผดิวนิยักรณีทุจรติต่อหน้าท่ี

ราชการ ตามมาตรา 79 (1) แห่งพระราชบัญญัติ

ต�ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 (บัญญัติเช่นเดียวกับ

มาตรา 84 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญตัริะเบยีบ

ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547) 

โดยไม่จ�าต้องพจิารณาว่าเงนิดงักล่าวเป็นของราชการ

หรือของผู้เสียหายที่ถูกหักเงินไป แต่อย่างไรก็ดี 

การกระท�าของผู้ฟ้องคดีจะเป็นความผิดวินัยกรณี

ทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือไม่ก็ตาม พฤติการณ์

ย่อมเป็นทีเ่ส่ือมเสียต่อเกยีรติศกัดิใ์นหน้าทีร่าชการ

ของตนอย่างร้ายแรง เป็นการประพฤตชิัว่อย่างร้ายแรง

อยูใ่นตัว ต่างกันเพียงหากเป็นความผดิกรณทุีจริต

ต่อหน้าทีร่าชการผู้บงัคบับญัชาต้องลงโทษไล่ออก

จากราชการสถานเดยีว เหตุปราณอีืน่ใดไม่เป็นเหตุ

ลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการ ตามมติ

คณะรัฐมนตรีดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น หากไม่เป็น 

การทุจริตแต่เป็นความผิดวินัยเฉพาะกรณีกระท�า

การอนัได้ชือ่ว่าประพฤติชัว่อย่างร้ายแรง กล็งโทษ

ได้อย่างน้อยปลดออกจากราชการดังเช่นคดีนี้
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ศรายุทธ  มาทัพ

 
 1. กรณีที่ขนาดสถานศึกษาเดิมเป็นสถานศึกษาขนาดกลาง แต่ปัจจุบันมีจ�านวน
นักเรียนลดลง ท�าให้ขนาดสถานศึกษาเล็กลง กรณีนี้จะสามารถน�าประสบการณ์ที่เคย 
ด�ารงต�าแหน่งผูบ้ริหารสถานศกึษาในสถานศกึษาขนาดกลางมาใช้ในการพิจารณาย้ายได้หรือไม่
  
 ตอบ กรณีนี้เห็นควรให้ กศจ. เป็นผู้พิจารณาน�าประสบการณ์ที่เคยด�ารงต�าแหน่ง 

ผูอ้�านวยการสถานศกึษาขนาดเดมิมาใช้ในการพจิารณาย้ายได้ เฉพาะกรณทีีส่ถานศกึษามขีนาดเลก็ลง
จากสาเหตุที่มิได้เกิดจากคุณภาพในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษานั้น ๆ 
 
 

 สวัสดีครับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และท่านผู้อ่านทุกท่าน มาพบกันกับวารสาร
ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ฉบับที่ 1 ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในคอลัมน์ ถาม – ตอบ                 
ปัญหาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา     
ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2561 สำานักงาน ก.ค.ศ. ไดรับการสอบถามในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับ  
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเห็นว่ามีประเด็นคำาถามที่น่าสนใจ 
และเป็นประโยชน์กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงท่านผู้อ่านทุกท่าน จึงได้นำาประเด็น 
ต่าง ๆ มาบอกกล่าวให้ทุกท่านได้รับทราบกัน ดังนี้

ถาม - 

ตอบ าการบร ารงา บุคคลข ง
ข ้ าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา

 q u e s t i o n  a n d  a n s w e r

หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่
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า บ าการบร ารงา บุคคล

 
 2. ผู้ที่เคยด�ารงต�าแหน่งครู วิทยฐานะ 
ครูช�านาญการ ยืน่ค�าขอมวีทิยฐานะช�านาญการพเิศษ 
ว 17/2552 แต่ยังไม่ทราบผลและขณะเดยีวกนัได้สอบ 
ในต�าแหน่งผูอ้�านวยการสถานศกึษาได้ จะสามารถด�าเนนิการ
ประเมินต่อไปได้หรือไม่อย่างไร
  

