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สวัสดีคะ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และทานผูอานทุกทาน มาพบกันกับคอลัมน กาวไปกับ
ก.ค.ศ. บับที่ 2 ในชวงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2562 สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดเรงดําเนินการในหลายเรื่องเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เชน เรื่องการประเมินวิทย านะตามหลักเกณฑ
ว 1 2552 ว 13 2556 และ ว 21 2560 รวมถึงการพิจารณาชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่อง
มาจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการป ิบัติหนาที่
ในจังหวัดชายแดนภาคใต ดยไดมีการปรับปรุงรางหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
เขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผชู ว ย กรณีทมี่ คี วามจําเปนหรือมีเหตุพเิ ศษ
การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 3 ค. 2 ตําแหนงประเภทอํานวยการ และเรื่อง
ของการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนงครูผูชวย นอกจากเรื่องหลักเกณฑและวิธีการดังกลาวแลว
ยังมีเรื่องที่นาสนใจเกี่ยวกับขอสังเกตบางประการเรื่องของการแกไขวัน เดือน ปเกิด และกรณีที่ผูบริหารไมมี
ผลการประเมิน สมศ.จะขอประเมินวิทย านะตามหลักเกณฑและวิธกี าร ว 1 2552 ไดหรือไมอยางไร กไดนาํ มา
ไขขอของใจใหกับผูบริหารทุกทานไดรับทราบ และไดนํากรณีตัวอยางที่เกิดขึ้นกับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ถูกดําเนินคดีอาญา มาเลาสูกัน งในเรื่องของการเมาแลวขับเพื่อเปนอุทาหรณสําหรับทุกทาน
ในคอลัมนคดีแดงสําแดง ทธิ และในชวงเวลาที่ผานมานั้น สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดรณรงคในเรื่องของการจัดการ
ขยะมูล อย รวมถึงการสรางจิตสํานึกของบุคลากรในสํานักงาน ก.ค.ศ. ใหมกี ารปรับเปลีย่ นพ ติกรรมในการป เิ สธ
การรับพลาสติกในรูปแบบตาง เปนการชวยลดขยะทีท่ าํ ลายยากเพือ่ ชวยกันรักษาสิง่ แวดลอมและสุขภาพอนามัยทีด่ ี
พรอมทั้งไดนําเกรดสาระความรูในเรื่องตาง ที่เหนวาเปนประ ยชนและนาสนใจมานําเสนอในวารสาร บับนี้ดวย
หวังเปนอยางยิง่ วาเนือ้ หาสาระทีไ่ ดนาํ เสนอในวารสาร บับนี้ จะเปนประ ยชนกบั ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และทานผูอานทุกทาน ซึ่งสํานักงาน ก.ค.ศ. จะไดนําขาวสาร สาระความรู รวมถึงความเคลื่อนไหว
ทีเ่ กีย่ วของกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มานําเสนอในวารสาร บับตอ ไปคะ
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น ารั น สัมพันธ ัก

ผ านวยการ ารก น ย ายและ
ระ รหาร าน ุ ล

การชวยเหลือเยียวยาผู ไดรับผลกระทบสืบเน�องจาก
สถานการณความไมสงบใน

จังหวัดชายแดนภาคใต

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เปนพื้นที่ซึ่งมี
ลักษณะพิเศษ มีปญ
 หาซับซอน มีความละเอียดออน
และเสีย่ งภัย สํานักงาน ก.ค.ศ. ตระหนักดีวา ผูป บิ ตั งิ าน
ในพืน้ ทีด่ งั กลาวคือผูท มี่ คี วามเสียสละ ในป พ.ศ. 254
จึงไดนาํ เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาเกีย่ วกับการชวยเหลือ
เยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ
ความไมสงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต เพือ่ เปน
การสรางขวัญกําลังใจในการป บิ ตั หิ นาที่ ซึง่ ก.ค.ศ.
ไดพจิ ารณาและมีมติใหดาํ เนินการชวยเหลือเยียวยา
ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2 152
ลงวันที่ 2 กันยายน 254 และ ที่ ศธ 0206.2 462
ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 254 ดยมติ ก.ค.ศ. ดังกลาว
ครอบคลุมการชวยเหลือทายาทของประชาชนทัว่ ไป
ทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากสถานการณความไมสงบดวย ตอมา
เมือ่ ระเบียบสํานักนายกรั มนตรีวา ดวยบําเหนจความชอบ
สําหรับเจาหนาทีผ่ ปู บิ ตั งิ านในจังหวัดชายแดนภาคใต
พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใชในวันที่ 30 สิงหาคม 2550
สงผลใหการชวยเหลือเยียวยาตามมติ ก.ค.ศ. ดังกลาว
ไมสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรั มนตรีฯ ทีก่ าํ หนด
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ใหชว ยเหลือเ พาะทายาทเจาหนาทีผ่ ปู บิ ตั งิ านในพืน้ ที่
พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใตเทานั้น อยางไรกตาม
มติ ก.ค.ศ. ดังกลาวมิไดถกู ยกเลิก และไดนาํ มาใชประกอบ
การพิจารณาชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบฯ
รวมกับหลักเกณฑและวิธกี ารคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุ
และแตงตัง้ เขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครูผชู ว ย กรณีทมี่ คี วามจําเปน
หรือมีเหตุพเิ ศษ มา ดยตลอด อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกีย่ วกับ
เขตพัฒนาพิเศษเ พาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
ซึง่ ทําการแทน ก.ค.ศ. เกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต
พั ฒ นาพิ เ ศษเ พาะกิ จ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต
พิจารณาเหนวา เพือ่ ใหเกิดความชัดเจนในการป บิ ตั ิ
และเพื่อใหการพิจารณาชวยเหลือเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณความไมสงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต สอดคลองกับระเบียบ
สํานักนายกรั มนตรีฯ จึงมีมติมอบสํานักงาน ก.ค.ศ.
พิจารณาทบทวนการปรับปรุงหลักเกณฑ วิธกี าร และ
เงื่อนไขในการชวยเหลือเยียวยาฯ

Special Issues
สํานักงาน ก.ค.ศ. จึงไดเรียนเชิญผูท รงคุณวุฒิ
ผูแ ทนสวนราชการ ผูบ ริหารและเจาหนาทีส่ าํ นักงาน
ก.ค.ศ. เขารวมประชุมสัมมนาเพือ่ ระดมความคิดเหน
ในการปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการชวยเหลือเยียวยาฯ เพื่อบรรจุและแตงตั้ง
เข า รั บ ราชการเป น ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ในวันที่ 14 15 มิถุนายน 2561
ณ รงแรม เตล เด มอค กรุงเทพมหานคร และ
ไดนาํ เสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกีย่ วกับเขตพัฒนาพิเศษ
เ พาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต คณะกรรมการ
ขับเคลือ่ นการดําเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต และ ก.ค.ศ. พิจารณา และ
ก.ค.ศ. ในการประชุมครั้งที่ 13 2561 เมื่อวันที่
2 ธันวาคม 2561 มีมติใหยกเลิกการดําเนินการเกีย่ วกับ
การชวยเหลือเยียวยา ผูไ ดรบั ผลกระทบฯ ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2 152 ลงวันที่
2 กันยายน 254 ที่ ศธ 0206.2 462 ลงวันที่
22 กุมภาพันธ 254 และการนําวิธีการ หลักเกณฑ
และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจาหนาที่
ผูป บิ ตั งิ านในจังหวัดชายแดนภาคใตเขารับราชการ
เปนกรณีพิเศษ มาใชบังคับกับตําแหนงบุ ค ลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 3 ค. 2 ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5 ว 25 ลงวันที่
11 สิงหาคม 2560 และกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการชวยเหลือเยียวยาฯ ใชสําหรับการคัดเลือก
ผูไ ดรบั ผลกระทบฯ เพือ่ บรรจุและแตงตัง้ เขารับราชการ
ทัง้ ตําแหนงครูผช ู ว ย และตําแหนงบุคลากรทางการศึกษา
อื่นตามมาตรา 3 ค. 2 สรุปสาระสําคัญของ
หลักเกณฑฯ ไดดังนี้
1. หลักเกณฑฯ นี้ ใชชว ยเหลือเยียวยาผูไ ดรบั
ผลกระทบซึ่งเปน

1 พนักงาน หรือลูกจาง สังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ซึง่ ไดรบั บาดเจบอันเนือ่ งมาจากการสูร บ
ตอสู ปราบปราม หรือถูกประทุษราย จากสถานการณ
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต และมิได
เกิดจากสาเหตุสวนตัวหรือความประมาทเลินเลอ
อยางรายแรงของตนเอง
2 ทายาทของขาราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจาง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
3 ทายาทของขาราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจาง ของหนวยงานของรั อื่น กํานัน ผูใหญบาน
แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูช ว ยผูใ หญบา น
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรืออาสาสมัคร
ทหารพราน ทายาทตาม 2 และ 3 ตองเปนทายาท
ของเจาหนาที่ผูป ิบัติงานที่ไดเสียชีวิต หรือไดรับ
บาดเจบทุพพลภาพจนไมสามารถป บิ ตั หิ นาทีไ่ ด และ
ถูกสั่งใหออกจากราชการหรืออกจากงาน อันเนื่อง
มาจากการสูร บ ตอสู ปราบปราม หรือถูกประทุษราย
จากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
และมิไดเกิดจากสาเหตุสวนตัวหรือความประมาท
เลินเลออยางรายแรงของเจาหนาทีผ่ ปู บิ ตั งิ านนัน้ เอง
2. เจาหนาทีผ่ ปู บิ ตั งิ านตามหลักเกณฑฯ นี้
หมายถึง ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ของหนวยงาน
ของรั กํานัน ผูใ หญบา น แพทยประจําตําบล สารวัตร
กํานัน ผูช ว ยผูใ หญบา น สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
หรืออาสาสมัครทหารพราน ทีป่ บิ ตั งิ านอยูใ นจังหวัด
ชายแดนภาคใต ซึ่งไดแก จังหวัดนราธิวาส จังหวัด
ปตตานี จังหวัดยะลา และ อําเภอในจังหวัดสงขลา
คือ อําเภอเทพา อําเภอสะบายอย อําเภอนาทวี และ
อําเภอจะนะ
3. ใหชว ยเหลือเยียวยาไดครอบครัวละ 1 คน
4. ใหหนวยงานของรั ตนสังกัดของเจาหนาที่
ผูป บิ ตั งิ านทีเ่ สียชีวติ หรือไดรบั บาดเจบทุพพลภาพ
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มีหนังสือสอบถามผูไ ดรบั ผลกระทบวา ประสงคจะขอ
บรรจุเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หรือไม
5. ผูไ ดรบั ผลกระทบทีม่ คี วามประสงคจะขอ
บรรจุฯ
1 ตองมีคุณสมบัติทั่วไปตาม ม. 30
แห ง พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 254
2 ต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นตาม
มาตร านตําแหนงของตําแหนงทีจ่ ะขอรับการชวยเหลือ
เยียวยา
3 ตองมีความพรอมรับการบรรจุ
4 ตองแจงความประสงคขอรับการบรรจุ
ภายใน 6 เดือนนับแตวันที่ไดรับแจงจากหนวยงาน
ของรั ตนสังกัด
5. ผูไ ดรบั ผลกระทบ ตองไมเปนผูไ ดรบั สิทธิ
การบรรจุและแตงตัง้ ตามระเบียบสํานักนายกรั มนตรีฯ
ในหนวยงานใด ของรั มากอน
6. กรณีที่มีตําแหนงวางที่จะใชบรรจุเพียง
ตําแหนงเดียว ใหพิจารณาชวยเหลือเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบสังกัดกระทรวงศึกษาธิการกอน
. หนวยงานการศึกษาที่ผูไดรับผลกระทบ
ขอรับการบรรจุ ตองมีอัตรากําลังขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตํา่ กวาเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด
. ผู  ไ ด รั บ ผลกระทบซึ่ ง เป น ทายาทของ
เจาหนาที่ผูป ิบัติงาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ซึง่ ในวันเกิดเหตุการณความไมสงบ ทายาทยังไมบรรลุ
นิติภาวะ หรือยังไมมีคุณสมบัติทั่วไปตาม ม. 30 ฯ
หรือยังมีคณ
ุ สมบัตไิ มครบถวนตามมาตร านตําแหนง
และยังไมมคี วามพรอมรับการบรรจุ ใหผปู กครองหรือ
ผูท ดี่ แู ลตามก หมาย แจงสิทธิของรับการชวยเหลือ
เยียวยาไวกอ นภายใน 6 เดือนนับแตวันที่ไดรับแจง
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จากหนวยงานของรั ตนสังกัด และเมือ่ ทายาทบรรลุ
นิติภาวะ มีคุณสมบัติครบถวน มีความพรอมรับ
การบรรจุ แ ล ว ให รี บ แจ ง ยื น ยั น สิ ท ธิ เ พื่ อ เข า รั บ
การคัดเลือก ดยเรว
. ผู  ไ ด รั บ ผลกระทบซึ่ ง เป น ทายาทของ
ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง ของหนวยงาน
ของรั อื่น กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล
สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน หรืออาสาสมัครทหารพราน ซึ่งมี
คุณสมบัติทั่วไปตาม ม. 30 ฯ มีคุณสมบัติครบถวน
ตามมาตร านตํ า แหน ง และมี ค วามพร อ มรั บ
การบรรจุ
ใหหนวยงานของรั ตนสังกัดของเจาหนาที่
ผูป บิ ตั งิ านสงเรือ่ งใหสาํ นักงาน ก.พ. เพือ่ ประสานงาน
ใหความชวยเหลือไปยัง านกงานเข น การศก า
รอ นราชการ งก กระ ร งศก าธิการ และ
เมื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสวนราชการ
แลวแตกรณี ไดรับคําขอและเอกสารหลัก านจาก
สํานักงานก.พ. แลว เ นอ กศ . รอ อ.ก.ค.ศ.
ก.ค.ศ. ง ล กร ิ าร ากอนเ นอขออนม ิ
ก.ค.ศ. กอน าเนินการค เลอก
10. เมือ่ ผูไ ดรบั ผลกระทบมีความพรอมรับ
การบรรจุ และแจงความประสงคขอรับการชวยเหลือ
เยียวยาภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนดแลว กศ . รอ
อ.ก.ค.ศ. ก.ค.ศ. ง ล กร งค ะกรรมการ
าเนินการค เลอก ดย
1 ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปตาม
ม. 30 ฯ และคุณสมบัติเ พาะสําหรับตําแหนง
ตามมาตร านตําแหนงทีข่ อรับการชวยเหลือเยียวยา
2 ตรวจสอบเอกสารหลั ก านที่
เกี่ยวของ
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3 ประเมินความเหมาะสมกับการป บิ ตั ิ
หนาที่ ดยพิจารณาจาก
ประวัติสวนตัว
ผลงาน
ประวัติการศึกษา
บุคลิกลักษณะ ทวงทีวาจา ป ิภาณ
ไหวพริบ เจตคติ และอุดมการณ
11. เอกสารหลัก านทีผ่ ไู ดรบั ผลกระทบตอง
จัดสงใหหนวยงานของรั ตนสังกัด ไดแก
1 แบบแสดงความจํานงขอใชสทิ ธิเขารับ
การชวยเหลือเยียวยาฯ
2 หนังสือรับรองการรับราชการของ
เจาหนาทีผ่ ปู บิ ตั งิ าน จากหนวยงานของรั ตนสังกัด
ของเจาหนาที่ผูป ิบัติงาน
3 หนั ง สื อ รั บ รองการใช สิ ท ธิ ข อง
ทายาทฯ ที่ออกให ดย ายปกครอง
4 หนังสือรับรองจากคณะกรรมการ
3 าย ในพื้นที่ ไดแก ายปกครอง ายตํารวจ และ
ายทหาร ทีร่ บั รองวา เปนผลกระทบจากสถานการณ
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
5 สํ า เนามรณบั ต รของเจ า หน า ที่
ผูป ิบัติงาน กรณีเสียชีวิต
6 รายงานของแพทยที่ทางราชการ
รับรอง ซึ่งไดตรวจอาการปวยเจบของเจาหนาที่
ผูป บิ ตั งิ านวาไดรบั อันตรายหรือเจบปวยจนไมสามารถ

