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การศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การรับราชการ

- เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2528 ต�าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 3
กองมาตรฐานต�าแหน่ง ส�านักงาน ก.ค. กระทรวงศึกษาธิการ
- ผู้อ�านวยการภารกิจนโยบายและระบบต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ส�านักงาน ก.ค.ศ.
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ส�านักงาน ก.ค.ศ.
- รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ส�านักงาน ก.ค.ศ.
- ศึกษาธิการภาค 2 (ลพบุรี) ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
- เลขาธิการ ก.ค.ศ. ส�านักงาน ก.ค.ศ.

การฝึกอบรม

โดย ส�ำนักงำนเลขำธิกำร
สวัสดีขำ้ รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และท่ำนผูอ้ ำ่ นทุกท่ำน ในช่วงเดือนตุลำคม 2561 เป็นโอกำสอันดี
ที่ส�ำนักงำน ก.ค.ศ. ได้ต้อนรับ เลขำธิกำร ก.ค.ศ.คนใหม่ คือ ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ ซึ่งเป็นผู้บริหำรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ควำมเชีย่ วชำญ และมีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ในกำรนี้ ส�ำนักงำนเลขำธิกำร จึงมีควำมยินดี
ทีจ่ ะแนะน�ำให้ขำ้ รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมทัง้ ผูอ้ ำ่ นทุกท่ำน ได้ทำ� ควำมรูจ้ กั มำกยิง่ ขึน้

- หลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ) รุ่นที่ 2
- หลักสูตรโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส) รุ่นที่ 6
- หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชั้นสูง Advance Oral Communication Course
รุ่นที่ 6 โดยสถาบันการต่างประเทศเทววงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ณ ประเทศ
นิวซีแลนด์
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59
วารสารข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
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ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์
เลขาธิการ ก.ค.ศ.

สวัสดีคะ่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และท่านผูอ้ า่ นทุกท่าน มาพบกันกับคอลัมน์กา้ วไปกับ ก.ค.ศ.
ฉบับที่ 1 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ ส�านักงาน ก.ค.ศ. มีภารกิจส�าคัญ
ในการพัฒนาและขับเคลือ่ นการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึง่ มีจดุ เน้นส�าคัญในการพัฒนาคน
ในทุกมิติ และทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ทด่ี ี เก่ง และมีคณ
ุ ภาพพร้อมขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศไปข้างหน้า
ได้อย่างเต็มศักยภาพ และได้กา� หนดประเด็นยุทธศาสตร์ทเี่ น้นการแก้ปญ
ั หา การเสริมสร้าง และการยกระดับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตควบคู่กับการปฏิรูปที่ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อน�าไปสู่
การปฏิรปู การศึกษารวมถึงการด�าเนินการตามนโยบยและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทีม่ งุ่ เน้น
ให้ประชาชนทุกกลุม่ ทุกวัย ได้รบั การศึกษาในระบบต่างๆ และการเรียนรูต้ ลอดชีวติ เด็ก เยาวชน และผูเ้ รียนมีทศั นคติ
ทีถ่ กู ต้อง มีพน้ื ฐานชีวติ ทีเ่ ข้มแข็ง (สุขภาพและอุปนิสยั ) และการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
และการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก
นอกจากการขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและจุดเน้นของกระทรวง
ศึกษาธิการแล้ว ส�านักงาน ก.ค.ศ. ยังมีภารกิจส�าคัญในการสร้างการรับรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ ให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนทัว่ ไป
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ ในการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาไปพร้อมกัน
ทุกภาคส่วน
ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้ดา� เนินงานส�าคัญเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหลายเรือ่ ง เช่น การจัดท�าแนวปฏิบตั กิ ารเลือ่ นเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา การตรวจสอบจัดบุคลากรตามกรอบอัตราก�าลัง ต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา
38 ค. (2) ในส�านักงานศึกษาธิการจังหวัด และการเร่งรัดการด�าเนินงานเกีย่ วกับค�าขอประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์
ว 17/2552 ว 13/2556 และ ว 21/2560 รวมทัง้ การประเมินวิทยฐานะ สายงานบริหารการศึกษา ตามหลักเกณฑ์
ว 12/2561 ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม เพือ่ เสริมสร้างขวัญและก�าลังใจให้กบั ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน สาระความรูแ้ ละความเคลือ่ นไหวทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วนัน้ นับว่าเป็นประโยชน์กบั ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาโดยตรง ซึง่ ส�านักงาน ก.ค.ศ. จะได้นา� สาระความรูท้ นี่ า่ สนใจ และเป็นประโยชน์ รวมถึง
ความเคลือ่ นไหวของส�านักงาน ก.ค.ศ. มาเล่าสูก่ นั ฟังในโอกาสต่อ ๆ ไปค่ะ
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ก.ค.ศ.

นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2561)
ก.ค.ศ. ได้ มี ม ติ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล
ของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
เพื่ อ สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ด้านความมั่นคง ในเรื่องการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทีม่ ผี ลกระทบต่อความมัน่ คงในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ชายแดนภาคใต้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ขวั ญ ก� า ลั ง ใจกั บ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
ดังกล่าว ดังนี้
ตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการได้มปี ระกาศให้
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระสานงานและบริ ห ารการศึ ก ษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานการศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 19
เมษายน 2561 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ภาระงานในลั ก ษณะที่ เ ป็ น การด� าเนิ น การตาม
ยุทธศาสตร์การศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ที่มุ่งเน้นการประสานงาน และบูรณาการทั้งด้าน
พัฒนาเศรษฐกิ จ สังคม การเมือง โดยเฉพาะ
ด้านการศึกษาที่เสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่
ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่าเพือ่ ให้การขับเคลือ่ นงาน

ตามแผนบูรณาการการศึกษา ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ การด�าเนินงานการพัฒนาการศึกษามีเอกภาพ
และสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบท
ทางสังคมในพืน้ ที่ เป็นไปตามยุทธศาสตร์พระราชทาน
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และนโยบายของรัฐบาล
ด้านความมั่นคงในการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ตลอดจนการดูแลด้านขวัญก�าลังใจ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าว
จึงมีมติอนุมตั กิ า� หนดต�าแหน่งและกรอบอัตราก�าลัง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ในศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัด
ภาคใต้ จ�านวน 100 อัตรา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน
2561 โดยก�าหนดให้ต�าแหน่งผู้อ�านวยการศูนย์
เป็นต�าแหน่งประเภทอ�านวยการระดับสูง ต�าแหน่ง
รองผู้อ�านวยการศูนย์ จ�านวน 4 ต�าแหน่ง เป็น
ต�าแหน่งประเภทอ�านวยการระดับต้น และต�าแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงาน จ�านวน 95 ต�าแหน่ง
รวมทั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
ก.ค.ศ. ก็ได้อนุมัติการก�าหนดต�าแหน่งและอัตรา
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วารสารข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
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ต�าแหน่งครูผู้ช่วย ในสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน
กศน. ที่ ตั้ ง อยู ่ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด ยะลา ปั ต ตานี
นราธิวาส และสงขลา (อ�าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี
และจะนะ) จ�านวน 256 อัตรา เพื่อให้สนับสนุน
ส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนทั้งไทยพุทธ และ
มุสลิม ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับบริการทางการศึกษา
ที่หลากหลายและทั่วถึง ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 26
ธั น วาคม 2561 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ก� า หนดกรอบ
อัตราก�าลังสายงานการสอน ในสถานศึกษา สังกัด
ส�านักงาน กศน. ทีต่ งั้ อยูใ่ นพืน้ ทีด่ งั กล่าว เพิม่ เติมอีก
จ�านวน 140 อัตรา
โดยในการก�าหนดต�าแหน่งดังกล่าว ก.ค.ศ.
ได้ ค� า นึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ งบประมาณของรั ฐ
มติคณะรัฐมนตรี และมาตรการการบริหารและ
พัฒนาก�าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2547 – 2561) จึงมี
มติ เ ห็ น ชอบให้ เ สนอคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ น
ปฏิรปู การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมภิ าค
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เพื่ อ พิ จ ารณาตั ด โอนเงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น
ประจ�าอัตราตลอดงบประมาณบุคลากรที่จ่ายใน
ลั ก ษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ�า และเงินอื่นที่
เกีย่ วข้อง ซึง่ ตัง้ ไว้สา� หรับต�าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทีว่ า่ งอยู่ สังกัดส�านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ส�านักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อน�ามาใช้ในการก�าหนด
ต�าแหน่งดังกล่าว
นอกจากนี้ ก.ค.ศ. ได้พิจารณาอนุมัติให้
ช่วยเหลือเยียวยาทายาทผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน รวมแล้วมากกว่า 70 ราย