 
 ตอบ ถ้าได้มกีารประเมนิด้านท่ี 1 และด้านที ่2 ไว้ก่อนเปล่ียนต�าแหน่ง สามารถด�าเนินการได้
ตาม ว 21/2554 ข้อ 4 ที่ระบุไว้ ดังนี้
  ข้อ 4 กรณีการขอวทิยฐานะช�านาญการพเิศษและผูข้อรบัการประเมนิได้เปลีย่นต�าแหน่ง 
หากคณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 ประเมนิด้านที ่ 1 และด้านที ่ 2 ในต�าแหน่งเดมิก่อนวันที่มี 
การเปลี่ยนต�าแหน่ง โดยมีผลการประเมินทั้ง 2 ด้าน ผ่านเกณฑ์ ก็ให้ด�าเนินการประเมินด้านที่ 3 
ในต�าแหน่งเดิมต่อไปได้หากมีผลอนุมัติก่อนวันที่เปลี่ยนต�าแหน่งหรือในวันเดียวกับวันท่ีเปลี่ยน
ต�าแหน่ง (โดยได้รับเงินเดือนต�่ากว่า) ขั้นต�่าของอันดับที่จะแต่งตั้งไม่เกิน 1 ขั้น ซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด และได้ผ่านการพจิารณาก่อนแต่งตัง้ตามที ่ก.ค.ศ. ก�าหนด ก่อนวนัที่
เปลี่ยนต�าแหน่งหรือวันเดียวกับวันที่เปลี่ยนต�าแหน่งแล้ว)ให้แต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อน
วิทยฐานะในต�าแหน่งที่ขอรับการประเมินไว้เดิมได้ 

 3. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ได้ประกาศต�าแหน่งว่างเพิ่มเติม จะต้องนับระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ�านวยการสถานศึกษาของผู้ที่ยื่นค�าร้องขอย้ายเพิ่มเติม 
ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2560 หรือนับถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 หรือนับถึงวันที่ยื่นค�าร้อง 
ขอย้ายเพิ่มเติม 
           
 ตอบ กรณีนี้ ก.ค.ศ. เคยมีมติเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ยื่นข้อย้าย
เพิม่เตมิ โดยให้นบัระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งในสถานศกึษาปัจจุบนั ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ   
ที ่ ก.ค.ศ. ก�าหนด ผูบ้รหิารทีย่ื่นค�าร้องขอย้ายเพิม่เตมิ ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารย้ายฯ ก�าหนด
คณุสมบตัขิองผูย้ืน่ค�าร้องขอย้าย ต้องด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการสถานศกึษาปัจจบุนัตดิต่อกนัมาแล้ว 
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ไม่น้อยกว่า 24 เดอืน นบัถงึวนัที ่31 ตุลาคม ของปีทีย่ืน่ค�าร้องขอย้าย ดงันัน้ การพจิารณาคุณสมบัติ
ของผู้ยื่นค�าร้องขอย้ายประจ�าปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม จึงต้องนับระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อ�านวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี ในสถานศึกษาปัจจุบัน
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560  (ตามหนังสือส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0455 ลงวันที่  
12 กรกฎาคม 2561)  

 4. การตีความและวินิจฉัย กรณีท่ีคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ก�าหนด 
ค่าคะแนน ขององค์ประกอบที่ 4 ข้อ 4.1 การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริหารเครือข่าย 
ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามัธยมศึกษาก�าหนดค่าคะแนนที่ 3 คะแนน โดยเห็นว่า 
การประเมินดังกล่าวควรมีค่าคะแนนที่ 5 คะแนน
 
 ตอบ หลักเกณฑ์และวิธีย้ายฯ ก�าหนดให้ส�านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท�ารายละเอียดในการประเมินศักยภาพ 
เสนอคณะกรรมการศกึษาธิการจงัหวดัเพือ่ให้ความเหน็ชอบ และ
จัดท�าประกาศของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนั้น การให้ 

ค่าคะแนนตามองค์ประกอบการประเมนิศกัยภาพผูบ้ริหารสถานศกึษา 
ตามองค์ประกอบที่ 4 ข้อ 4.1 การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ
บรหิารเครอืข่ายส่งเสรมิประสทิธิภาพการศกึษามธัยมศกึษา จงึอยูใ่น
ดลุพนิจิของคณะกรรมการศึกษาธกิารจงัหวดั (ตามหนงัสอืส�านกังาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0455 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561)

 5. ผูด้�ารงต�าแหน่งรองผูอ้�านวยการ (ประเภทอ�านวยการ ระดับต้น) และผูอ้�านวยการ 
(ประเภทอ�านวยการ ระดบัสูง) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนใต้ เฉพาะจงัหวดัยะลา 
ปัตตาน ีนราธวิาส และ 4 อ�าเภอในจงัหวดัสงขลา (อ�าเภอเทพา อ�าเภอสะบ้าย้อย อ�าเภอนาทวี 
และอ�าเภอจะนะ) สามารถขอย้ายเมื่อปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวมาแล้ว 2 ปีได้หรือไม่
 