รับราชการตอไปได กรณีไดรับบาดเจบทุพพลภาพ
จนไมสามารถป ิบัติหนาที่ราชการได
สําเนาทะเบียนสมรสตามก หมาย
หรือสําเนาทะเบียนสมรสตามหลักศาสนาของเจาหนาที่
ผูป บิ ตั งิ าน กรณีเจาหนาทีผ่ ปู บิ ตั งิ านเสียชีวติ และ
กรณีไดรับบาดเจบทุพพลภาพจนไมสามารถป ิบัติ
หนาที่ราชการได
รายงานของแพทยที่ทางราชการ
รับรอง ซึง่ ไดรบั รองวาผลจากการบาดเจบของผูไ ดรบั
ผลกระทบ ไม เ ป น อุ ป สรรคต อ การป ิ บั ติ ห น า ที่
ในตําแหนงที่ขอรับการบรรจุ
รายงานของแพทยที่ทางราชการ
รับรอง ซึ่งไดรับรองวาผูไดรับผลกระทบไมเปน รค
ตามก ก.ค.ศ. วาดวย รค
10 หนั ง สื อ แสดงการยิ น ยอม หรื อ
หนังสือขอสละสิทธิ ของทายาททุกรายของเจาหนาที่
ผูป ิบัติงาน
11 สําเนาเอกสารหลัก านของผูไดรับ
ผลกระทบ ไดแก สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน สําเนาปริญญาบัตร และสําเนา
ระเบียนผลการเรียนตลอดหลักสูตร หรือเอกสารอืน่
ถามี เชน สําเนาหลัก านการเปลีย่ นชือ่ นามสกุล
เปนตน ซึง่ ผูไ ดรบั ผลกระทบตองลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองในเอกสารทุก บับ

สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการดังกลาวใหหนวยงานตาง ที่เกี่ยวของทราบ
และถือป บิ ตั แิ ลว ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6 ว 3 ลงวันที่ มกราคม 2562 รวมทัง้ เผยแพร
ทางเวบไซตของสํานักงาน ก.ค.ศ. ผูสนใจสามารถดาวน หลดไดจาก
.
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ขอสังเกตบางประการเกี
่ยวกับการบรหางานบคคล
4
เกี่ยวกับเรอง การขอแก ไขวัน เดือน ปเกด
1

พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 254 มาตรา 1
1 บัญญัติให ก.ค.ศ. พิจารณาจัดระบบทะเบียน
ประวัติและแกไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับ วัน เดือน
ปเกิด และควบคุมการเกษียณอายุของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบกับระเบียบ
สํานักนายกรั มนตรีวา ดวยการแกไขวัน เดือน ปเกิด
ในทะเบียนประวัตขิ า ราชการ พ.ศ. 254 กําหนดวา
ข อ ข า ราชการผู  ใ ดที่ ไ ด รั บ แจ ง บั ญ ชี
รายชื่อผูมีสิทธิจะไดรับบําเหนจบํานาญ เนื่องจาก
การเกษียณอายุในปงบประมาณใดเหนวา วัน เดือน
ปเกิดของตนตามที่ไดรับแจงนั้น ไมถูกตองและ
ประสงคจะขอแกไข ใหขาราชการผูนั้นยื่นคําขอ
แกไขวัน เดือน ปเกิดตามแบบทายระเบียบนี้ภายใน
เดือนธันวาคม ของปงบประมาณนั้น และ
ขอ ขาราชการผูใดประสงคจะขอแกไข
วัน เดือน ปเกิด ในทะเบียนประวัติ ใหยนื่ คําขอแกไข
พรอมหลัก านตน บับสูตบิ ตั ร หรือทะเบียนคนเกิด
เพือ่ ประกอบการพิจารณาตอผูบ งั คับบัญชาตามลําดับชัน้
ดยยื่นคําขอแกไขเมื่อใดกได แตทั้งนี้ตองไมชาไป
กวากําหนดเวลาตามขอ
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0

ั สุชา ุ ัน นา

ผ านวยการ ารก รว
ามและ
ประเมนผลการ รหาร าน ุ ล

จากก หมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับ
การแกไขวัน เดือน ปเกิดของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาขางตนจะเหนวา ก หมาย
กํ า หนดให ก.ค.ศ. มี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการแก ไข
วัน เดือน ปเกิดของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา ดยให ดํ า เนิ น การตามระเบี ย บ
สํานักนายกรั มนตรีวา ดวยการแกไขวัน เดือน ปเกิด
ในทะเบี ย นประวัติขาราชการ พ.ศ. 254 ซึ่งใน
แตละปงบประมาณจะมีขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษายืน่ เรือ่ งขอแกไขวัน เดือน ปเกิด ดยผาน
สวนราชการตนสังกัดเปนจํานวนไมนอ ย การขอแกไข
วัน เดือน ปเกิดนั้น มีทั้งที่แกไขแลวการเกษียณอายุ
ราชการไมเปลี่ยนแปลง และแกไขแลว การเกษียณ
อายุราชการเรวขึน้ หรือชาลง ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก บั หลัก าน
ตน บับสูติบัตร หรือทะเบียนคนเกิด และเอกสาร
ประกอบการพิจารณาวาถูกตองหรือไมเพียงใด ซึง่ กรณี
การแกไขวัน เดือน ปเกิดทีจ่ ะนํามาเสนอใหทราบกัน
ในวารสาร บับนีเ้ ปนกรณีทเี่ กีย่ วของกับการดําเนินการ
ของเจาหนาทีท่ รี่ บั ผิดชอบทีไ่ มดาํ เนินการตามคําขอ
หรือละเลยการดําเนินการอันเปนเหตุใหราชการเสียหาย
รายละเอียดของเรื่องนี้เปนอยางไรและมติ ก.ค.ศ.
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เปนอยางไรนัน้ เจตนาทีน่ าํ มาเสนอใหไดรบั ทราบกัน
คือ การสรางความตระหนักถึงสิ่งที่จะกระทําหรือ
คิดจะกระทําวาหากทําไปแลวจะเกิดอะไรขึน้ ความไมรู
หรือรูเ ทาไมถงึ การณอาจนํามาซึง่ ความยุง ยากในชีวติ
ราชการกไดนะคะ
ความเป น มาของเรื่ อ งนี้ เริ่ ม ต น มาจาก
สวนราชการตนสังกัดของขาราชการครูไดสงคําขอ
แกไขวัน เดือน ปเกิด ของขาราชการครูรายหนึ่ง
ยืน่ เรือ่ งผานสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามายังสํานักงาน
ก.ค.ศ. ในทีน่ จี้ ะขอสมมติวา ชือ่ นายซือ่ สัตย ใจสุจริต
ตําแหนงครู ดยขอแกไขวัน เดือน ปเกิด ที่ลงไวใน
ทะเบียนประวัตขิ า ราชการ ก.ค.ศ. 16 หรือ ก.พ. เดิม
จากเกิดวันที่ 10 ตุลาคม 24 เกษียณอายุ 2560
เปนเกิดวันที่ 10 ตุลาคม 2500 เกษียณ 2561 ดย
ในขณะที่ยื่นขอแกไขนั้น ขาราชการครูรายดังกลาว
ไดพนจากราชการ ไปแลว แตไมสามารถรับบํานาญ
และบําเหนจดํารงชีพได เนื่องจากวัน เดือน ปเกิด
ในทะเบียนประวัตขิ า ราชการ ไมตรงกับรายการจาก
านขอมูลทะเบียนราษ ร เอกสารประกอบการ
พิจารณาที่เสนอมานั้น ไมมีสูติบัตรหรือทะเบียน
คนเกิด แตมหี ลัก านอืน่ ไดแก ทะเบียนบาน บับพีน่ อ ง
รวมมารดา เอกสารหลัก านทางการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย
อาทิเชน ทะเบียนนักเรียน ใบสุทธิ ระเบียนแสดงผล
การเรียน เปนตน ซึ่งเปนหลัก านยืนยันวาเกิดวันที่
10 ตุลาคม 24 สวนหลัก านที่แสดงวาเกิดวันที่
10 ตุลาคม 2500 คือ ทะเบียนบาน ทร.14 บับ
ปจจุบนั และหลัก านการศึกษาในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุ ขทัยธรรมาธิราช และบัตรประจําตัว
ประชาชน ดยนายซือ่ สัตย ใจสุจริต ไดมบี นั ทึกชีแ้ จง
ที่มาของวันเดือนปเกิดจาก 10 ตุลาคม 24 เปน
วันที่ 10 ตุลาคม 2500 วา เนื่องจากในป 2520
ทางราชการทหารไดเรียกเกณฑทหาร แตตนกําลัง
ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จึงไดขอยกเวน

การเกณฑทหาร ภายหลังจากที่จบชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 แลว ในป พ.ศ. 2521 ตนเองไดเขารับ
การเกณฑทหาร ซึ่งในรุนเดียวกันที่ไปเปนทหารนั้น
จะเกิด พ.ศ. 2500 และไดปลดประจําการเมื่อวันที่
1 พ ศจิกายน 2523 ตามทะเบียนกองประจําการ
สด.3 และทางหนวยงานที่ตนสังกัดไดคัดสําเนา
ทะเบียนบาน เปนเกิดวันที่ 1 ตุลาคม 2500 พรอมกับ
เพื่อน รุนเดียวกัน หลังจากนั้นกไดเขาศึกษาตอ
ระดับ ป.กศ.ชั้นสูง อนุปริญญา ดยใช ทร.14
บับใหม จากนัน้ ไดสอบบรรจุเขารับราชการครู และ
ในวันรายงานตัวเจาหนาที่ไดประกาศวา ใหเขียน
วัน เดือน ปเกิด ตามความเปนจริง ตนจึงไดเขียน
วัน เดือน ปเกิด ใน ก.พ. เปนวันที่ 10 ตุลาคม 24
และจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน
2560 ซึ่งตนเองไดพยายามขอแกไขวัน เดือน ปเกิด
ใหตรงกับทะเบียนบาน บับใหมนั้นถึง 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 ไดดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2553 และ
ครั้งที่ 2 เมื่อ กรก าคม 255 แตทางสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่ตนสังกัด กไมไดดําเนินการให
แตอยางใด และในป พ.ศ. 2560 ไดพยายามติดตอ
กับเจาหนาทีท่ สี่ าํ นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา วาจะให
ตนเองเกษียณปใด ซึ่งทางเจาหนาที่บอกวาเกษียณ
30 กันยายน 2561 ซึ่งภายหลังจากเกษียณทําให
ตนเองไดรับความเดือดรอนเนื่องจากยังไมไดรับ
คาตอบแทนใด เลย
ในเรือ่ งนี้ ก.ค.ศ. พิจารณาแลวเหนวาสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาไมดําเนินการตามคําขอ ของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีการขอ
แกไขวัน เดือน ปเกิด และกรณีการไมดาํ เนินการให
นายซื่อสัตย ใจสุจริต เกษียณอายุราชการ ในวันที่
1 ตุลาคม 2560 ตามทะเบียนประวัติขาราชการ
ก.พ. แตใหรับราชการตอและมีชื่อเกษียณอายุ
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ก.ค.ศ. จึงมีมติใหยดึ ถือวันที่
10 ตุลาคม 24 ตามที่ลงไวในทะเบียนประวัติ
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ขาราชการ ก.ค.ศ. 16 หรือ ก.พ. เดิม เปนวัน เดือน
ปเกิด ของ นายซื่อสัตย ใจสุจริต ตามเดิมตอไป และ
แนะนําให นายซื่อสัตย ใจสุจริต ไปแกไขเอกสาร
หลัก านทางทะเบียนราษ ร เพือ่ ใหตรงกับหลัก าน
การรับราชการในการขอรับบําเหนจบํานาญ ประเดน
ที่สําคัญในเรื่องนี้คือ มติดังกลาว ไมไดมีเพียงแคนั้น
แตยงั ใหสาํ นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ าน
ดําเนินการตรวจสอบขอเทจจริง และพิจารณาดําเนิน
การทางวินัย แพงและอาญา กับผูมีสวนเกี่ยวของ
ในการดําเนินการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามควรแกกรณี และรายงานให ก.ค.ศ. ทราบ
ระเ น เนอง ากม ิ ก.ค.ศ.
กร ินย
เจ า หน า ที่ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ไมดําเนินการแกไขวัน เดือน ปเกิด ใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ถือวาไมป ิบัติหนาที่
ราชการใหเปนไปตามก หมาย และเปนการละเวน
การป ิบัติหนาที่ราชการ ดยมิชอบ เปนการทุจริต
ตอหนาที่ ซึง่ เปนความผิดทางวินยั หรือไม เมือ่ พิจารณา
จากพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 254 หมวด 6 วินยั
และการรักษาวินัย ดังนี้
มา รา ขาราชการคร ละ คลากร
างการศก า อง ิ ิ นา ราชการ ย
ค าม อ ย ริ เ มอ าค ละเ ยงธรรม
มค าม ริ ยิ ะ อ า ะ ขยน มนเ ยร ลเอา
รก า ระ ยชนของ างราชการ ละ อง ิ ิ น
ามมา ร าน ละ รรยา รร ิ ช าช อยาง
เครงคร
หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผอู นื่ อาศัยอํานาจ
และหนาที่ราชการของตน ไมวาจะ ดยทางตรงหรือ
ทางออม หาประ ยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น
การ ิ ิ รอละเ นการ ิ ิ นา
ราชการ ยมิชอ เ อ นเอง รอ อน ร
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ระ ยชน มิค ร เ นการ ริ อ นา ราชการ
เ นค าม ิ ินยอยางราย รง
มา รา ขาราชการคร ละ คลากร
างการศก า อง ิ ิ นา ราชการ เ น
ามก มาย ระเ ย
นของ างราชการ
ละ น ยงานการศก า ม ิค ะร มน ร รอ
น ย ายของร าล ย อ ระ ยชน ง ของ
เรยน ละ ม เกิ ค ามเ ย าย กราชการ
การ ิ ิ นา ราชการ ย ง ม ิ ิ
ามก มาย ระเ ย
นของ างราชการ
และหน ว ยงานการศึ ก ษา มติ ค ณะรั มนตรี ห รื อ
น ยบายของรั บาล ระมา เลินเลอ รอขา
การเอา ระม ระ งรก า ระ ยชนของ าง
ราชการอนเ นเ
เกิ ค ามเ ย าย กราชการ
อยางราย รงเ นค าม ิ ินยอยางราย รง
กรณีนี้กคงตองมาพิจารณากันวา การที่
เจาหนาทีส่ าํ นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและผูท เี่ กีย่ วของ
ไมดําเนินการแกไขวัน เดือน ปเกิด ใหขาราชการครู
ที่มายื่นคําขอ จะเปนการไมป ิบัติหนาที่ราชการ
ดวยความซื่อสัตยสุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม
เปนการละเวนการป ิบัติหนาที่ราชการ ดยมิชอบ
เป น การทุ จ ริ ต ต อ หน า ที่ ร าชการ ทํ า ให ร าชการ
เสียหาย จงใจประมาทเลินเลอ หรือขาดการเอาใจใส
ไมระมัดระวังรักษาประ ยชนของทางราชการ หรือไม
เนือ่ งจากกรณีนี้ นายซือ่ สัตย ใจสุจริต ไดรบั ราชการตอ
และมีชื่อเกษียณอายุ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561
ดยไมเปนไปตามหลักก หมาย ระเบียแบบแผน
การดําเนินการของราชการ สวนเจาหนาทีส่ าํ นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและผูที่เกี่ยวของ จะไดรับ ทษ
ระดับใดเพียงใดขึ้นอยูกับกระบวนการนั้น
กร ง
กรณีนี้กคงตองอยูที่กระบวนการพิจารณา
ว า การกระทํ า ของเจ า หน า ที่ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาและผูที่เกี่ยวของ ทําใหราชการตองจาย