PEOPLE IN FOCUS
Special
Issues

DIGITAL

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

สำาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อัญสุชา บุญขันตินาถ

ผู้อำานวยการภารกิจตรวจติดตามและ
ประเมินผลการบริหารงานบุคคล

จากมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 26 กันยายน
2560 ได้เห็นชอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจทิ ลั
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพือ่ การปรับเปลีย่ น
เป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งส�านักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือ
ส�านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013/ ว 6 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม
2561 เรื่อง ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐเพือ่ การปรับเปลีย่ นเป็นรัฐบาลดิจทิ ลั
แจ้งเวียนกระทรวง กรม จังหวัด และหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้กา� กับของคณะรัฐมนตรี เพือ่ ให้ทกุ ส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐโดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เร่งพัฒนา
ตนเองและสนับสนุนการพัฒนาผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง
และให้ทกุ ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด�าเนินการน�าแนวทางการพัฒนาทักษะ
ดิจทิ ลั ดังกล่าวไปปรับใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้าง
ก�าลังคนในสังกัดเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนเป็น
รัฐบาลดิจิทัลต่อไป
ส� า นั ก งาน ก.ค.ศ. ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รกลาง
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา จึงขอน�าข้อมูลในเรือ่ งนีม้ าเล่าสูก่ นั ฟัง
ให้เพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รบั ทราบและเตรียมเนือ้ เตรียมตัวทีจ่ ะพัฒนาตนเอง
ให้มีทักษะดิจิทัลกันนะคะ
ทักษะด้านดิจทิ ลั ของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐเพือ่ การปรับเปลีย่ นเป็นรัฐบาลดิจทิ ลั เป็นทักษะ
ทั่วไป (Generic Skill) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
คือ ความสามารถ ความรู้ ประสบการณ์และคุณลักษณะ
โดยความสามารถจะเป็นองค์ประกอบหลัก ส่วนความรู้
ประสบการณ์ และคุณลักษณะ เป็นองค์ประกอบเสริม
เพือ่ ให้บคุ คลมีความสามารถในการปฏิบตั ติ ามบทบาท
และพฤติกรรมทีค่ าดหวัง ทัง้ นี้ ได้มกี ารน�าสมรรถนะ
ทางการบริหารของข้าราชการพลเรือนสามัญ จ�านวน
4 สมรรถนะ คือ วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
ศักยภาพเพือ่ น�าการเปลีย่ นแปลง การสอนงานและ
มอบหมายงาน มาใช้เป็นองค์ประกอบเสริมด้วย
ในการปรับเปลีย่ นเป็นรัฐบาลดิจทิ ลั จะจ�าแนก
ทักษะด้านดิจทิ ลั ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
เพือ่ การปรับเปลีย่ นเป็นรัฐบาลดิจทิ ลั ตามความพร้อม
และพัฒนาการของส่วนราชการและหน่วยราชการ
ของรัฐ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเริ่มต้น
วารสารข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
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- ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562
DIGITAL
ครอบคลุมข้าราชการพลเรือนสามัญและผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในกระทรวง กรม และเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
- ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครอบคลุ ม
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน
- ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
ครอบคลุมข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
ในการพัฒนาทักษะด้านดิจทิ ลั ให้ขา้ ราชการ
และบุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐ เป็นรัฐบาลดิจทิ ลั นัน้ ได้กา� หนดทักษะทีค่ วร
(Early Stage) ระยะก�าลังพัฒนา (Developing Stage) ส่งเสริมและพัฒนา 5 มิติการเรียนรู้ 7 กลุ่มทักษะ
และระยะพัฒนาแล้ว (Mature Stage) และจ�าแนก ดังนี้
ตามกลุม่ ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 6 กลุม่ ได้แก่
ผูบ้ ริหารส่วนราชการ (Executive) ผูอ้ า� นวยการกอง มิติที่ 1 รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น
(Management) ผู้ท�างานด้านนโยบายและวิชาการ
ประกอบด้วย 1 กลุม่ ทักษะ ได้แก่ กลุม่ ทักษะ
(Academic) ผูท้ า� งานด้านบริการ (Service) ผูป้ ฏิบตั งิ าน ด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
ด้านเทคโนโลยี (Technologist) และผูป้ ฏิบตั งิ านกลุม่ อืน่ Literacy Skill Set)
(Others) โดยไม่จา� แนกตามประเภทและระดับต�าแหน่ง
ของข้าราชการ
มิติที่ 2 เข้าใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน
ส�าหรับการที่จะพิจารณาว่าข้าราชการและ
ประกอบด้วย 1 กลุม่ ทักษะ ได้แก่ กลุม่ ทักษะ
บุคลากรภาครัฐผูใ้ ด เป็นข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ด้านการควบคุมก�ากับ และการปฏิบัติตาม กฎหมาย
ในกลุม่ ใด จะมีทกั ษะด้านดิจทิ ลั ทีจ่ า� เป็นใด (ความสามารถ นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจทิ ลั (Digital
ความรู้ ประสบการณ์ และคุณลักษณะ และมีบทบาท Governance, Standard and Compliance Skill
และพฤติกรรมที่คาดหวังอย่างใด ให้พิจารณาจาก Set)
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติของ
บุคคลผู้นั้น โดยจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับ มิติที่ 3 ใช้ดิจิทัลเพื่อการประยุกต์และพัฒนา
บริบทการปรับเปลีย่ นเป็นรัฐบาลดิจทิ ลั ของหน่วยงาน
ประกอบด้วย 2 กลุม่ ทักษะ ได้แก่ กลุม่ ทักษะ
ที่ผู้นั้นสังกัด และบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพ องค์กร
ในการปรับเปลีย่ นเป็นรัฐบาลดิจทิ ลั ของบุคคลผูน้ นั้ ด้วย (Digital Technology Skill Set) และกลุ่มทักษะ
ระยะเวลาของการด�าเนินการพัฒนาทักษะ ด้านการออกแบบกระบวนการและการให้บริการ
ด้านดิจทิ ลั ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ได้กา� หนด ด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ
(Digital Process and Service Design Skill Set)
เป้าหมายไว้ 3 ระยะ ดังนี้