 ตอบ  ส�านกังาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งมต ิก.ค.ศ. เกีย่วกับหลกัเกณฑ์และวธิกีารคดัเลือกบคุคล 
เพือ่บรรจแุละแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งบคุลากรทางการศกึษา ต�าแหน่งบคุลากรทางการศกึษาอืน่
ตามมาตรา 38 ค. (2) ต�าแหน่งประเภทอ�านวยการ ในเขตพัฒนาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนใต้ 
เฉพาะจงัหวดัยะลา  ปัตตาน ีนราธวิาส และ 4 อ�าเภอในจงัหวดัสงขลา (อ�าเภอเทพา อ�าเภอสะบ้าย้อย 

า บ าการบร ารงา บุคคล
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อ�าเภอนาทว ี และอ�าเภอจะนะ) สงักดัส�านักงานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร ตามหนงัสอืส�านกังาน 
ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.5/ว 6 ลงวนัที ่ 19 กรกฎาคม 2561 ซึง่ได้ระบเุงือ่นไขไว้ในหลกัเกณฑ์ 
ดงักล่าวว่า ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืกท่ีได้รบัการบรรจแุละแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งรองผูอ้�านวยการ (ประเภท
อ�านวยการระดบัต้น) และผูอ้�านวยการ (ประเภทอ�านวยการ ระดบัสงู) ในเขตพัฒนาพเิศษเฉพาะกจิ
จงัหวดัชายแดนใต้ เฉพาะจงัหวดัยะลา ปัตตาน ีนราธวิาสและ 4 อ�าเภอในจงัหวดัสงขลา (อ�าเภอเทพา 
อ�าเภอสะบ้าย้อย อ�าเภอนาทว ีและอ�าเภอจะนะ) ต้องอยูป่ฏิบตัหิน้าท่ีในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ
จงัหวัดชายแดนใต้ เฉพาะจงัหวดัยะลา ปัตตาน ีนราธวิาส และ 4 อ�าเภอในจงัหวดัสงขลา (อ�าเภอเทพา 
อ�าเภอสะบ้าย้อย อ�าเภอนาทว ีและอ�าเภอจะนะ)  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัการบรรจุ
และแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งประเภทอ�านวยการ จึงจะขอย้ายได้  
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สาระความรู้:

การต้ังเป้าหมายทีจ่ะท�าให้มีแนวโน้มประสบความส�าเรจ็มีอยูม่ากมาย ลองท�าความรูจั้กอกีหลกัการหนึง่ 
ทีม่ช่ืีอว่า S.M.A.R.T
 S: SPECIFIC เป้าหมายมคีวามชัดเจน เฉพาะเจาะจง ไม่ซบัซ้อน
 M: MEASURABLE สามมารถวดัผลการปฏบิตั ิเพือ่บรรลเุป้าหมายได้ 
 A:ACHIEVABLE มีวธิกีารท่ีจะท�าให้ เป้าหมายบรรลผุลได้
 R:REALISTIC เป็นเป้าหมายทีต่ัง้อยู่บน พืน้ฐานของความเป็นจริง
 T:TIME COMMITMENTS มกีรอบเวลาเริม่ต้นและสิน้สุดชดัเจน
ควรต้ังเป้าหมายให้สอดคล้องกบัค่านยิมของตนเอง แล้วโฟกสัทีเ่ป้าหมายน้ัน

ท่ีมา : SOOK Maganzine No.61
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 6. ดิฉันรับราชการต�าแหน่งครู สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจตีบ รักษาตัวต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี แต่เมื่อปลายปีที่ผ่านมา อาการ
ของดิฉันมแีนวโน้มรนุแรงขึน้แต่ไม่มคีนดแูล เนือ่งจากพักอาศยัทีบ้่านพกัเพยีงคนเดียว จงึจะขอย้าย 
เพื่อให้มีคนดูแลอย่างใกล้ชิดและสะดวกในการเดินทางไปพบแพทย์ สามารถขอย้ายได้หรือไม่
    
 ตอบ  ก.ค.ศ. ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารย้ายข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
ต�าแหน่งครู สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือส�านักงาน ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ 0206.4/ว 24  ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 โดยก�าหนดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต�าแหน่งครูมี 3 กรณี ดังนี้ 
 1. การย้ายกรณีปกติ ได้แก่ การย้ายตามค�าร้องขอย้าย
 2. การย้ายกรณพีเิศษ ได้แก่ การย้ายตามค�าร้องขอย้าย เนือ่งจากตดิตามคูส่มรส เจบ็ป่วย
ร้ายแรง ถูกคุกคามต่อชีวิต เพื่อบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรงหรือทุพพลภาพ
          3. การย้ายกรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ ได้แก่ การย้าย 
เพือ่แก้ปัญหาการบรหิารจดัการในสถานศกึษา เพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษา หรอืเพือ่เกลีย่อตัราก�าลงั
ของสถานศึกษา
 