Special Issues
เงินเดือนและผลประ ยชนอื่น จากการไดรับ
ราชการตออีก 1 ป ของ นายซื่อสัตย ใจสุจริต
เปนการกระทําละเมิดตอหนวยงานของรั ทําให
ราชการเสียหายแคไหน เพียงใด ก หมายทีเ่ กีย่ วของ
ในสวนนี้ คือพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. 253 ซึ่งบัญญัติไววา
มา รา นกร น ยงานของร
องร ิ ชคา นิ ม
น ก เ ย ายเ อ
การละเมิ ของเ า นา
น ยงานของร
ม ิ ธิเรยก เ า นา าละเมิ ช ชคา นิ ม
น งกลา ก น ยงานของร าเ า นา
กระ าการนน ยค าม ง รอ ระมา
เลินเลออยางราย รง
สิ ท ธิ เรี ย กให ช ดใช ค  า สิ น ไหมทดแทน
ตามวรรคหนึ่ ง จะมี ไ ด พี ย งใดให คํ า นึ ง ถึ ง ระดั บ
ความรายแรง แหงการกระทําและความเปนธรรม
ในแตละกรณีเปนเกณฑ ดยมิตอ งใหใชเตมจํานวน
ของความเสียหายกได
ถ า การละเมิ ด เกิ ด จากความผิ ด หรื อ
ความบกพรองของหนวยงานของรั หรือระบบ
การดําเนินงานสวนรวม ใหหกั สวนแหงความรับผิด
ดังกลาวออกดวย
ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจาหนาที่
หลายคน มิใหนําหลักเรื่องลูกหนี้รวมมาใชบังคับ
และเจาหนาที่แตละคนตองรับผิดใชคาสินไหม
ทดแทนเ พาะสวนของตนเทานั้น
มา รา
นกร เ า นา เ น
กระ าละเมิ อ น ยงานของร ม า ะเ น
น ยงานของร นนอย น งก รอ ม าเ น
การกระ า นการ ิ ิ นา นา
ิ
มา รา มา ช งค ยอน ลม แตถามิใช
การกระทําในการป บิ ตั หิ นาทีใ่ หบงั คับตามบทบัญญัติ
แหงประมวลก หมายแพง และพาณิชย

สิ ท ธิ เรี ย กร อ งค า สิ น ไหมทดแทนจาก
เจาหนาทีท่ งั้ สองประการตามวรรคหนึง่ ใหมกี าํ หนด
อายุความ สองปนับแตวันที่หนวยงานของรั รูถึง
การละเมิ ด และรู  ตั ว เจ า หน า ที่ ผู  จ ะพึ ง ต อ งใช
คาสินไหมทดแทน และกร น ยงานของร
เ น าเ า นา นน ม องร ิ กระ ร ง
การคลง ร อ ล เ น า องร ิ
ิ ธิ
เรยกรองคา ิ น ม
นนนมกา น อาย
ค าม นง น
น น ยงานของร มคา ง
ามค ามเ นของกระ ร งการคลง
กร อา า
ประมวลก หมายอาญา ลักษณะ 2 ความผิด
เกีย่ วกับการปกครอง หมวด 2 ความผิดตอตําแหนง
หนาที่ราชการ
มา รา
เ นเ า นกงาน ิ ิ
รอละเ นการ ิ ิ นา ยมิชอ เ อ
เกิ ค ามเ ย าย ก นง
รอ ิ ิ รอ
ละเ นการ ิ ิ นา ย ริ องระ าง
าคก ง นง ง ิ รอ ร ง อง น า
ง อง มน า รอ ง า ง ร
กรณีนี้กเชนกันนะคะวาในกระบวนการ
พิจารณาไดพิจารณาการกระทําของเจาหนาที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผูที่เกี่ยวของวา
ไดละเวนการป บิ ตั หิ นาที่ ดยมิชอบ จนเกิดความ
เสียหายตอนายซือ่ สัตย ใจสุจริต และราชการแคไหน
เพียงใด เหนไหมคะวา ผลกระทบในการไมป ิบัติ
ตามก หมาย ก ระเบียบขอบังคับของราชการ
จะสงผลไปสูความผิดทางวินัย แพง และอาญาได
สวนจะไดรบั ทษในกรณีไหน ระดับใดเพียงใด ขึน้ อยูก บั
กระบวนการนั้น หวังวาเรื่องนี้จะเปนอุทาหรณ
และสรางความตระหนักในการป ิบัติงานไดบาง
นะคะ พบกันใหม บับหนาคะ สวัสดีคะ
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ขยับ
เรื่อง
ขยะ
ปจจุบนั ประเทศไทยมีการใชพลาสติกและ ม
เปนบรรจุภัณฑจํานวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งพลาสติกและ
ม ยอยสลายไดยากในสิ่งแวดลอม ตองใชเวลา
นับรอยปในการยอยสลาย จึงมีผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของชีวิตประชาชน
ในการประชุมคณะรั มนตรี เมือ่ วันที่ 1 กรก าคม
2561 จึงมีมติเหนชอบใหการจัดการขยะมูล อย
เปนวาระแหงชาติ ดยกําหนดใหหนวยงานภาครั
ดําเนินกิจกรรมใหเกิดผลเปนรูปธรรม ดยเรว พรอมกัน
ทั่วประเทศ อีกทั้งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ ก.พ.ร. ยังผลักดันใหนาํ มาตรการลด
และคัดแยกขยะมูล อยในหนวยงานภาครั มาเปน
ประเดนหนึง่ ในการประเมินผูบ ริหารองคกร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของแตละสวนราชการดวย
สําหรับการดําเนินการของกระทรวงศึกษาธิการ ดย
รั มนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย
ธีระเกียรติ เจริญเศรษ ศิลป ไดมอบน ยบายการลด
ปริมาณการใชพลาสติก ดยใหหนวยงานและสถานศึกษา
ทุกระดับของกระทรวงศึกษาธิการ จัดทํา ครงการ
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สรศ

น ามัย

ผ านวยการ ารก เปลยนแปล า รั
และน ย ายพเศ

กิจกรรมเพือ่ ลดปริมาณการใชพลาสติกในหนวยงาน
และสถานศึกษา และใหมีการติดตามหรือรายงาน
ผลการดําเนิน ครงการเพื่อใหเกิดผลสัม ทธิอยาง
เปนรูปธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงดําเนินการ
ตามน ยบายดังกลาว ดยมอบใหสํานักอํานวยการ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนเจาภาพหลัก
ในการดําเนินการและใหนาํ มาตรการลดและคัดแยก
ขยะมูล อยในหนวยงานภาครั เปนตัวชี้วัดตาม
คํารับรองการป ิบัติราชการระดับสํานัก ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเดนการประเมิ น
ประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับความสําเรจ
ในการลดและคัดแยกขยะมูล อยในหนวยงานภาครั
ซึง่ สํานักงาน ก.ค.ศ. จะตองป บิ ตั งิ านตามคํารับรอง
การป ิ บั ติ ร าชการดั ง กล า วให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
ใหมากที่สุด จึงกําหนดแนวทางการดําเนินการดวย
การเตรียมความพรอม ดานบุคลากรใหมกี ารปรับเปลีย่ น
พ ติกรรมอยางเปนระบบและตอเนื่อง

Special Issues

ดานการลดขยะมูล อย สํานักงาน ก.ค.ศ.
มีน ยบายเรงสรางจิตสํานึกและขอความรวมมือจาก
บุคลากรทุกคนในการปรับเปลี่ยนพ ติกรรม รูจัก
การป เิ สธการรับถุงพลาสติก งดนําถุงพลาสติกเขา
ที่ทํางานและบาน ลดการใชแกวพลาสติกแบบใช
ครั้งเดียวทิ้ง มีการพกพาแกวนํ้า กระติกนํ้าสวนตัว
จนเปนนิสัย ใชกลองขาวหรือปน ตแทนการใช ม
บรรจุอาหาร และลดขยะอินทรีย ขยะมูล อย
เปนตน

ดานการคัดแยกขยะมูล อย สํานักงาน ก.ค.ศ.
ดําเนินการแบงขยะออกเปน 4 ประเภท เพื่อใหงาย
ตอการนํากลับมาใชประ ยชนและนําไปกําจัดทิง้ คือ
ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย ขยะอันตรายและขยะทัว่ ไป
เมื่อคัดแยกขยะแลวนั่นหมายความวาปริมาณขยะ
ของแตละวันจะตองมีปริมาณที่ลดนอยลงเรื่อย
สํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จะตัง้ จุดตรวจขยะกอนทิง้ มีเจาหนาทีน่ บั แกวพลาสติก
และชัง่ นํา้ หนักเศษอาหาร และจดบันทึกปริมาณของ
ขยะเปนประจําทุกวัน

อยางไรกตาม นอกจากบุคลากรทุกคนจะตองปรับเปลีย่ นพ ติกรรมดวยการลดและคัดแยกขยะมูล อย
กอนทิ้งแลว ภาพที่อยากเหนตอไปกคือ ายรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานครควรมีรถขยะแบบแยก
ประเภท ใหพนักงานเกบขยะเลือกเกบในแตละวันไมซํ้ากัน มีตารางกําหนดวัน เวลาและประเภทขยะที่เกบ
อยางชัดเจน เชน วันอาทิตย เกบขยะอินทรีย วันจันทร เกบขยะพลาสติก เปนตน ไมควรใหปราก ภาพเดิม
ที่รถขยะเกบทุกสิ่งรวมอัดแนนเพื่อขนไปเผาทิ้งเทานั้น หากทุก ายทําได กจะเปนมิติใหมของการใชใจดูแล
สิ่งแวดลอม วันนี้คุณเริ่มขยับเรื่องขยะแลวหรือยังคะ
วารสารข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา

11

Special Issues

ขอสังเกตเกี่ยวกับการบรหารงานบคคล
กรณีผูบรหารไมมีผลการประเมน สมศ
ะขอประเมนวทย านะ ว

รา า  ทยก

ผ านวยการ ารก
ระ าแหน และวทย านะท

สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดรบั คําขอหารือจาสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
วามีขา ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดผา น
การคัดเลือกใหดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา
และสถานศึกษาที่ไดรับการแตงตั้งไดรับประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบ 3 เสรจสิน้ ไปแลว ตอมาผูบ ริหาร
สถานศึ ก ษาดั ง กล า วมี คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะยื่ น ขอมี
วิทย านะและเลื่อนวิทย านะ แตสถานศึกษาที่
ดํารงตําแหนงอยูในปจจุบันยังไมไดมีการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบ 4 จะสามารถนําผลการประเมิน
ครั้ ง สุ ดท า ย รอบ 3 ของสถานศึ ก ษาที่ ต นเอง
ดํารงตําแหนงอยูในปจจุบันมารายงานในดานที่ 3
ดานผลการป บิ ตั งิ าน สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพ
ในการบริหารสถานศึกษา ไดหรือไม ถาไมไดจะตอง
ดําเนินการอยางไร
ก.ค.ศ.กํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวทิ ย านะและ
เลือ่ นวิทย านะ สายงานบริหารสถานศึกษา ตามหนังสือ
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สํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.4 ว 1
ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 และไดกาํ หนดตัวชีว้ ดั
การประเมินดานที่ 3 ดานผลการป บิ ตั งิ าน สวนที่ 1
ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา
60 คะแนน มี 14 ตัวบงชี้ ประกอบดวย 1 ผลการพัฒนา
ทีเ่ กิดกับผูเ รียน 24 คะแนน มี 6 ตัวบงชีล้ ะ 4 คะแนน
2 ผลการพัฒนาทีเ่ กิดกับครู 16 คะแนน มี 4 ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ละ 4 คะแนน 3 ผลการพัฒนาที่เกิดกับ
สถานศึกษา คะแนน มี 2 ตัวบงชี้ 4 คะแนน 4
ผลการพัฒนาทีเ่ กิดกับชุมชน หรือทองถิน่ 4 คะแนน
มี 1 ตัวบงชี้ และ 5 ปริมาณและสภาพของงาน
คะแนน มี 1 ตัวบงชี้ ซึง่ ในจํานวน 14 ตัวบงชี้
ดังกลาว ก.ค.ศ. กําหนดใหนาํ ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. มาเปนตัวบงชี้ ในการประเมิน
จํานวน 5 ขอ ขอ 1 ตัวบงชี้ 1.3 ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาดานผูเ รียน ขอ 2 ตัวบงชี้
2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
ดานครู และ 2.3 ผลการเสริมสรางวินยั ขอ 3 ตัวบงชี้