6

วารสารข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา

Special Issues
Digital literacy

มิติที่ 4 ใช้ดิจิทัลเพื่อการวางแผน บริหารจัดการ
และน�าองค์กร
ประกอบด้วย 2 กลุม่ ทักษะ ได้แก่ กลุม่ ทักษะ
ด้านการจัดการโครงการและการบริหารกลยุทธ์ (Project
and Strategic Management Skill Set) และ
กลุ่มทักษะด้านผู้น�าดิจิทัล (Digital Leadership
Skill Set)
มิติที่ 5 ใช้ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
และสร้างสรรค์
ประกอบด้วย 1 กลุม่ ทักษะ ได้แก่ กลุม่ ทักษะ
ด้านการขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงด้านดิจทิ ลั (Digital
Transformation Skill Set)
ทั้งนี้ กลุ่มทักษะพื้นฐานที่ข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐทุกคนควรได้รับการพัฒนา จะมีอยู่
3 กลุ่มทักษะ ซึ่งจะอยู่ในมิติที่ 1 รู้เท่าทันและ
ใช้เทคโนโลยีเป็น กลุ่มทักษะด้านความเข้าใจและ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Skill Set)
และมิติที่ 2 เข้าใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน
กลุ่มทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Literacy Skill Set) และกลุ่มทักษะ
ด้านการควบคุมก�ากับ และการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
นโยบาย และมาตรฐาน การจัดการด้านดิจทิ ลั (Digital
Governance, Standard and Compliance Skill
Set) นั่นเอง
แล้ว ทักษะดิจิทัล (Digital literacy) คือ
อะไร????
Digital literacy หรือ ทักษะความเข้าใจ
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง ทักษะในการน�า
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่
ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ และสื่ อ ออนไลน์ มาใช้