 ส�าหรับกรณกีารย้ายทีเ่ป็นประเดน็ค�าถามนัน้ เป็นการย้ายกรณพีเิศษ ซึง่มรีายละเอียด
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ คือ 1) การย้ายกรณีพิเศษ ต้องมีหลักฐานของทางราชการ หรือ
ทางการแพทย์แผนปัจจบุนัแล้วแต่กรณ ี ตลอดจนความเหน็และค�ารบัรองของผูบ้งัคบับญัชาช้ันต้น 
ประกอบการพจิารณา และ 2) การย้ายกรณพีเิศษ ผูข้อย้ายยืน่ค�าร้องขอย้ายได้ตลอดปี เมือ่ค�าร้อง 
ได้รับการพิจารณาผลเป็นประการใดแล้วถือเป็นอันยุติ

 ส�าหรบัประเดน็ค�าถามทีน่�ามาบอกกล่าวกันในวารสารฉบบันี ้ น่าจะเป็นประโยชนส�าหรบั 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้อ่านทุกท่านนะครับ ส�าหรับบางท่านที่มีข้อสงสัย
เก่ียวกับการบรหิารงานบุคคลของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา สามารถติดต่อสอบถาม 
ได้ที่กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ ส�านักงาน ก.ค.ศ. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 2835  
ในวนัและเวลาราชการ เจ้าหน้าทีส่�านกังาน ก.ค.ศ. พร้อมยนิดบีรกิารให้ค�าปรกึษา และให้ค�าแนะน�า 
กบัทกุท่านได้ หรอืท่านสามารถตดิตามข่าวสารและความเคลือ่นไหวเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคลของ
ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้ทางเว็บไซต์ ของส�านักงาน ก.ค.ศ. www.otecp.go.th แล้วพบกันใหม่ 
ในวารสารฉบับต่อไป สวัสดีครับ
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รู้เท่าทันอารมณ์ ท�าอย่างไร
 อีคิว (Emotional Quotient) คือ ความสามารถในการรู้เท่าทัน และจัดการอารมณ์
ของตนเองและผู้อืน่ เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ความฉลาดทางอารมณ์ โดยท่ัวไปแล้ว อีคิวประกอบด้วย
ทักษะ 3 อย่าง ดังนี้
 1. ตระหนักรู้อารมณ์ เช่น ก�าลังโกรธ ต้องรู้ตัวว่า สาเหตุของอารมณ์โกรธของตนเอง
เกิดขึ้นจากอะไร
 2. ควมคมุอารมณ์เพือ่จดัการและแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ เมือ่เกดิอารมณ์ติดลบข้ึนมา อย่าปล่อยให้
อารมณ์พุง่สงูข้ึนหรอืด�าด่ิงลง เพราะไม่ช่วยแก้ไขปัญหาท่ีเกดิขึน้ ลองเปลีย่นเป็นการควบคมุอารมณ์
ของตนเองให้กลบัสูภ่าวะปกต ิ รบัฟังความคดิเหน็ของผู้อืน่ และพร้อมทีจ่ะอธบิายถงึเหตผุลของตนเอง
โดยมีเป้าหมายการท�างานให้ส�าเร็จลุล่วง
 3. จดัการอารมณ์ตนเองและผูอ้ืน่ ผูท้ีม่อีคีวิสงูจะคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆ หรอื ควบคมุ
สถานการณ์ทีเ่กิดขึน้กะทันหนัได้เป็นอย่างดี  เนือ่งจากทกัษะดังกล่าวหล่อหลอมให้รู้จักสร้างสมัพนัธ์ 
ทีด่กีับผู้คนรอบข้างตัดสินใจอย่างรอบคอบ รวมทั้งรับมือกับสถานการณ์ได้ทุกรูปแบบ
 การรู้เท่าทันอารมณ์เป็นเรื่องที่ส�าคัญและไม่ควรมองข้าม ควรที่จะเรียนรู้ท�าความเข้าใจ
ตนเองให้มากฝึกควบคุมอารมณ์และการแสดงออกทางอารมณ์อย่างสม�่าเสมอ

ที่มา : www.campus-star.com
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