Special Issues
3.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
ตามมาตร าน ดานผูบ ริหาร และ ขอ 4 ผลการพัฒนา
ที่เกิดกับชุมชน หรือทองถิ่น ดยนําผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตร าน
และประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบ 2
ป พ.ศ. 254 2553 ตอมาเมื่อมีการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบ 3 ป พ.ศ.2554 255 ไดนํา
ผลการประเมินดังกลาวมากําหนดเปนตัวบงชีส้ าํ หรับ
ผูที่ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ซึ่ง
ผูบ ริหารสถานศึกษารายใดที่บริหารสถานศึกษานั้น
และสถานศึกษาไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบ 2 และหรือรอบ 3 แลว หากยื่นขอประเมิน
วิทย านะใหนาํ ผลการประเมินครัง้ หลังสุดมรายงาน
ไดหลังจากป พ.ศ. 255 เปนตนมา ไมมกี ารประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบ 4 เนือ่ งจาก สํานักงานรับรอง
มาตร านและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ.
ใหชะลอการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ออกไปกอน
จึ ง ทํ า ให ผู  บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง
ตั้งแตป พ.ศ. 255 ยังไมไดรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกทําใหไมสามารถรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก จํานวน 5 ขอได
สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดนาํ เรือ่ งดังกลาวเสนอให
อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทย านะขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ทําการแทน ก.ค.ศ.
พิจารณา ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแลวเหนวาผูบริหาร
สถานศึกษายืน่ คําขอรับการประเมินวิทย านะ และ
สถานศึกษาที่ดํารงตําแหนงอยูในปจจุบันไดมีการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 เสรจสิ้นไปแลว
กอนที่ผูบริหารสถานศึกษารายดังกลาวจะไดรับ
การแตงตั้ง ดังนั้น การขอนําผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกครั้งหลังสุด รอบ 3 ของสถานศึกษาที่
ดํารงตําแหนงอยูมารายงานดานที่ 3 ดานผลการ
ป บิ ตั งิ าน สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ที่ประชุมพิจารณาแลวเหนวา
ผลการประเมินดังกลาว ไมใชผลจากการบริหารงาน
ของผูข อรับการประเมิน จึงไมสามารถนําผลการประเมิน
ดังกลาวมารายงานดานที่ 3 สวนที่ 1 ได แตอยางไร
กตามสาเหตุทผี่ บู ริหารสถานศึกษาไมมผี ลการประเมิน
คุณภาพภายนอก เนือ่ งจาก สมศ. ใหชะลอการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบ 4 ออกไปกอน และเมือ่ ผูบ ริหาร
สถานศึกษามีคุณสมบัติที่จะยื่นขอรับการประเมิน
แตสถานศึกษาของผูขอรับการประเมินยังไมไดรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก จึงมิใชเหตุที่จะทําให
ผูบ ริหารสถานศึกษาเสียสิทธิในการประเมินวิทย านะ
จึงมีมติใหการประเมินดานที่ 3 ดานผลการป บิ ตั งิ าน
สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 60 คะแนน ทีก่ าํ หนดรายการประเมินไว
14 ตัวบงชี้ ปรับรายการประเมินเหลือ จํานวน ตัวบงชี้
ดยใหตดั ตัวบงชีก้ ารประเมินคุณภาพภายนอก จํานวน
5 ขอ ออก และปรับคาคะแนนในแตละตัวบงชี้ และ
ปรับเกณฑการใหคะแนน เปนดังนี้
1. รายการประเมินดานที่ 3 ดานผล
การป ิบัติงาน สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพ
ในการจัดการสถานศึกษา และปรับคาคะแนนใหม
ระดับ 1 ในแตละระดับคุณภาพกําหนดคาคะแนน ดังนี้
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รายการ ระเมิน าน
น

ลการ

นาค

คะ นน กา น เ ิม คะ นน กา น

ลการ ิ ิงาน

า นการ ริ าร การ านศก า

คะ นน

. ลการ นา เกิ ก เรยน

รม

คะ นน

รม

คะ นน

ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลสัม ทธิทางการเรียนของผูเรียน

4

6

ตัวบงชี้ที่ 1.2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน

4

6

ตัวบงชีท้ ี่ 1.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาดานผูเ รียน

4

ไมประเมิน

ตัวบงชี้ที่ 1.4 ผลการทดสอบ

4

6

ตัวบงชี้ที่ 1.5 ผลการพัฒนาความสามารถของผูเรียน

4

5

ตัวบงชี้ที่ 1.6 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนกลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา

4

5

ตามหลักสูตรทุกขอ
หรือ

หรือ

หรือ

ผลการทดสอบ อื่น ของระดับชาติ ในระดับชั้นสูงสุดของ
สถานศึกษา 2 ปการศึกษา

ในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

รม

. ลการ นา เกิ ก คร

คะ นน

ตัวบงชี้ที่ 2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ดานครู

4

ตัวบงชี้ที่ 2.2 ผลการพัฒนาทางวิชาชีพ

4

ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลการเสริมสรางวินัย

4

ตัวบงชี้ที่ 2.4 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับ

4

รม

คะ นน

ไมประเมิน
ไมประเมิน

การยกยองเชิดชูเกียรติจากหนวยงานของรั และ
หนวยงานเอกชนในระยะ 5 ป
. ลการ นา เกิ ก

านศก า

ตัวบงชี้ที่ 3.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา

ร ม คะ นน
4

ร ม คะ นน
ไมประเมิน

ตามมาตร านดานผูบริหาร
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ผูบริหารหรือสถานศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ

4

ในระยะเวลา 5 ป
. ลการ นา เกิ ก ชมชน รอ อง นิ

ร ม คะ นน

ไมประเมิน

. ริมา ละ า ของงาน

ร ม คะ นน

ร ม คะ นน
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2. เกณฑการใหคะแนน
กําหนดเกณฑการใหคะแนนเปนระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 และ
ระดับ 1 ในแตละระดับคุณภาพกําหนดคากําหนดคาคะแนน ดังนี้
ระ ค

า

คาคะ นน
คะ นนเ ม

คะ นนเ ม

คะ นนเ ม

4

5.00

3

3. 5

2

2.50

3.00

4.00

1

1.25

1.50

2.00

6.00
ม ิการ ะ อน4.50ง รอยละ

.00
6.00

จากกรณีตามขอหารือดังกลาวขางตน หากสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา หนวยงาน สวนราชการ
ไดรับคําขอรับการประเมินของผูบริหารสถานศึกษา ตองตรวจสอบรายละเอียดขอมูลกอน ถาเปน
กรณีเชนเดียวกันนี้ ยังไมสามารถดําเนินการสงใหคณะกรรมการประเมินได ใหเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณีพิจารณากอนแลวเสนอให
ก.ค.ศ.พิจารณาเปนกรณีเ พาะรายพรอมทัง้ เอกสารหลัก านทีเ่ กีย่ วของเพือ่ ประกอบการพิจารณา
ตอไป เชน ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ครัง้ หลังสุดทีร่ ะบุวนั ทีป่ ระเมินของสถานศึกษา
ทีผ่ ขู อรับการประเมินดํารงตําแหนงอยูใ นปจจุบนั สําเนา กพ. หรือ กคศ. 16 สําเนารายงานการประชุม
กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง เปนตน
สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงผูบ ริหารสถานศึกษา ทีไ่ ดรบั การแตงตัง้
ใหดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา และไดบริหารสถานศึกษานั้นจนไดรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบ 2 และรอบ 3 เสรจสิ้นไปแลว แตยังไมไดรับการประเมินภายนอก รอบ 4 สามารถ
นําผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ตนเองเคยบริหารสถานศึกษาครั้งหลังสุด นํามารายงาน
ดานที่ 3 ดานผลการป บิ ตั งิ าน สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาได
ดยใหคณะกรรมการประเมินตามรายการประเมิน จํานวน 14 ตัวบงชี้ และเกณฑการใหคะแนนเดิม
ตามที่กําหนดไวในคูมือการประเมิน ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.4 1100
ลงวันที่ 10 พ ษภาคม 2553
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(ราง) พระราชบัญญัตมิ าตรฐานทาง

จริยธรรม พ.ศ. ....
นายม เ ยร ส

ผ านวยการ ารก เสรมสรา และ
มา ร านวนัย

รั ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 6 วรรคสาม บัญญัตใิ หรั
พึงจัดใหมีมาตร านทางจริยธรรม เพื่อใหหนวยงาน
ของรั ใชเปนหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรม
สําหรับเจาหนาที่ของรั ในหนวยงานนั้น ซึ่งตอง
ไมตํ่ ากวา มาตร านทางจริย ธรรมดั งกลา ว และ
มาตรา 25 ข. ดานการบริหารราชการแผนดิน 4
บั ญ ญั ติ ใ ห มี ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการบริ ห าร
งานบุ ค คลภาครั เพื่ อ จู ง ใจให ผู  มี ค วามรู  ค วาม
สามารถอยางแทจริงเขามาทํางานในหนวยงานของรั
และสามารถเจริญกาวหนาได ตามความสามารถและ
ผลสัม ทธิของงานของแตละบุคคล มีความซื่อสัตย
สุจริต กลาตัดสินใจและกระทํา ในสิ่งที่ถูกตอง ดย
คิดถึงประ ยชนสวนรวมมากกวาประ ยชนสว นตัว
มีความคิดสรางสรรคและคิดคนนวัตกรรมใหม เพื่อ
ใหการป บิ ตั ริ าชการและการบริหารราชการแผนดิน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ มีมาตรการคุม ครอง
ปองกันบุคลากรภาครั จากการใชอาํ นาจ ดยไมเปนธรรม
ของผูบังคับบัญชา
คณะรั มนตรี ใ นคราวประชุ ม เมื่ อ วั น ที่
13 กันยายน 255 มีมติมอบหมายใหรองนายกรั มนตรี
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นายวิษณุ เครืองาม กํากับดูแลใหหนวยงานผูร บั ผิดชอบ
การดําเนินการใหเปนไปตามรั ธรรมนูญ บับใหม
ดยให ก.พ. รับผิดชอบการจัดทํามาตร านทาง
คุณธรรม จริยธรรมบุคคลของหนวยงานของรั ตาม
มาตรา 6 วรรคสาม และมาตรา 25 ข. 4 รวม
กับองคกรการบริหารงานบุคคลประเภทตาง ซึ่ง
คณะรั มนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม
2561 ไดมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติ
จริยธรรมเจาหนาที่ของรั พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน
ก.พ. เสนอ ดังนี้
1 กํ า หนดมาตร านทางจริ ย ธรรม
สําหรับ เจาหนาที่ของรั
2 กําหนดใหมีคณะกรรมการมาตร าน
ทางจริยธรรมของเจาหนาทีข่ องรั ก.ม.จ. ประกอบ
ดวย นายกรั มนตรีหรือรองนายกรั มนตรีท่ีนายก
รั มนตรีมอบหมายเปนประธาน ผูแทน ก.พ. เปน
รองประธาน ผูแทนองคกรกลางบริหารงานบุคคล
นอกจาก ก.พ. ผูแทน ก.พ.ร. ผูแทนศูนยคุณธรรม
องคการมหาชน และใหมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จํานวนไมเกินหาคน และใหเลขาธิการ ก.พ. เปน
กรรมการและเลขานุการ ดยตําแหนง
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3 ก.ม.จ. มีอํานาจหนาที่เสนอแนะและ
ใหคาํ ปรึกษาแกคณะรั มนตรี เกีย่ วกับน ยบายและ
ยุทธศาสตรการขับเคลือ่ นและการสงเสริมจริยธรรม
ภาครั ใหคาํ ปรึกษาแกองคกรกลางการบริหารงานบุคคล
ในการจัดทําและปรับปรุงประมวลจริยธรรม กําหนด
หลักเกณฑการนําจริยธรรมไปใชในกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงวินจิ ยั ตีความ หรือ
ให ค วามเหนในเรื่ อ งที่ ขั ด แย ง กั บ มาตร านทาง
จริยธรรม ตลอดจนกํากับ ติดตาม และประเมินผล
การดําเนินการตามมาตร านทางจริยธรรม
4 กํ า หนดให อ งค ก รกลางบริ ห าร
งานบุคคลของเจาหนาที่ของรั แตละประเภทซึ่ง
รวมถึงคณะกรรมการอื่นที่ทําหนาที่องคกรกลาง
บริ ห ารงานบุ ค คลของเจ า หน า ที่ ข องรั กํ า หนด
ประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาทีข่ องรั ประเภทนัน้
และใหมีกลไกขับเคลื่อนองคกร กระบวนการและ
วิธีการในการรักษาจริยธรรมของเจาหนาที่ของรั
5 กํ า หนดให ห น ว ยงานของรั นํ า
พ ติกรรมในการรักษาจริยธรรมไปใชใกระบวนการ
บริหารงานบุคคล เพื่อใหการขับเคลื่อนมาตร าน
ทางจริยธรรมเกิดผลในทางป บิ ตั อิ ยางเปนรูปธรรม
สํานักงานคณะกรรมการก ษ กี าไดนาํ ราง
ก หมายฯ เสนอคณะกรรมการก ษ กี า คณะที่ 2

ตรวจพิจารณาแลวเสรจเมือ่ วันที่ 23 พ ศจิกายน 2561
ดยเปลี่ยนชื่อรางก หมายเปนรางพระราชบัญญัติ
มาตร านทางจริยธรรม พ.ศ. .... และสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แหงชาติในการประชุมครั้งที่ 2561 เปนพิเศษ
เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 ไดมีมติหลักการ
ในวาระที่ 1 ของรางพระราชบัญญัติมาตร านทาง
จริยธรรม พ.ศ. .... และตัง้ คณะกรรมาธิการวิสามัญขึน้
คณะหนึ่งเพื่อพิจารณา
คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร า ง
พระราชบัญญัติมาตร านทางจริยธรรม พ.ศ. ....
ไดจัดใหมีการประชุมเพื่อพิจารณาแกไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติฯ เปนรายมาตรา จํานวน ครั้ง
พรอมจัดทํารายงานและนําเสนอตอที่ประชุมสภา
นิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ ค รั้ ง ที่ 2562 เป น พิ เ ศษ
เมือ่ วันพ หัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ซึง่ ทีป่ ระชุมฯ
เหนสมควรประกาศใชรา งพระราชบัญญัตมิ าตร าน
ทางจริยธรรม พ.ศ. .... เปนก หมาย เมื่อมีการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว จึงจะมีผลบังคับใช
เปนก หมายตอไป
การจัดทํามาตร านทางคุณธรรมจริยธรรม
บุคคลของหนวยงานของรั ตามรั ธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 6
วรรคสาม และมาตรา 25 ข. 4 ใหคณะกรรมการ
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ขาราชการพลเรือน ก.พ. รวมกับองคกรกลางบริหาร
งานบุคคลประเภทตาง รับผิดชอบดําเนินการ ดย
สํานักงาน ก.ค.ศ. ใน านะเปนเจาหนาที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงาน ในหนาที่ของ ก.ค.ศ. องคกรกลาง
บริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษาจึ ง ต อ งดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตาม
บทบั ญ ญั ติ แ ห ง รั ธรรมนู ญ ดั ง กล า ว ดยจั ด ทํ า
ประมวลจริยธรรมสําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่อยูในความรับผิดชอบ และใหนํา
มาตร านทางจริยธรรมใชเปนหลักสําคัญในการจัดทํา
ประมวลจริยธรรมขององคกรกลางบริหารงานบุคคล
และหนวยงานของรั ทีจ่ ะกําหนดเปนหลักเกณฑใน
การป ิบัติตน ของเจาหนาที่ของรั เกี่ยวกับสภาพ
คุณงามความดีที่เจาหนาของรั ตองยึดถือสําหรับ
การป ิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การป ิบัติที่
ควรกระทําหรือไมควรกระทํา ตลอดจนการดํารงตน
ในการกระทํา ความดีและละเวนความชั่ว ซึ่งราง
พระราชบัญญัติมาตร านทางจริยธรรม พ.ศ. ....
มาตรา 5 บัญญัติวา มาตร านทางจริยธรรม คือ
หลักเกณฑการประพ ติป ิบัติอยางมีคุณธรรมของ
เจาหนาที่ของรั ซึ่งจะตองประกอบดวย
1 ยึ ด มั่ น ในสถาบั น หลั ก ของประเทศ
อันไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
2 ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต มี จิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี และ
รับผิดชอบตอหนาที่
3 กลาตัดสินใจและกระทําในสิง่ ทีถ่ กู ตอง
ชอบธรรม
4 คิ ด ถึ ง ประ ยชน ส  ว นรวมมากกว า
ประ ยชนสวนตัว และมีจิตสาธารณะ
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5 มุงผลสัม ทธิของงาน
6 ป ิ บั ติ ห น า ที่ อ ย า งเป น ธรรมและ
ไมเลือกป ิบัติ
ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดีและรักษา
ภาพลักษณของทางราชการ
มาตร านทางจริยธรรมดังกลาวขางตน
ใหใชเปนหลักสําคัญในการจัดทําประมวลจริยธรรม
ของหนวยงานของรั ที่จะกําหนดเปนหลักเกณฑ
ในการป บิ ตั ติ นของเจาหนาทีข่ องรั เกีย่ วกับสภาพ
คุณงามความดี ทีเ่ จาหนาทีข่ องรั ตองยึดถือสําหรับ
การป ิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การป ิบัติที่
ควรกระทํา หรือไมควรกระทํา ตลอดจนการดํารงตน
ในการกระทําความดีและละเวนความชั่ว
ในการนี้ เพื่อใหการรองรับการดําเนินการ
ตามรางพระราชบัญญัติมาตร านทางจริยธรรม
พ.ศ. .... เปนไปดวยความเรียบรอย สํานักงาน ก.ค.ศ.
ไดมกี ารเตรียมการขับเคลือ่ นมาตร านทางจริยธรรม
เจาหนาที่ของรั เพื่อใหมีขอมูลที่รอบดานสําหรับ
การจัดทํา ราง ประมวลจริยธรรมขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... อันประกอบดวย
ขอป ิบัติ กลไกและระบบการบังคับใช มาตรการ
ทางจริยธรรม การสงเสริม คุมครอง และรักษา
จริยธรรม และการดําเนินการอื่น เพื่อใหเปนไป
ตามรางพระราชบัญญัตมิ าตร านทางจริยธรรม พ.ศ. ....
มาระยะหนึง่ แลว และจะไดมกี ารรับ ง ความคิดเหน
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้จะตองดําเนินการ
ใหสอดคลองกับทิศทางการขับเคลือ่ นยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป แผนการป ริ ปู ประเทศ รวมถึงมาตรการ
อืน่ ทีเ่ กีย่ วของกับ การสงเสริมจริยธรรมขาราชการ
และเจาหนาที่ของรั และนําเสนอ ก.ค.ศ. ตอไป
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การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม

ตําแหนงครูผูชวย

มาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 254
และทีแ่ กไขเพิม่ เติม กําหนดใหผทู ไี่ ดรบั การบรรจุและ
แตงตั้งในตําแหนงครูผูชวยตองเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขมเปนเวลาสองปกอนแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงครู ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกี าร
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ซึ่ง ก.ค.ศ. ไดกําหนดหลักเกณฑ
และวิธกี ารการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2 ว 20
ลงวั น ที่ 10 พ ศจิ ก ายน 254 ว 20 254
กําหนดใหมีคณะกรรมการประเมิน 3 คน ประกอบ
ดวย ผูอ าํ นวยการ รงเรียน เปนประธาน ผูท รงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการสถานศึกษา และครูใน รงเรียน
เปนกรรมการและเลขานุการ ทําหนาที่ประเมิน
ครูผูชวยใน 2 ดาน คือดานการป บิ ตั ติ น และดานการ
ป ิบัติงาน ดยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารดั ง กล า ว
ประกาศใชเปนระยะเวลากวา 10 ป สํานักงาน ก.ค.ศ.
พิจารณาแลวเหนวาเพือ่ ใหทนั ตอสภาวการณปจ จุบนั

นุชทยา กาลั เ ก

หัวหนากลุมพั นา าราชการ รและ
ุ ลากรทา การศก า

ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเรว เนนการสราง
บุคลากรทีเ่ ปนคนรุน ใหมใหเปนคนดี คนเกง มีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และเปนมืออาชีพ ตระหนักถึง
คุณภาพครูผูชวยซึ่งเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อน
ระบบการศึกษาไทยในยุคปจจุบนั จึงไดทบทวนปรับปรุง
หลักเกณฑและวิธีการดังกลาว ดยไดดําเนินการ
ยกรางหลักเกณฑและวิธีการใหมใหสอดคลองกับ
สภาวการณทเี่ ปลีย่ นไป และ ก.ค.ศ. ไดมมี ติเหนชอบ
ใหประกาศใชหลักเกณฑและวิธกี ารเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขม ตําแหนงครูผชู ว ย ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206. ว 1 ลงวันที่ 25
ตุลาคม 2561 ว 1 2561 ใหมผี ลบังคับตัง้ แตวนั ที่
1 ตุลาคม 2561เปนตนไป ทั้งนี้ สําหรับผูที่ไดรับการ
บรรจุและแตงตัง้ เขารับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กอนวันที่ 1 ตุลาคม 2561
ใหเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตามหลักเกณฑ
และวิธกี ารเดิม ว 20 254 ตอไปจนกวาจะแลวเสรจ
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หลักเกณฑและวิธีการฯ ที่กําหนดใหมนี้
ใชสําหรับผูที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงครูผูชวย ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ดย
มีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
1. น ยงาน น งก
เปนผูดําเนินการจัดใหมีการป มนิเทศ
ครูผูชวย นับแตวันที่เขาป ิบัติหนาที่ราชการ และ
ดําเนินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
เปนเวลาสองปในสถานศึกษาที่ไดรับการบรรจุและ
แตงตั้ง
2. องค ระกอ ค ะกรรมการ
ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา
เป น ประธานกรรมการ ครู ใ นสถานศึ ก ษา และ
ผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ อื่ น จากภายนอกสถานศึ ก ษา เป น
กรรมการ ดยใหคณะกรรมการทําหนาทีเ่ ปนพีเ่ ลีย้ ง
ใหคาํ ปรึกษา สอนงาน ชวยเหลือ แนะนําการป บิ ตั ติ น
และการป ิบัติงานใหกับครูผูชวย
อาน ยการ านศก า หมายถึ ง
ผูอํานวยการสถานศึกษาที่ครูผูชวยไดรับการบรรจุ
และแต ง ตั้ ง ในสถานศึ ก ษานั้ น หากไม มี ผู  ดํ า รง
ตําแหนง ใหแตงตั้งผูอํานวยการสถานศึกษาจาก
สถานศึกษาอื่นที่อยูใกลเคียงได หรือผูที่ไดรับคําสั่ง
แตงตัง้ ใหรกั ษาการในตําแหนงผูอ าํ นวยการสถานศึกษา
ทีค่ รูผชู ว ยไดรบั การบรรจุและแตงตัง้ ในสถานศึกษานัน้
คร น านศก า หมายถึง ผูด าํ รงตําแหนง
ครูในสถานศึกษาทีค่ รูผชู ว ยไดรบั การบรรจุและแตงตัง้
ในสถานศึกษานัน้ หากไมมผี ดู าํ รงตําแหนง ใหแตงตัง้
ครูจากสถานศึกษาอื่นที่อยูใกลเคียงได พรอมทั้ง
ทําหนาที่เปนครูพี่เลี้ยงดวย
รงค อิ น าก ายนอก านศก า
หมายถึง ผูซ งึ่ มิไดสงั กัดหรือดํารงตําแหนง ในสถานศึกษา
ทีค่ รูผชู ว ยไดรบั การบรรจุและแตงตัง้ ในสถานศึกษานัน้
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ดยบุคคลดังกลาวตองเปนผูท มี่ คี วามรูค วามเชีย่ วชาญ
ดานการศึกษาเปนทีย่ อมรับในวงวิชาชีพครู สามารถ
ใหคาํ แนะนําครูผชู ว ยเกีย่ วกับการเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขมได
3. การ งค ะกรรมการ ใหดําเนินการ
ดังนี้
1 สถานศึกษา เสนอรายชื่อผูดํารง
ตําแหนงครูในสถานศึกษาไปยังสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจัดสงรายชือ่
ไปยังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพือ่ ดําเนินการ
สําหรับหนวยงานที่มิไดสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษา ใหสถานศึกษาเสนอรายชือ่ ผูด าํ รงตําแหนงครู
ในสถานศึกษา ไปยังสวนราชการตนสังกัดเพือ่ ดําเนินการ
2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอ
บัญชีรายชือ่ ผูท รงคุณวุฒอิ นื่ จากภายนอกสถานศึกษา
ไปยังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อเสนอ กศจ.
พิจารณาใหความเหนชอบ
สําหรับหนวยงานที่มิไดสังกัดเขตพื้นที่
การศึ ก ษา ให ส ถานศึ ก ษาเสนอบั ญ ชี ร ายชื่ อ
ผูทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา ไปยัง
สวนราชการตนสังกัดเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.
ตั้งพิจารณาใหความเหนชอบ
4. การลา าม ลกเก ละ ิธการ
การลาคลอดบุตร ลาปวยซึง่ จําเปนตอง
รักษาตัวเปนเวลานาน ลาปวยเพราะประสบอันตราย
ในขณะป ิบัติราชการตามหนาที่ หรือขณะเดินทาง
ไปหรือกลับจากป บิ ตั ริ าชการตามหนาที่ หรือลาเขารับ
การตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล ใหนับวัน
ลาดังกลาว รวมเปนระยะเวลาการเตรียมความ
พรอมและพัฒนาอยางเขมไดไมเกินเกาสิบวัน หาก
ลาเกินเกาสิบวัน ตองเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขมตามจํานวนวันลาทีเ่ กินใหครบสองป
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5. เก
ิน
ตองมีผลการประเมินดานการป ิบัติตน
และการป ิ บั ติ ง านจากกรรมการทุ ก คนเ ลี่ ย
ในแตละครั้ง ดังนี้
ครั้ ง ที่ 1 ต อ งมี ค ะแนนในแต ล ะด า น
ไมตํ่ากวารอยละ 60
ครั้ ง ที่ 2 ต อ งมี ค ะแนนในแต ล ะด า น
ไมตํ่ากวารอยละ 60
ครั้ ง ที่ 3 ต อ งมี ค ะแนนในแต ล ะด า น
ไมตํ่ากวารอยละ 0
ครั้ ง ที่ 4 ต อ งมี ค ะแนนในแต ล ะด า น
ไมตํ่ากวารอยละ 0
6.
ระเมินการเ รยมค าม รอม
ละ นาอยางเขม
กําหนดใหคณะกรรมการฯ ทั้ง 3 คน
มีหนาที่ดําเนินการประเมินการเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขมในแตละครั้ง ตามแบบประเมิน
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206. ว 26 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ว 26 2561
เพื่อประเมินตามองคประกอบ ดังนี้
านการ ิ ิ น 40 คะแนน ประกอบดวย
1 วินัยและการรักษาวินัย 2 คุณธรรม
จริยธรรม 3 จรรยาบรรณวิชาชีพ 4 การดํารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษ กิจพอเพียง 5 จิตวิญญาณ
ความเปนครู 6 จิตสํานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู
านการ ิ งิ าน 60 คะแนน ประกอบดวย
1 การจัดการเรียนการสอน 2 การบริหาร
จัดการชั้นเรียน 3 การพัฒนาตนเอง 4 การทํางาน
เปนทีม 5 งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของ
สถานศึกษา 6 การใชภาษาและเทค น ลยี

ทั้งนี้ แบบประเมินฯ ตาม ว 26 2561 จะมีราย
ละเอียดคําชี้แจง เกณฑการประเมิน เกณฑตัดสิน
พรอมทั้งคําอธิบายวิธีการคํานวณในแตละรายการ
ไวเรียบรอยแลว
.
า ของค ะกรรมการ
.1 มี ห น า ที่ พั ฒ นาตามหลั ก สู ต รที่
กําหนดควบคูกับการประเมินตามแบบประเมินที่
ก.ค.ศ. กําหนด ว 26 2561 เปนระยะ อยางตอเนือ่ ง
ทุก 6 เดือน รวม 4 ครั้ง เปนเวลา 2 ป ทั้งนี้ กรณี
ผลการประเมินในแตละครัง้ ตํา่ กวาเกณฑการประเมิน
และผูมีอํานาจตามมาตรา 53 เหนวาควรทบทวน
การประเมินฯ กอาจพิจารณาทบทวนไดอกี ครัง้ หนึง่
และหากผลการประเมินตํ่ากวาเกณฑการประเมิน
ดยไม ส มควรให รั บ ราชการต อ ไปให ผู  มี อํ า นาจ
ตามมาตรา 53 สั่งใหครูผูชวยผูนั้นออกจากราชการ
.2 ในการประเมินครบรอบการประเมิน
แตละครั้ง ใหแจงผลการประเมิน ดยมีขอเสนอแนะ
จุดเดน จุดทีค่ วรพัฒนา และขอสังเกตใหครูผชู ว ยทราบ
และเมือ่ ครบสองปใหสรุปผลการประเมินแลวรายงาน
เพื่อเสนอผูมีอํานาจตามมาตรา 53 พิจารณา
. การ รร ละ ง ง
หากครูผูชวยมีผลการประเมินผานเกณฑ
การประเมินตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดครบสองป ใหผูมี
อํานาจตามมาตรา 53 ดยอนุมัติ กศจ. อ.ก.ค.ศ.
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี เปนผูสั่งแตงตั้งครูผูชวย
ใหดํารงตําแหนงครูในวันถัดจากวันครบกําหนด
การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
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ันท าล