DIGITAL

ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ในการสือ่ สาร การปฏิบตั งิ าน
และการท�างานร่วมกัน หรือใช้เพือ่ พัฒนากระบวนการ
ท�างาน หรือระบบงานในองค์กร ให้มีความทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ โดย ก.พ. ได้กา� หนดให้ขา้ ราชการ
และบุคลากรภาครัฐทุกคนจะต้องมีทกั ษะด้านดิจทิ ลั
ส�าหรับการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ทักษะ
ดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ คือ 1) การใช้
(Use) 2) เข้าใจ (Understand) 3) การสร้าง (create)
และ 4) เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
Digital literacy (ทักษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล) ประกอบด้วย 9 ด้าน ดังนี้
ทักษะขั้นพื้นฐาน
1. การใช้งานคอมพิวเตอร์
2. การใช้งานอินเทอร์เน็ต
3. การใช้งานเพื่อความปลอดภัย
ทักษะขั้นต้นส�าหรับการท�างาน
4. การใช้โปรแกรมประมวลผลค�า
5. การใช้โปรแกรมตารางค�านวณ
6. การใช้โปรแกรมน�าเสนอ
วารสารข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
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DIGITAL
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ทักษะประยุกต์ส�าหรับการท�างาน
7. การท�างานร่วมกันแบบออนไลน์
8. การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล
9. การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
ที่มา : https://www.ocsc.go.th/DLProject/
mean-dlp
จุดส�าคัญของการพัฒนาก�าลังคนภาครัฐ
ให้มที กั ษะดิจทิ ลั อยูท่ ี่ ก.พ. ก�าหนดให้เป็นหน้าทีข่ อง
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐต้องพัฒนาตนเอง
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้และพัฒนา 70 : 20 : 10
(ร้อยละ 70 เรียนรูด้ ว้ ยตนเองและจากการปฏิบตั งิ าน

ร้อยละ 20 เรียนรู้จากผู้อ่ืนและการสอนงาน และ
ร้อยละ 10 เรียนรู้จากการฝึกอบรม)
ดังนั้น ส�านักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่ ท� า หน้ า ที่ อ งค์ ก รกลางบริ ห ารงานบุ ค คลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงต้อง
ส่งเสริม สนับสนุน และด�าเนินการเพื่อให้มีการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีทักษะดิจิทัล และสามารถด�าเนินบทบาทและ
พฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลต่อไป แต่...กระบวนการ หรือวิธีการจะเป็น
อย่างไรนั้น โปรดติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้
กันต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ

สาระความรู้:
แอปเปิ้ลผลิตกระแสไฟฟ้าได้
ถ้าเสียบแผ่นสังกะสี และแผ่นทองแดง กรดในแอปเปิล้ จะท�าให้เกิดการแตกตัวของไอออน ท�าให้
ลูกแอปเปิ้ลเป็นเหมือนแบตเตอรี่ ซึ่งผลไม้ชนิดอื่นเช่น มะนาว เกรป ฟรุ๊ต หรือมันฝรั่ง ก็ท�าได้เช่นกัน
ที่มา: www.campus-star.com
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นารีวรรณ จันทบาล
ผู้อำานวยการภารกิจนโยบายและระบบ
ตำาแหน่งบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�

