ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 3/2557
สรุปการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่
25 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ
การตั้งผู้แทน ก.ค.ศ. เพื่อกากับดูแลและติดตามการดาเนินการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย
ที่ประชุม ก.ค.ศ.เห็นชอบให้ตั้งผู้แทน ก.ค.ศ.เพื่อกำกับ ดูแล และติดตำมกำรดำเนินกำรสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557 ให้เป็ นไปด้ว ยควำมถูกต้อง เรียบร้อย และเป็นไปตำมหลั กกำรบริห ำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี ประกอบด้วย
1) ผู้ทรงคุณวุฒิ
2) อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) ผู้บริหารในสานักงาน ก.ค.ศ.


นอกจำกนี้ ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลจากการเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ระหว่างวันที่ 10-16 มีนาคมที่ผ่านมา
มีสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (สพป.)/มัยมศึกษำ (สพม.) ที่เปิดสอบแข่งขันในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น
90 เขต แยกเป็น สพป. 60 เขต และ สพม.29 เขต รวมทั้งสำนักบริหำรกำรศึกษำพิเศษ 1 แห่ง โดยมีตำแหน่งว่ำง
ที่เปิดสอบแข่งขันในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 1,888 อัตรำ มีผู้สมัครสอบแข่งขันรวมทั้งสิ้น 104,545 คน มีกลุ่มวิชำที่
เปิดสอบแข่งขันรวมทั้งสิ้น 40 กลุ่มวิชำ โดยตำแหน่งว่ำงในกลุ่มวิชำคณิตศำสตร์มำกที่สุด 407 คน รองลงมำ
5 อันดับแรกคือ ภำษำไทย 307 คน ภำษำอังกฤษ 227 คน ปฐมวัย 119 คน สังคมศึกษำ 94 คน และฟิสิกส์
86 คน ตำมลำดับ
ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภายในวันที่ 8 เมษายน 2557 สอบแข่งขันภาค ก.19 เมษายน
2557 และภาค ข.20 เมษายน 2557 และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก.และ ข. ในวันที่ 24 เมษายน 2557
โดยผู้ผ่านจะไปสอบภาค ค.ในวันที่ 27 เมษายน 2557 เป็นต้นไป จากนั้นจะประกาศผลการสอบแข่งขัน
ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
 เห็นชอบย้ายรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 11 ราย
ที่ป ระชุม ได้เห็ น ชอบให้ ย้ ำย รองผู้อานวยการสานัก งานเขตพื้น ที่การศึกษา จานวน 11 ราย ตำมที่ สพฐ.
เสนอ ดังนี้
1. นำยสะอำด อุสมำ รอง ผอ.สพป.พังงำ เป็น รอง ผอ.สพป.สตูล
2. นำยไพโรจน์ พรมสอน รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็น รอง ผอ.สพม. เขต 19
3. นำยวีรพงษ์ อุ่นมำนนท์ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1

4. นำยแสงศิริ ศิริมงคล รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
5. นำยไชยำ ประดิษฐธรรม รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 เป็น รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 2
6. นำยวีรวัฒน์ คงพิน รอง ผอ.สพป.ปัตตำนี เขต 1 เป็น รอง ผอ.สพป.ปัตตำนี เขต 2
7. นำยกรุณพล พรำหมเภทย์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็น รอง ผอ.สพม. เขต 13
8. นำยวุฒิ อุดมสินำนนท์ รอง ผอ.สพม. เขต 23 เป็น รอง ผอ.สพม. เขต 33
9. นำยชะโลม ตรีศักดิ์ รอง ผอ.สพป.หนองคำย เขต 1 เป็น รอง ผอ.สพป.นครรำชสีมำ เขต 5
10. นำยประเสริฐ กษมำพิศำล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพม. เขต 28
11. นำยวีระวัฒน์ โพธิ์ทอง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 2


อนุมัติให้สานักงาน ก.ค.ศ.แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.)

ที่ประชุมได้อนุมัติให้สำนักงำน ก.ค.ศ.แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. และอนุมัติหลักกำรกำรปรับแก้หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกฯ ในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะ
กิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพื่อให้มีควำมสอดคล้องกัน โดยมีสาระสาคัญซึ่งแก้ไขจาก ว5/2557 ดังนี้
- เปิดโอกำสให้ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ หรือจัดกำรศึกษำทั้งระดับประถม
และมัธยมศึกษำ และรอง ผอ.สพท. (ตำมข้อ 2.6)
- กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก ผอ.สพท.จะประกำศก่อนวันประเมินภำค ก.และ ข.ไม่น้อย
กว่ำ 3 วันทำกำร มีกำรสอบวันเดียวกัน ทั้งกลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบกำรณ์ (ตำมข้อ 5.2.2)
- ให้คณะอนุกรรมกำรคัดเลือก ผอ.สพท.คัดเลือกตำมหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.กำหนด (ตำมข้อ 5.2.3)
- ให้ สพฐ.ดำเนินกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (ตำมข้อ 7)


การกาหนดสัดส่วนตาแหน่งว่าง เพื่อใช้บรรจุและแต่งตั้ง ผอ.สพท.