ผ านวยการ ารก น ย ายและ
าแหน ุ ลากรทา การศก า

หลักเกณ และว ีการคัดเลือกบคคลเพอบรร และ
แตงตั้ง หดํารงตําแหนงขาราชการครูและบคลากร
ทางการศึ ก ษาตํ า แหน่ ง บคลากรทางการศึ ก ษาอื่ น
ตามมาตรา ค
ตําแหนงประเ ทอํานวยการ
ในวารสาร บับทีแ่ ลวไดสอื่ สารใหขา ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดทราบเกีย่ วกับเรือ่ งที่
ก.ค.ศ. มีมติกาํ หนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอืน่
ตามมาตรา 3 ค. 2 ตําแหนงประเภทอํานวยการ ในศูนยประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต และกําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแตงตัง้ ใหดาํ รงตําแหนง
รองผูอ าํ นวยการศูนยและผูอ าํ นวยการศูนย ซึง่ หลักเกณฑและวิธกี ารดังกลาวใชสาํ หรับคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอืน่
ตามมาตรา 3 ค. 2 ตําแหนง ประเภทอํานวยการ ในเขตพัฒนาพิเศษเ พาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
เ พาะจังหวัดยะลา ปตตานี นาราธิวาส และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา อําเภอเทพา อําเภอสะบายอย
อําเภอนาทวี และอําเภอจะนะ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แตเนือ่ งจากปจจุบนั มีหนวยงานการศึกษาตัง้ ใหม เชน สถาบันการอาชีวศึกษา ซึง่ ก.ค.ศ. ไดมี
มติกาํ หนดตําแหนงหัวหนาสวนราชการภายในสถาบันอาชีวศึกษา ตามก หมายวาดวยการอาชีวศึกษา
เปนตําแหนงประเภทอํานวยการ ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ 2561 เมื่อวันที่ 16 กรก าคม 2561
จึงมีมติอนุมตั กิ าํ หนดหลักเกณฑและวิธกี ารคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแตงตัง้ ใหดาํ รงตําแหนงประเภท
อํานวยการ ในสถาบันการอาชีวศึกษา ตําแหนงผูอ าํ นวยการสํานัก ศูนย หรือใชสาํ หรับการคัดเลือก
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา 3 ค. 2 ตําแหนงอืน่ ทีม่ ลี กั ษณะเปนตําแหนงประเภท
อํานวยการ ในหนวยงานการศึกษาอืน่ ทีจ่ ะจัดตัง้ ขึน้ ใหม ยกเวนในเขตพัฒนาพิเศษเ พาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต เ พาะจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา อําเภอจะนะ
อําเภอสะบายอย อําเภอเทพา และอําเภอนาทวี ดยให อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ เปนผูด าํ เนินการคัดเลือก
มีสาระสําคัญดังนี้
1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก กําหนดดังนี้
1.1 ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน
1.1.1 ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึง่ มาแลว ดังตอไปนี้
1 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป
2 ประเภททั่วไป ระดับอาวุ ส ไมนอยกวา 6 ป
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3 ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 1 หรือ 2 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑ และเงื่อนไข

ที่ ก.ค.ศ. กําหนด และ
1.1.2 มีประสบการณในงานที่เกี่ยวของสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ หรือตําแหนง
อยางอื่นที่เทียบเทา ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
1.2 ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง
1.2.1 ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึง่ มาแลว ดังตอไปนี้
1 ประเภทอํานวยการ ระดับตน ไมนอยกวา 1 ป
2 ประเภทอํานวยการ ระดับตน และประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ รวมกัน
ไมนอยกวา 4 ป
3 ประเภทอํานวยการ ระดับตน และประเภททัว่ ไป ระดับอาวุ ส รวมกันไมนอ ยกวา ป
4 ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
5 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 4 ป
6 ประเภททั่วไป ระดับอาวุ ส ไมนอยกวา ป
ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 แลวแต
กรณี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนดและ
1.2.2 มีประสบการณในงานที่เกี่ยวของสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ หรือตําแหนง
อยางอื่นที่เทียบเทา ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
2. ให อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ มีคาํ สัง่ แตงตัง้ คณะกรรมการเพือ่ พิจารณาคัดเลือกและประเมินบุคคลขึน้
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ดังนี้
2.1 ประธาน จํานวน 1 คน
2.2 ผูแทนสํานักงาน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง จํานวน 1 คน
2.3 ขาราชการในสวนราชการนั้น ที่มีความรูความเขาใจในลักษณะงานของตําแหนงที่จะแตงตั้ง
เปนอยางดี และดํารงตําแหนงในระดับไมตํ่ากวาตําแหนงที่จะแตงตั้ง จํานวน 2 คน
2.4 อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง จํานวน 1 คน
3. ใหผอู าํ นวยการสํานักอํานวยการ หรือหัวหนาหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบงานการเจาหนาทีเ่ ปนเลขานุการ
4. ให อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ กําหนดวิธกี ารประเมิน องคประกอบการประเมิน ตัวชีว้ ดั และเกณฑการตัดสิน
5. ให อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ประกาศรับสมัครไมนอยกวา วัน และดําเนินการรับสมัครไมนอยกวา
วันทําการ ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกไมนอยกวา วัน กอนวันคัดเลือก ดยให
ประกาศรับสมัครและการประกาศรายชือ่ ผูม สี ทิ ธิเขารับการคัดเลือกและรายชือ่ ผูไ ดรบั การคัดเลือก ณ สวนราชการ
ทางอินเตอรเนต และทางอื่น
6. การคัดเลือกใหเรียงลําดับตามผลการประเมิน ตําแหนงละไมเกิน 5 คน แตไมควรนอยกวา 2 คน
เวนแตมีผูสมัครหรือผูผานการประเมินรายเดียว พรอมเหตุผลเพื่อเสนอผูมีอํานาจตามมาตรา 53 พิจารณา
. เมื่อคัดเลือกผูผานการประเมินเรียบรอยแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 ดยความเหนชอบของ
อ.ก.ค.ศ ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง สั่งบรรจุและแตงตั้ง
ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการนี้ ไดประกาศใชเมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.5 ว 11 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 รวมทัง้ ไดมกี ารเผยแพรทางเวบไซตของสํานักงาน ก.ค.ศ. ผูท สี่ นใจ
สามารถศึกษาหรือสามารถดาว หลดรายละเอียดขอมูลไดจากเวบไซตของสํานักงาน ก.ค.ศ.
.
. .
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การประชมสัมมนาเพื่อระดมความคดเหน นการปรับปรงหลักเกณ และว ีการ
คัดเลือกบคคลเพื่อบรร และแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและ
บคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีที่มีความ ําเปนหรือมีเหตพเศษ
ร.อ ย ธ นศ รรย เลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานเปดการประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเหน
ในการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผชู ว ย กรณีทม่ี คี วามจําเปนหรือมีเหตุพเิ ศษ ระหวางวันที่
มกราคม 2562
ณ รงแรมนู ว ซิตี้ บางลําพู กรุงเทพมหานคร ดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดหลักเกณฑที่เปนมาตร าน
สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถ เขาสูวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพของผูเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ

ภาพ ขาว นปภา พธิพวง
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ประชมเชงป บัตการ การพ ารณาหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูและ
บคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ร.อ ย ธ นศ รรย เลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานการประชุมเชิงป บิ ตั กิ าร การพิจารณาหลักสูตร
การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ทีส่ ว นราชการเสนอให ก.ค.ศ. พิจารณารับรอง
ตามกรอบหลักสูตรการพัฒนาครูเพือ่ นําผลการพัฒนามาใชเปนคุณสมบัตใิ นการขอมีและเลือ่ นวิทย านะเมือ่ วันศุกรท่ี
11 มกราคม 2562 ณ หองประชุมจรูญ มิลนิ ทร สํานักงาน ก.ค.ศ. ชัน้ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ
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การประชมเชงป บัตการ ดั ทํา ราง มาตร านตําแหนง มาตร าน าระงานทางวชาการ
หลักเกณ และว ีการแตงตั้งบคคลและขาราชการครูและบคลากรทางการศึกษา
ที่มีวทย านะ หดํารงตําแหนงทางวชาการ นสถาบันการอาชีวศึกษา
ร.อ ย ธ นศ รรย เลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานการประชุมเชิงป ิบัติการจัดทํา ราง มาตร าน
ตําแหนง มาตร านภาระงานทางวิชาการ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลและขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทีม่ วี ทิ ย านะใหดาํ รงตําแหนงทางวิชาการในสถาบันการอาชีวศึกษา เมือ่ วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562
ณ รงแรมนู ว ซิตี้ กรุงเทพมหานคร เพือ่ ใหมคี วามสมบูรณ และเปนมาตร านในการบริหารงานบุคคล กอนนําเสนอ
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ ที่เกี่ยวของพิจารณาตอไป
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การอบรมเกี่ยวกับก หมายวนัยขาราชการครูและบคลากรทางการศึกษา
โดย ัดอบรม หกับนตกร นสํานักงานศึกษา การ าคสํานักงานศึกษา การ ังหวัด
นายชาย มะลิลา รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานเปดการอบรมเกีย่ วกับก หมาย วินยั ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในระหวางวันที่ 24 25 มกราคม 2562 ณ รงแรมพาลาส ซ กรุงเทพมหานคร ดยจัดอบรม
ใหกบั นิตกิ รในสํานักงานศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สํานักงาน ก.ค.ศ.
และสวนราชการตาง รวมจํานวน 350 คน เพือ่ นําความรูท ไ่ี ดรบั ไปปรับใชในการป บิ ตั งิ านเกีย่ วกับการบริหาร
งานบุคคล ไดอยางถูกตอง
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ภาพ ขาว ธราวุฒิ วิชัยดิษ 

PEOPLE IN FOCUS

ช รส า กงา ก ค ศ

การประชมเชงป บัตการปรับปรงระเบียบ ก ค ศ วาดวยระบบทะเบียนประวัต
ขาราชการครูและบคลากรทางการศึกษา
ร.อ ย ธ นศ รรย เลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานการประชุมเชิงป ิบัติการปรับปรุงระเบียบ ก.ค.ศ.
วาดวยระบบทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555 ณ หองประชุมจรูญ มิลินทร
อาคารรัชมังคลาภิเษก สํานักงาน ก.ค.ศ. ชั้น กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหสอดคลองกับน ยบายของรั บาล
4.0. และรองรับการป ริ ปู การศึกษาทีเ่ กีย่ วกับการบริหารบุคคลในสวนภูมภิ าคของสํานักงาน ก.ค.ศ.
ใหสมบูรณตอไป
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การประชมเชงป บัตการ ัดทํารายงานประ ําปเกี่ยวกับการบรหารงานบคคลของ
ขาราชการครูและบคลากรทางการศึกษา ประ ําปงบประมาณ พ ศ
นายยศ ล เ กเศศ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานเปดการประชุมเชิงป ิบัติการจัดทํารายงาน
ประจําปีเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2561
ในระหวางวันที่
กุมภาพันธ 2562 ณ คุม พญาซอรีสอรท จังหวัดสมุทรสงคราม ดยมีผบู ริหารสํานักงาน ก.ค.ศ.
และคณะทํางานจัดทํารายงานประจําป จํานวน 50 คน รวมระดมดมความคิดเหนในการจัดทําและตรวจสอบขอมูล
รางรายงานประจําปฯ เพือ่ ใหถกู ตอง ครอบคลุม การดําเนินงานของสํานักงาน ก.ค.ศ. ประจําปงบประมาณ 2561
พรอมทีจ่ ะนําไปใชเผยแพรใหขา ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หนวยงานราชการ ตลอดจนผูส นใจ ไดรบั ทราบ
และนําไปใชประ ยชนตอไป
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ภาพ ขาว ธราวุฒิ วิชัยดิษ 

PEOPLE IN FOCUS

ช รส า กงา ก ค ศ

การประชมเชงป บัตการชีแ้ งกรอบการประเมนผลการป บัตราชการของสํานักงาน ก ค ศ
ประ ําปงบประมาณ พ ศ
และการดําเนนงานตามตัวชี้วัดดานการพัฒนาองคการ
นายชาย มะลิลา รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานเปดการประชุมเชิงป บิ ตั กิ ารชีแ้ จงกรอบการประเมินผล
การป บิ ตั ริ าชการของสํานักงาน ก.ค.ศ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการดําเนินงานตามตัวชีว้ ดั ดานการพัฒนา
องคการ ระหวางวันที่ 11 12 กุมภาพันธ 2562 ณ รงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร กรุงเทพมหานคร ดยมีวตั ถุประสงค
เพือ่ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสํานักงาน ก.ค.ศ. ใหมปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามระบบบริหารราชการ
แนวใหม และยกระดับขีดความสามารถและมาตร านการทํางาน เพือ่ ใหการป บิ ตั งิ านเปนไปตามพระราชก ษ กี า
วาดวยหลักเกณฑและวิธกี ารบริหารบานเมืองทีด่ ี บรรลุเปาหมายตัวชีว้ ดั ตามคํารับรองการป บิ ตั ริ าชการระดับสํานัก
ของสํานักงาน ก.ค.ศ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสรางความรู ความเขาใจ การดําเนินงานตามแนวทางที่
กพร.สป. กําหนด

ภาพ ขาว นปภา พธิพวง

วารสารข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา

31

ค Special
แ งสาแIssues
งท
ค แ งสาแ ง ท

ตอน เมาแลวขับ
เปนเหตทํา หเสอมเสียเกียรตศักด
ตอตําแหนงหนาที่ราชการ

ของตนหรือไม

รนันท เพ พน

รัก าการ น าแหน ผเชยวชา
เ พาะ านก หมาย

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตองรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิของ
ตําแหนงหนาทีร่ าชการของตนมิใหเสือ่ มเสีย หาก า น
ยอมถือวาไดกระทําการอันไดชอื่ วาเปน ผูป ระพ ติชวั่
ซึ่งนอกจากเปนความผิดวินัยตามบทบัญญัติมาตาม
มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 254 แลว ยังอาจเปน
ความผิดอาญา และอาจเปนเหตุใหไมไดรบั การพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนได เพราะขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาซึง่ จะไดรบั การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ในแตละครั้งตองปราก วาครึ่งปที่แลวมาตองไมถูก
ลง ทษทางวินัยที่หนักกวา ทษภาคทัณฑ หรือไมถูก
ศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลง ทษในความผิดที่
เกี่ยวกับการป ิบัติหนาทีราชการหรื อ ความผิ ด ที่
ทําใหเสือ่ มเสียเกียรติศกั ดิตอตําแหนงหนาทีร่ าชการ
ซึง่ ไมใชความผิดทีไ่ ดกระทํา ดยประมาทหรือความผิด
ลหุ ทษ ทั้งนี้ ตามมาตรา 2 ประกอบกับก ก.ค.ศ.
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วาดวยการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
คดีแดงสําแดง ทธิทีจ่ ะยกมากลาวในคราวนี้
ไดอทุ าหรณจากคําวินจิ ยั คดีปกครองของศาลปกครอง
สูงสุดในคดีที่ อ. 125 2560 ซึ่งมีประเดนที่นาสนใจ
บางประการเกีย่ วกับเรือ่ งของขาราชการ ถูกดําเนิน
คดีอาญา สงผลการพิจารณาเลือ่ นเงินเดือนขาราชการ
มาเปนกรณีศึกษาเพื่อเปนแนวเทียบเคียงและเปน
กรณีตัวอยางในการพิจารณาวินิจ ัยตอไปไดเปน
อยางดี
ขอเทจจริงเรือ่ งนีส้ บื เนือ่ งจากคณะรั มนตรี
ไดมีมติเมื่อ 2 เมษายน 2546 กําหนดมาตรการ
การป ิบัติตามก หมาย น ยบายความปลอดภัย
ทางถนนของขาราชการและเจาหนาทีข่ องรั ดยให
ทุกหนวยงานทัง้ ภาคราชการ รั วิสาหกิจ และองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ แจงกําชับใหขา ราชการ พนักงาน
เจาหนาทีป่ บิ ตั ติ นเปนตัวอยางทีด่ ใี นการป บิ ตั ติ าม

คSpecial
แ งสาแIssues
งท
ก หมาย น ยบายความปลอดภัยทางถนน เรื่อง
การขับขี่รถจักรยานยนตตองสวมหมวกนิรภัย และ
การขับขีร่ ถยนตตอ งคาดเขมขัดนิรภัยหากไมป บิ ตั ติ าม
ถือวา า นไมป บิ ตั ติ ามก หมาย และใหผบู งั คับบัญชา
พิจารณาดําเนินการทางวินัย
สํานักงานจังหวัดทีเ่ กิดเหตุคดีนไี้ ดมหี นังสือ
แจงไปยังหนวยงานตาง ในจังหวัด เรื่องมาตรการ
ลดและปองกั นอุบัติ เหตุข องจั งหวัด เพื่อ แจ งให
ขาราชการและบุคลากรในสังกัดทราบและถือป บิ ตั ิ
ตามมติคณะรั มนตรีดังกลาวขางตนอยางเครงครัด
ดังนี้ 1 ใหป ิบัติตามก จราจร 2 ใหสวมหมวก
นิรภัย ทุกครัง้ ขณะขับขีห่ รือ ดยสารรถจักรยานยนต
3 ใหคาดเขมขัดนิรภัยทุกครัง้ ขณะขับขีห่ รือ ดยสาร
รถยนต 4 ไมขับรถเรวเกินกวาที่ก หมายกําหนด
และ 5 ไมดื่มสุราขณะขับขี่รถ กรณีไมป ิบัติตาม
จะไมไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนและงดบําเหนจ
เนือ่ งจากไมเคารพก หมาย ทัง้ นี้ ตามมติคณะรั มนตรี
ดังที่กลาวมาขางตน
ผู องคดีเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา วันเกิดเหตุเวลากลางคืน ผู องคดี
ไดขับรถยนตนั่งสวนบุคคลไปตามถนนทางหลวงซึ่ง
ประชาชนใชสัญจรตามปกติ ถูกเจาหนาที่ตํารวจ
ตัง้ ดานสกัดตรวจและวัดปริมาณแอลกอ อลในเลือด
ปราก พบวาผู องคดีมปี ริมาณแอลกอ อลในเลือด
จํานวน 6 มิลลิกรัมเปอรเซนต ซึง่ เปนปริมาณเกินกวา
50 มิลลิกรัมเปอรเซนตตามที่ก หมายกําหนดไว
จนถูกดําเนินคดีอาญาตอศาลแขวงที่มีเขตอํานาจ
ในทองที่เกิดเหตุ และศาลไดพิพากษาวาผู องคดี
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. 2522 ลง ทษจําคุก 1 เดือน ปรับ 3 000 บาท
ทษจํ า คุ ก ให ร อไว มี กํ า หนด 2 ป ผู  อํ า นวยการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูถูก องคดี ซึ่งเปน
ผูบังคับบัญชาของผูถูก องคดี และเปนผูมีอํานาจ
พิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในขณะนั้น พิจารณา
เหนว า ผู  องคดี ถู ก ศาลพิ พ ากษาในคดี อ าญาให
ลง ทษในความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิตอ
ตําแหนงหนาทีร่ าชการของตน ซึง่ ไมใชความผิดทีไ่ ด
กระทํา ดยประมาทหรือความผิดลหุ ทษ จึงมีคําสั่ง
ไมเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผู องคดี ทั้งนี้ ตามก
ก.ค.ศ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 ซึง่ ใชบงั คับ
อยูในขณะนั้น และตามมติคณะรั มนตรีเมื่อวันที่
2 เมษายน 2546 แจงตามหนังสือสัง่ การของผูว า ราชการ
จังหวัดดังกลาวมาแลว
ผู องคดีไมเหนดวยกับคําสั่งไมเลื่อนขั้น
เงิ น เดื อ นดั ง กล า วและได ร  อ งทุ ก ข ต  อ ผู  มี อํ า นาจ
ตามก หมายแลว ซึง่ พิจารณาแลวยกคํารองทุกขของ
ผู องคดี จึงนําคดีมา องตอศาลปกครองเพือ่ ขอใหศาล
มีคาํ พิพากษาเพิกถอนคําสัง่ ไมเลือ่ นขัน้ เงินเดือนของ
ผูอ าํ นวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ผูถ กู องคดี
และใหผถู กู องคดีพจิ ารณาเลือ่ นเงินเดือนแกผู องคดี
ตามสิทธิที่ควรไดรับตามก หมายตอไป
ศาลปกครองสูงสุดวินจิ ยั วา มติคณะรั มนตรี
ดังกลาวไมไดกําหนดใหการกระทําผิดกรณีเมาแลว
ขับอยูใ นหลักเกณฑทจี่ ะไมไดรบั การเลือ่ นขัน้ เงินเดือน
ตามที่กําหนดไวในก หมาย การที่จังหวัดกําหนด
มาตรการในการลดและปองกันอุบตั เิ หตุ จํานวน 5 ขอ
และกําหนดใหขา ราชการทีไ่ มป บิ ตั ติ ามใหถอื วากระทํา
า นไมป บิ ตั ติ ามก หมาย ใหไมไดรบั การเลือ่ นขัน้
เงินเดือนและงดบําเหนจ จึงเปนการกําหนดหลักเกณฑ
การไมเลือ่ นขัน้ เงินเดือน ดยไมมอี าํ นาจตามก หมาย
นอกเหนือจากมติคณะรั มนตรีไดกําหนดไว และ
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การกระทําของผู องคดีเปนการกระทําผิดนอกเวลา
ราชการและเปนเรื่องสวนตัว ดยแท มิไดเกี่ยวกับ
การป บิ ตั หิ นาทีร่ าชการหรือทําใหเสือ่ มเสียตอการ
ป บิ ตั หิ นาทีร่ าชการแตอยางใด แมจะเปนพ ติกรรม
ทีไ่ มสมควรพึงกระทําแตไมถงึ ขนาดเมาสุราในทีช่ มุ ชน
หรือมีพ ติการณอื่นที่ทําใหเกิดเรื่อง เสื่อมเสียหรือ
ถูกติเตียนรังเกียจจากประชาชนทั่วไป จนเปนการ
เสือ่ มเสียเกียรติศกั ดิของตําแหนงหนาทีร่ าชการ คําสัง่
ของผูถ กู องคดีทไี่ มเลือ่ นขัน้ เงินเดือนใหแกผู องคดี
จึงเปนการใชดุลพินิจออกคําสั่ง ดยอาศัยเหตุที่
ก หมายไมไดกาํ หนดไว เปนการใชดลุ พินจิ ทีไ่ มชอบ
ดวยก หมาย พิพากษาเพิกถอนคําสัง่ ของผูถ กู องคดี
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 125 2560
จากคําวินจิ ยั ของศาลปกครองสูงสุดในคดี
ดังกลาวมาขางตน กรณีมปี ระเดนทีน่ า สนใจบางประการ
ดังนี้
ประเดนแรก การเลือ่ นเงินเดือนขาราชการครู
เปนสิทธิของขาราชการตามก หมาย การจํากัดสิทธิ
ดังกลาวกตองกําหนด ดยก หมายเชนกัน ซึง่ สําหรับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปจจุบนั ได
กําหนดไวในมาตรา 2 ประกอบกับก ก.ค.ศ. วาดวย
การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และเมื่อพิจารณามติ
คณะรั มนตรี เมือ่ 2 เมษายน 2546 ทีก่ าํ หนดมาตรการ
การป บิ ตั ติ ามก หมาย น ยบายความปลอดภัยทางถนน
ของขาราชการและเจาหนาทีข่ องรั ดังกลาวนั้น กมี
ลักษณะเปนการใหน ยบายและกําหนดแนวป ิบัติ
ใหผบู งั คับบัญชาพิจารณาดําเนินการลง ทษทางวินยั
สําหรับขาราชการผูกระทําการ า นหรือไมป ิบัติ
ตามเทานั้น และที่สําคัญมติคณะรั มนตรีดังกลาว
กมิไดกําหนดหลักเกณฑเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้น
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เงิ น เดื อ นไว แ ต อ ย า งใด การที่ จั ง หวั ด ได กํ า หนด
มาตรการ ในการลดและปองกันอุบตั เิ หตุ และกําหนด
ใหขาราชการที่ไมป ิบัติตามใหถือวากระทํา า น
ไมป บิ ตั ิ ตามก หมายไมไดรบั การเลือ่ นขัน้ เงินเดือน
จึงเปนการกําหนดหลักเกณฑการไมเลือ่ นขัน้ เงินเดือน
เพิ่มขึ้นมา ดยไมมีอํานาจตามก หมาย นอกเหนือ
จากมติคณะรั มนตรีไดกําหนดไว จึงไมอาจนํามา
เปนขอจํากัดสิทธิของขาราชการตามที่กําหนดไวได
แตอยางใด
ประเดนที่ 2 เมื่อพิจารณาตามก ก.ค.ศ.
วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 ซึ่งใชบังคับอยู
ในขณะนั้น กรณีมีประเดนที่นาสนใจวาพ ติการณ
แหงการกระทําของผู องคดี ถือวาไดถกู ศาลพิพากษา
ในคดีอาญาใหลง ทษในความผิดทีเ่ กีย่ วกับการป บิ ตั ิ
หนาทีร่ าชการหรือความผิดทีท่ าํ ใหเสือ่ มเสียเกียรติศกั ดิ
ตอตําแหนงหนาทีร่ าชการดังทีผ่ อู าํ นายการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาใชดุลพินิจพิจารณามาแลวนั้น
หรื อ ไม ซึ่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จ ั ย ดยอาศั ย
ขอเทจจริงสามประการกลาวคือ
1. กรณีเปนการกระทําผิดนอกเวลาราชการ
เพราะการดํ า เนิ น คดี อ าญาเริ่ ม ตั้ ง แต ผู  องคดี
ถูกเจาหนาทีต่ าํ รวจจับกุม ซึง่ ขอเทจจริงขณะนัน้ เปน
เวลากลางคืน และมิไดมีคําสั่งของผูบังคับบัญชา
ใหผู องคดีป บิ ตั ริ าชการในเวลาดังกลาวแตอยางใด
2. กรณีเปนเรือ่ งสวนตัว ดยแท มิไดเกีย่ วกับ
การป บิ ตั หิ นาทีร่ าชการ เพราะผู องคดีเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และรถทีข่ บั กเปนรถยนต
สวนตัว ผู องคดีไมมีหนาที่ขับรถราชการ
3. กรณีมิไดทําใหเสื่อมเสียตอการป ิบัติ
หนาที่ราชการแตอยางใด แมจะเปนพ ติกรรมที่
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ไมสมควรพึงกระทําแตไมถงึ ขนาดเมาสุราในทีช่ มุ ชน
หรือมีพ ติการณอนื่ ทีท่ าํ ใหเกิดเรือ่ งเสือ่ มเสียหรือถูก
ติเตียนรังเกียจจากประชาชนทัว่ ไปจนเปนการเสือ่ มเสีย
เกียรติศกั ดิของตําแหนงหนาทีร่ าชการ ทัง้ นี้ ศาลอาจ
พิจารณาขอเทจจริงเรือ่ งจํานวนปริมาณแอลกอ อล
ที่ ต รวจพบในเลื อ ดของผู  องคดี ซึ่ ง เป น ปริ ม าณ
เกินกวาทีก่ หมายกําหนดเพียงเลกนอย ยังไมถงึ ขัน้
ควบคุมสติไมได และยังสามารถควบคุมรถไดอยู
ตามสมควร
ศาลจึงมีคาํ วินจิ ยั วาคําสัง่ ของผูถ กู องคดี
ที่ไมเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผู องคดีเปนการใช
ดุลพินิจออกคําสั่ง ดยอาศัยเหตุที่ก หมายไมได
กําหนดไว เปนการใชดลุ พินจิ ทีไ่ มชอบดวยก หมาย
พิพากษาเพิกถอนคําสั่งของผูถูก องคดี
คําวินิจ ัยของศาลปกครองสูงสุดในคดีนี้
แมศาลจะไดวินิจ ัยตามขอกําหนดของก ก.ค.ศ.
วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 ซึ่งถูกยกเลิกไป
แลวกตาม แตเมื่อพิจารณาตามก ก.ค.ศ. วาดวย
การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาพ.ศ. 2560 ซึ่งใชบังคับในปจจุบันกมี
ขอกําหนดในเรือ่ งเดียวกันนีก้ าํ หนดไวเหมือนกัน และ
มีหลักการพิจารณาวินจิ ยั เปนอยางเดียวกัน จึงสามารถ
นํ า มาเป น แนวทางหรื อ กรณี ตั ว อย า งเที ย บเคี ย ง
ป บิ ตั ิ ในการพิจารณาสัง่ การหรือการออกคําสัง่ ของ
ผู  มี อํ า นาจได เ ป น อย า งดี ดยเ พาะคํ า สั่ ง ทาง

ปกครองที่ มี ผ ลกระทบต อ สิ ท ธิ ห รื อ หน า ที่ ห รื อ
เปนการจํากัดสิทธิของบุคคล ตองกระทํา ดยมี
ก หมายใหอํานาจและ ตองใชอํานาจนั้นภายใน
กรอบที่ก หมายกําหนด จะออกคําสั่งที่เปนการ
สรางหลักเกณฑขึ้นมาเพื่อจํากัดสิทธิของบุคคล ดย
อําเภอใจมิได และกรณีที่ก หมายกําหนดใหเปน
ดุลพินจิ ของผูม อี าํ นาจ การพิจารณาใชอาํ นาจดุลพินจิ
ดังกลาวกจะตองไมกา วลวงกรอบทีก่ หมายกําหนดไว
และตองตั้งอยูบนหลักการ ของความสมเหตุสมผล
ความจําเปน ความเหมาะสม และความไดสัดสวน
กับภาระหนาทีแ่ ละความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ซึง่ ก
ตองพิจารณา ดยอาศัยขอเทจจริงเปนเรือ่ ง ไป ดังเชน
คําวินจิ ยั ของศาลในคดีนี้ สมควรนํามาเปนกรณีศกึ ษา
และเปนตัวอยางในการใชดุลพินิจอยางสมเหตุผล
แตอยางไรกดีหากขอเทจจริงแหงคดีไดเปลีย่ นแปลงไป
เชน ผู องคดีดาํ รงตําแหนงพนักงานขับรถและวันที่
ถูกจับไดรับคําสั่งใหขับรถไปราชการ หรือปริมาณ
แอลกอ อล ที่ ต รวจพบในเลื อ ดมี ป ริ ม าณมาก
จนไมสามารถครองสติได หรือไมสามารถควบคุมรถได
จนมีสภาพที่นาจะเกิดอันตรายไดอยางเหนไดชัด
ดังนี้ คําวินิจ ัย กอาจเปลี่ยนแปลงไปไดเชนกัน ซึ่ง
เปนดุลพินิจที่ตองพิจารณาเปนเรื่อง ไป มิได
เปนการเหมารวมวา การเมาแลวขับ ไมถอื วาเปนการ
เสือ่ มเสียเกียรติศกั ดิตอตําแหนงหนาทีร่ าชการของตน
เชนเดียวกันทุกเรื่องเสมอไปแตอยางใด
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question and answer

ป หาการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ศรายุทธ มาทัพ
หัวหนากลุมประชาสัมพันธและการเผยแพร