ที่ป ระชุมได้รับ ทรำบกำรกำหนดสั ดส่ ว นจ ำนวนตำแหน่งว่ำง เพื่อใช้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ ดำรงตำแหน่ง
ผอ.สพท. ซึ่งข้อมูลวันที่ 25 มีนำคม 2557 มีอัตรำว่ำง ผอ.สพท.จำนวน 50 ตำแหน่ง ดังนี้
สังกัด สพป. 36 ตาแหน่ง
- เขตพื้นที่การศึกษาปกติ 33 ตาแหน่ง แยกเป็นกลุ่มทั่วไป 16 ตำแหน่ง และกลุ่มประสบกำรณ์ 17
ตำแหน่ง
- เขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 ตาแหน่ง แยกเป็นกลุ่มทั่วไป
1 ตำแหน่ง และกลุ่มประสบกำรณ์ 2 ตำแหน่ง

สังกัด สพม. 14 ตาแหน่ง
- เขตพื้นที่การศึกษาปกติ 13 ตาแหน่ง แยกเป็นกลุ่มทั่วไป 6 ตำแหน่ง กลุ่มประสบกำรณ์ 7 ตำแหน่ง
- เขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ คัดเลือกกลุ่มประสบกำรณ์
1 ตำแหน่ง
ทั้งนี้ จะมีกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกไว้ไม่เกิน 2 ปี แยกบัญชีเป็น ผอ.สพป. และผอ.สพม. และแต่ละบัญชี
ให้ แยกเป็ น กลุ่ มทั่ว ไปและกลุ่ มประสบกำรณ์ โดยให้ บ รรจุและแต่ง ตั้งผู้ ได้ รับกำรคัดเลื อกแต่ ล ะกลุ่ ม สลั บกั น
เริ่ มจำกกลุ่มประสบกำรณ์ หำกบั ญชีผู้ได้รับกำรคัดเลื อกกลุ่มใดหมดบัญชีก่อน ให้ บรรจุและแต่งตั้งจำกบัญชี
กลุ่มที่เหลือ
สาหรับผู้ผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็น ผอ.สพท.ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
แล้ว จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในเขตพัฒนาพิเศษฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี จึงจะขอย้ายออกนอกเขตพื้นที่ได้


ยุติเรื่อง กรณีการใช้ตาแหน่งว่างที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหา ให้ดารง
ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา และผู้อานวยการสถานศึกษา

ตำมที่กลุ่มรองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำที่สอบได้คะแนนผ่ำนเกณฑ์กำรตัดสินร้อยละ 60 ในตำแหน่งผู้อำนวยกำร
สถำนศึกษำ จำนวน 1,224 คน เรียกร้องขอขึ้นบัญชี เป็นผู้ผ่ำนกำรสรรหำ เนื่องจำกเห็นว่ำตำแหน่งว่ำงและคำดว่ำ
จะว่ำงจำกกำรเกษียณอำยุรำชกำรใน 2 ปีงบประมำณที่ประกำศรับสมัครมีควำมคลำดเคลื่อนไปจำกควำมเป็น
จริง ซึ่งกำรประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ผ่ำนมำ มีมติมอบ สพฐ.ตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งว่ำงและตำแหน่งที่คำดว่ำจะว่ำง
ที่ประกำศรับ สมัครอีกครั้ งหนึ่ ง หำกข้อมูล ที่ สพฐ.ยืนยันในครั้งนี้ตรงตำมที่ประกำศไว้เดิม ก็ให้ยุติเรื่องนี้และ
รำยงำน ก.ค.ศ.เพื่อทรำบ
สพฐ.ได้ยืนยันข้อมูลอัตรำว่ำงตำมประกำศรับสมัคร ลงวันที่ 26 มีนำคม 2555 ถูกต้องแล้ว คือ ตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ สังกัด สพป. ในกลุ่มประสบกำรณ์จำนวน 638 ตำแหน่ง กลุ่มทั่วไป 442 ตำแหน่ง และ
ตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ สังกัด สพม. ในกลุ่มประสบกำรณ์จำนวน 111 ตำแหน่ง กลุ่มทั่วไปจำนวน 69
ตำแหน่ง ซึ่ง ก.ค.ศ. มีมติรับทราบและให้ยุติเรื่อง
กลุ่มประชำสัมพันธ์ สำนักงำน ก.ค.ศ./สำนักงำนรัฐมนตรี
สรุป
update 26/3/2557