สวัสดีครับ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และทานผูอ า นทุกทาน มาพบกันกับวารสาร
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 ในคอลัมน ถาม ตอบ ป หาการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งในชวงระยะเวลาที่ผานมาตั้งแตเดือนมกราคมถึง
มีนาคม 2562 สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดรับการสอบถามในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเห็นวามีประเด็นคําถามที่นาสนใจและเปนประโยชนกับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงทานผูอ า นทุกทาน จึงไดนาํ ประเด็นตาง มาบอกกลาว
ใหทุกทานไดรับทราบกัน ดังนี้

1

ครู ผู  ช  ว ยสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา โอนตามผลการสอบแข ง ขั น ได ไ ปสั ง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถพัฒนาอยางเขมตอเนื่องไดหรือไม

ตอบ ครูผชู ว ยที่ อนตามผลการสอบแขงขันได ตองเตรียมความพรอมและพํมนาอยางเขมใหมตามหลักเกณฑ

และวิธกี ารที่ ก.ค.ศ. กําหนด และใหนบั อายุราชการตอเนือ่ ง ดยสามารถศึกษารายละเอียดจากหนังสือสํานักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2 ว 10 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เรือ่ ง หลักเกณฑและวิธกี ารเปลีย่ นตําแหนง การยาย และการ อน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนผูสอบแขงขันได มาบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูผูชวย

2

พนักงานสวนทองถิน่ ซึง่ เปนผูส อบแขงขันได มาบรรจุและแตงตัง้ เปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครูผชู ว ย แตปจจุบนั ดํารงตําแหนงครู และมีประสบการณทสี่ งั่ สมมามาก
จะสามารถขอโอนมาบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงครู ไดหรือไม

ตอบ ไมสามารถ อนมาบรรจุและแตงตัง้ ในตําแหนงครูได เนือ่ งจากตามหลักเกณฑและวิธกี าร ว 2561

ขอ 3 กําหนดไววา ใหรบั อนมาบรรจุและแตงตัง้ ฯ ตําแหนงครูผชู ว ย รับเงินเดือนอันดับครูผชู ว ย ตามคุณวุฒิ
ที่ประกาศรับสมัครสอบแขงขัน ทั้งนี้ ใหนับอายุราชการตอเนื่อง
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าม บ Special
าการบรIssues
ารงา บุ ค คล
กรณีที่เคยดํารงตําแหนงครู แลวออกจากราชการไปแลว 5 ป สามารถขอกลับเขารับราชการ
ไดหรือไม

ตอบ ตามหลักเกณฑ ว 11 2556 ตองเปนผูท อ่ี อกจากราชการไปแลว ไมเกิน 3 ป แตหาก กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.

ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ พิจารณาเหนวา การรับสมัครเขารับราชการรายใดจะเปนประ ยชนตอ ทางราชการ ใหช้แี จงเหตุผล
ความจําเปนและประ ยชนที่ทางราชการจะไดรับ เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาตอไป ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียด
ไดจากหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2 ว 11 ลงวันที่ 21 พ ษภาคม 2556 เรือ่ ง หลักเกณฑและวิธีการบรรจุและ
แตงตัง้ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูอ อกจากราชการ ไปรับราชการทหารกลับเขารับราชการเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4

สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสอบถามเกีย่ วกับกรณีทมี่ ตี าํ แหนงวางหลังจากรอบการพิจารณา
ยายรอบที่ 1 ระหวางวันที่ 15 กุมภาพันธ 15 มีนาคม และรอบที่ 2 ระหวางวันที่ 15 กันยายน
15 ตุลาคม จะสามารถนําตําแหนงวางที่ ใชในการพิจารณายายนอกรอบการยาย ตามที่ ก.ค.ศ.
กําหนดไดหรือไม

ตอบ ตามหลักเกณฑและวิธกี ารยายฯ ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ าน

กําหนดใหพจิ ารณายายไดปล ะสองรอบ รอบที่ 1 ระหวางวันที่ 15 กุมภาพันธ 15 มีนาคม และรอบที่ 2
ระหวางวันที่ 15 กันยายน 15 ตุลาคม ดยในแตละรอบการยาย อาจพิจารณายายไดมากกวาหนึง่ ครัง้
กได ดังนั้น จึงไมสามารถดําเนินการพิจารณายายนอกรอบได

5

กรณีที่ ไดดําเนินการพิจารณายายผูบริหารสถานศึกษาไปตางจังหวัด ทําใหเกิดตําแหนงวาง
ขึ้นมาใหม ที่จะนํามาพิจารณายายในคราวเดียวกัน หรือตองประกาศตําแหนงวางทันที ใหทราบ
โดยทั่วกัน โดยวิธีปดประกาศ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน
ตามหลักเกณฑและวิธีการยาย

ตอบ กรณีผูบริหารสถานศึกษาที่ยื่นคํารองขอยายระหวางวันที่ 1 15 สิงหาคม 2560 และขอยาย

ไปสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอืน่ นอกจังหวัด ดยให กศจ. ปลายทางมีมติรบั ยายใหไปดํารงตําแหนง
ผูบ ริหารสถานศึกษา กรณีดงั กลาวตําแหนงวางในวันทีผ่ มู อี าํ นาจตามมาตรา 53 ไดมคี าํ สัง่ แตงตัง้ ใหไป
ดํารงตําแหนงผูบ ริหารสถานศึกษาแหงใหมแลว หากในวันที่ กศจ. พิจารณายายครัง้ แรกและปราก วา
มีตาํ แหนงผูบ ริหารสถานศึกษาวางลงกอนวันทีพ่ จิ ารณายาย กสามารถนําตําแหนงดังกลาวมาพิจารณา
ยายในคราวเดียวกันได ดยไมตองประกาศเปนตําแหนงวาง
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าม บ

6

าการบร ารงา บุ ค คล
กรณีทเี่ ปนพนักงานสวนทองถิน่ ซึง่ เปนผูส อบแขงขันได ปจจุบนั ดํารงตําแหนงครู ไดรบั เงินเดือน
อันดับ คศ. 1 เมื่อโอนตามผลการสอบแขงขันมาเปนครูผูชวย จะไดรับเงินเดือนในอันดับเดิม
หรือไม

ตอบ ขาราชการรายดังกลาวจะรับเงินเดือนในอันดับครูผชู ว ยตามคุณวุฒทิ ปี่ ระกาศรับสมัครสอบแขงขัน

ทัง้ นี้ ใหนบั อายุราชการตอเนือ่ ง ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2 ว ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ อนพนักงานสวนทองถิ่นและขาราชการอื่น ซึ่งเปนผูสอนแขงขันได มาบรรจุ
และแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

7

กรณีที่เปนผูบริหารสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองการโอนไปสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตองทําอยางไร

ตอบ กรณีดงั กลาวผูข อยายเปนผูบ ริหารสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน่ มีความประสงค

ที่จะ อนไปสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะตองดําเนินการยื่นคําขอ อนกับหนวยงานที่ประสงค
จะรับ อน ซึง่ กรณีนี้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ ตองขออนุมตั ิ ก.ค.ศ. เปนการเ พาะรายซึง่ เปนไป
ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 254 ตามมาตรา 5

8

กรณีที่ผูบริหารสถานศึกษาปจจุบันดํารงตําแหนงในสถานศึกษาขนาดกลาง แตเดิมเคยดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาที่เปนสถานศึกษาขนาดให พิเศษจะนํามาประสบการณืเดิม
ขณะดํารงตําแหนงผูอํานวการในสถานศึกษาขนาดให พิเศษ มาใช ในการพิจารณายายไป
ดํารงตําแหนงในสถานศึกษาขนาดให พิเศษไดหรือไม

ตอบ ในการกําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารยายผูบ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขัน้ พืน้ าน ว 2554 มีเจตนารมณทจี่ ะใหผบ ู ริหารสถานศึกษามีทกั ษะและประสบการณในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาแตละระดับเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแกการศึกษา ดังนัน้ กรณีทผี่ บู ริหาร
สถานศึกษาเคยดํารงตําแหนงผูอ าํ นวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดใหญพเิ ศษ ตอมาไดยา ยไปดํารงตําแหนง
ผูอ าํ นวยการสถานศึกษาขนาดกลางกมิไดทาํ ใหผบ ู ริหารสถานศึกษาผูน นั้ เสียสิทธิทจี่ ะไดรบั แตงตัง้ ใหดาํ รงตําแหนง
ผูอ าํ นวยการสถานศึกษาขนาดใหญพเิ ศษแตประการใด
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าม บ Special
าการบรIssues
ารงา บุ ค คล
กรณีสาํ นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาไดประกาศตําแหนงวา่งเพิม่ เติม เมือ่ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2561
จะตองนับระยะเวลาในการดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาหรือรองผูอํานวยการ
สถานศึกษา ของผูที่ยื่นคํารองขอยายเพิ่มเติม นับถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 หรือนับถึงวัน
ที่ยื่นคํารองขอยายเพิ่มเติม

ตอบ ตามหลักเกณฑและวิธกี ารยายฯ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ผูบ ริหารทีย่ นื่ คํารองขอยายเพิม่ เติม ตามหลักเกณฑ

และวิธกี ารยายฯ กําหนดคณสมบัตขิ องผูย น่ื คํารองขอยายตองดํารงตําแหนงผูอ าํ นวยการสถานศึกษาปจจุบนั
ติดตอกันมาแลวไมนอ ยกวา 24 เดือน นับถึงวันที่ 31 ตุลาคม ของปทยี่ นื่ คํารองขอยาย ดังนัน้ การพิจารณา
คุณสมบัตขิ องผูย นื่ คํารองขอยายประจําป พ.ศ. 2560 เพิม่ เติม จึงตองนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงผูอ าํ นวยการ
สถานศึกษา หรือรองผูอํานวยการสถานศึกษาแลวแตกรณีในสถานศึกษาปจจุบันถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

10

การแตงตัง้ คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม จํานวน 3 คน ตามหลักเกณฑ
และวิธีการ ว 19/2561 จะสามารถแตงตังผูดํารงตําแหนงใด

ตอบ ผูอ าํ นวยการสถานศึกษา เปนประธานกรรมการ หมายถึง ผูอ าํ นวยการสถานศึกษา ทีค่ รูผชู ว ยไดรบั

การบรรจุและแตงตั้งในสถานศึกษานั้น หากไมมีผูดํารงตําแหนงใหแตงตั้งผูอํานวยการสถานศึกษาอื่น
ที่อยูใกลเคียงได หรือผูที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาทีค่ รูผชู ว ยไดรบั
การบรรจุและแตงตัง้ ในสถานศึกษานัน้ ครูในสถานศึกษาเปนกรรมการหมายถึง ผูด าํ รงตําแหนงครูในสถานศึกษา
ทีค่ รูผชู ว ยไดรบั การบรรจุและแตงตัง้ ในสถานศึกษานัน้ หากไมมผี ดู าํ รงดําแหนงใหแตงตัง้ ครูจากสถานศึกษาอืน่
ทีอ่ ยูใ กลเคียงไดพรอมทัง้ ทําหนาทีเ่ ปนครูพเี่ ลีย้ งได ผูท รงคุณวุฒอิ นื่ จากภายนอกสถานศึกษาเปนกรรมการ
หมายถึง ผูซ งึ่ มิไดอยูใ นสถานศึกษาทีค่ รูผชู ว ยไดรบั การบรรจุและแตตงั้ ในสถานศึกษานัน้ และเปนผูท มี่ คี วามรู
ความเชีย่ วชาญดานการศึกษา เปนทีย่ อมรับในวงวิชาชีพครูสามารถใหคาํ แนะนําครูผชู ว ยเกีย่ วกับการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขมได
สําหรับประเด็นคําถามทีน่ าํ มาบอกกลาวกันในวารสารฉบับนี้ นาจะเปนประโยชนสาํ หรับขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และผูอานทุกทานไมมากก็นอยนะครับ สําหรับบางทานที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถติดตอสอบถามไดที่กลุมประ
ชาสัมพันะ์และการเผยแพร สํานักงาน ก.ค.ศ. หมายเลขโทรศัพท 0 2280 2835 ในวันและเวลาราชการ
เจาหนาที่สํานักงาน ก.ค.ศ. พรอมบริการและยินดี ใหคําปรึกษา แนะนําใหกับทุกทานได หรือทานสามารถ
ติดตามขาวสารและความเคลือ่ นไหวเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน ก.ค.ศ หรือรายละเอียด
เกีย่ วกับหลักเกณฑและวิธกี ารจากประเด็นขอคําถาม ไดทางเว็บไซตของสํานักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.
go.th แลวพบกันใหม ในวารสารฉบับ 3 ตอไป สวัสดีครับ
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วิธีแกความเครียด

หมั่นออกกําลังกาย
หรือสวดมนต
นั่งเฉย ๆ อยูกับ
ปจจุบัน

เช็คเปาหมายชีวิต

นึกถึงเหตุการณดี ๆ

การสะสมความเจ็บปวด ความเกลียดชัง ความผิดหวัง และความโศกเศราไวในใจ
ก็เหมือนสะสมสารพิษไวในรางกาย ความขมขื่นเหลานั้น จะกลายเปนยาพิษ ที่ทําให
รางกายปวย เราตองทําลายพิษนั้น ดวยการออกกําลังกาย ปรึกษาหารือ สวดมนต
ภาวนา และการสํานึกผิด แลวขจัดมันใหหมดสิ้น ดวยการหมั่นพิจารณา
คุณทุกขทรมาน กับความทรงจําในอดีตอยูห รือเปลา ? ถาพาจิตใจมาอยูก บั ปจจุบนั
ไดหมดละก็ รองรอยแหงอดีต จะไมหลงเหลืออยู ในจิตใจอีกเลย ปรับจิตใจของคุณ
ใหมาอยูก บั ปจจุบนั เพลิดเพลินกับ “การอยูเ ฉย ๆ” ทามกลางความสงบใหเต็มที่ แลวเวลา
ก็จะหายไปเอง
ถาหลังเลิกงานยามดึก อยูๆ ฝนก็ตกลงมาระหวางเดินทางกลับบาน แลวก็มคี วามคิด
ผุดขึน้ มาวา “ฉันจะตองเปนอยางนีแ้ ละใชชวี ติ อยางนีต้ ลอดไปหรือ?” พรุง นีเ้ ชาลองตืน่ เชา
กวาปกติเล็กนอย แลวนั่งไตรตรองดูสิ ลองเช็กเปาหมายในชีวิตของเราดูอีกสักครั้ง
ลองหาความหมายในชีวติ จากชีวติ ทีเ่ ปนอยู ถาหาเจอ แมจะเหนือ่ ยไปนิด แตจะรูส กึ ดีขนึ้
อยางแนนอน แลวความรูสึกวางเปลาในชีวิต จะหายไปในพริบตาเลย
ถาอยากหลับลึก กอนนอนใหนกึ ถึงคนทีเ่ รารูส กึ ขอบคุณ หรือชวงเวลาที่ ไดชว ยเหลือ
ผูอ นื่ แลวรูส กึ สุขใจ ลองนอนคิดถึงสิง่ เหลานี้ ใตผา หมแลวนอนหลับดูสิ คุณจะหลับสบาย
ผอนคลายจากความเครียด
ขอมูลจากนิตยสารชีวจิต
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