ตำ�แหน่งบุคล�กรท�งก�รศึกษ�อืน่ ต�มม�ตร� 38 ค. (2) ตำ�แหน่งประเภทอำ�นวยก�ร
ในเขตพัฒน�พิเศษเฉพ�ะกิจจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ เฉพ�ะจังหวัดยะล� ปัตต�นี
นร�ธิว�ส และ 4 อำ�เภอ ในจังหวัดสงขล� (อำ�เภอเทพ� อำ�เภอสะบ้�ย้อย อำ�เภอน�ทวี
และอำ�เภอจะนะ) สังกัดสำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
ตามที่คณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2551 เมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 และคณะกรรมการขับเคลือ่ นการด�าเนินงานตามแผน
บูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในคราวประชุมครัง้ ที่ 4/2561 เมือ่ วันที่ 10 เมษายน 2561
มีมติเห็นชอบให้กระทรวง หรือกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริหาร
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และก�าหนดให้เป็นหน่วยงานการศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศจัดตัง้ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานการศึกษา
เมือ่ วันที่ 19 เมษายน 2561 และแบ่งกลุม่ งานภายในออกเป็น 7 กลุม่ งาน ดังนัน้ เพือ่ ให้ศนู ย์ประสานงาน
และบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถด�าเนินงานตามภารกิจการพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มเี อกภาพและสามารถบูรณาการการปฏิบตั งิ านระหว่างหน่วยงานที่
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสังคม
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเป็นไปตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
และนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก.ค.ศ. จึงได้อนุมัติ
ก�าหนดกรอบอัตราก�าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่
ตามมาตรา 38 ค. (2) ในศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะเริม่ ต้น
จ�านวน 100 ต�าแหน่ง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจดังกล่าว โดยก�าหนดให้ต�าแหน่ง
รองผู้อ�านวยการศูนย์ เป็นต�าแหน่งประเภทอ�านวยการ ระดับต้น และต�าแหน่งผู้อ�านวยการศูนย์
เป็นต�าแหน่งประเภทอ�านวยการ ระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทต�าแหน่ง
ระดับต�าแหน่ง การให้ได้รบั เงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่งของต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่
ตามมาตรา 38 ค. (2) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
วารสารข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
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ส�าหรับการด�าเนินการสรรหาบุคคลมาแต่งตัง้ ให้ด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการศูนย์ และต�าแหน่ง
ผูอ้ า� นวยการศูนย์ ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครัง้ ที่ 7/2561 เมือ่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ได้มมี ติอนุมตั หิ ลักเกณฑ์
และวิธกี ารคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ ให้ดา� รงต�าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ต�าแหน่งประเภทอ�านวยการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อ�าเภอในจังหวัดสงขลา (อ�าเภอเทพา
อ�าเภอสะบ้าย้อย อ�าเภอนาทวี และอ�าเภอจะนะ) สังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ อ.ก.ค.ศ.
ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผูด้ า� เนินการคัดเลือก มีสาระส�าคัญดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ก�าหนดดังนี้
1.1 ต�าแหน่งประเภทอ�านวยการ ระดับต้น
1.1.1 ด�ารงต�าแหน่งใดต�าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
1) ประเภทวิชาการ ระดับช�านาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2) ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า 6 ปี
3) ต�าแหน่งอย่างอืน่ ทีเ่ ทียบเท่า 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด และ
1.1.2 มีประสบการณ์ในงานทีเ่ กีย่ วข้องส�าหรับต�าแหน่งประเภทอ�านวยการ หรือต�าแหน่งอย่าง
อื่นที่เทียบเท่า ตามที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด
1.2 ต�าแหน่งประเภทอ�านวยการ ระดับสูง
1.2.1 ด�ารงต�าแหน่งใดต�าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
1) ประเภทอ�านวยการ ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2) ประเภทอ�านวยการ ระดับต้น และประเภทวิชาการ ระดับช�านาญการพิเศษ
รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี
3) ประเภทอ�านวยการ ระดับต้น และประเภททัว่ ไป ระดับอาวุโส รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 7 ปี
4) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
5) ประเภทวิชาการ ระดับช�านาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
6) ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า 7 ปี
7) ต�าแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 1) หรือ 2) หรือ 3) หรือ 4) หรือ 5) หรือ 6)
แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด และ 3
1.2.2 มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องส�าหรับต�าแหน่งประเภทอ�านวยการ หรือต�าแหน่ง
อย่างอื่นที่เทียบเท่า ตามที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด
2. ให้ อ.ก.ค.ศ. ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
คัดเลือกและประเมินบุคคลขึ้นแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประเภทอ�านวยการ ดังนี้
2.1 ประธาน จ�านวน 1 คน
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2.2 ผู้แทนส�านักงาน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ�านวน 1 คน
2.3 ข้าราชการในส่วนราชการนัน้ ทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจในลักษณะงานของต�าแหน่งทีจ่ ะแต่งตัง้
เป็นอย่างดี และด�ารงต�าแหน่งในระดับไม่ต�่ากว่าต�าแหน่งที่จะแต่งตั้ง จ�านวน 2 คน
2.4 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ�านวน 1 คน
ทั้งนี้ ให้ผู้อ�านวยการส�านักอ�านวยการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่
เป็นเลขานุการ
3. ให้ อ.ก.ค.ศ. ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ก�าหนดวิธีการประเมิน องค์ประกอบ
การประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การตัดสิน
4. ให้ อ.ก.ค.ศ. ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับสมัครก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า
7 วัน และด�าเนินการรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วันท�าการ ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันคัดเลือก โดยให้ประกาศรับสมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือกและรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ณ ส่วนราชการ ทางอินเตอร์เน็ต และทางอื่น ๆ
5. การคัดเลือกให้เรียงล�าดับตามผลการประเมิน ต�าแหน่งละไม่เกิน 5 คน แต่ไม่ควรน้อยกว่า 2 คน
เว้นแต่มีผู้สมัครหรือผู้ผ่านการประเมินรายเดียว พร้อมเหตุผลเพื่อเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณา
6. เมื่อคัดเลือกผู้ผ่านการประเมินเรียบร้อยแล้ว ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบ
ของ อ.ก.ค.ศ. ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ทั้งนี้ ยังได้ก�าหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับการคัดเลือกที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
รองผู้อ�านวยการ (ประเภทอ�านวยการ ระดับต้น) และผู้อ�านวยการ (ประเภทอ�านวยการ ระดับสูง)
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารนี้ จะต้องอยูป่ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง จึงจะขอย้ายได้
ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 6 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม
2561 ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์
ส�านักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th
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จีรนันท์ เพ่งพินิจ

รักษาการในตำาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านกฎหมาย

การดำาเนินการทางวินัย

แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้ว
ด้ ว ยที่ ผ ่ า นมาการด� า เนิ น การทางวิ นั ย
แก่ ข ้ า ราชการผู ้ ก ระท� า ความผิ ด วิ นั ย ที่ อ อกจาก
ราชการไปแล้วของข้าราชการฝ่ายพลเรือนประเภท
ต่าง ๆ ในแต่ละสังกัดองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
เกิดความลักลัน่ ไม่เสมอภาคและไม่เป็นไปในมาตรฐาน
เดียวกัน เช่น ข้าราชการพลเรือนสามัญ มาตรา 100
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 ก�าหนดให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ�านาจ
สามารถด�าเนินการทางวินยั กับข้าราชการทีอ่ อกจาก
ราชการไปแล้ว ต่อไปเสมือนผู้นั้นยังไม่ได้ออกจาก
ราชการ เว้นแต่เหตุตาย หากมีกรณีกล่าวหาว่า
ข้าราชการพลเรือนผูน้ นั้ กระท�าหรือละเว้นการกระท�าใด
ทีเ่ ป็นความผิดวินยั อย่างร้ายแรงก่อนทีข่ า้ ราชการผูน้ นั้
จะพ้นจากสถานภาพการเป็นข้าราชการ แต่ผู้บังคับ
บัญชาซึง่ มีอา� นาจสัง่ บรรจุตามมาตรา 57 ต้องด�าเนินการ
สอบสวนตามมาตรา 93 วรรคหนึง่ ภายใน 180 วัน
นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการ
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ส� า หรั บ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา มาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ก�าหนดให้ผมู้ อี า� นาจตามมาตรา 53 สามารถด�าเนินการ
ทางวินยั กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ อ อกจากราชการไปแล้ ว เสมื อ นว่ า ผู ้ น้ั น ยั ง มิ ไ ด้
ออกจากราชการ เว้นแต่ออกจากราชการเพราะตาย
หากมีกรณีถกู กล่าวหาว่า กระท�าหรือละเว้นกระท�าใด
ทีพ่ งึ เห็นได้วา่ เป็นความผิดวินยั อย่างร้ายแรงอยูก่ อ่ น
ออกจากราชการเช่นเดียวกันกับข้าราชการพลเรือน
สามัญ แต่ไม่ได้กา� หนดระยะเวลา ในการเริม่ สอบสวน
โดยจะเริ่มด�าเนินการเมื่อใดก็ได้
เพื่ อ ให้ ก ารด� า เนิ น การทางวิ นั ย แก่ ผู ้ ที่
ออกจากราชการไปแล้ว เกิดประสิทธิภาพเป็นธรรม
เสมอภาค เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับ
กฎหมายขององค์กรตรวจสอบการทุจริตอันจะเป็น
กลไกที่ท�าให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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สัมฤทธิผ์ ลมากยิง่ ขึน้ คณะรัฐมนตรี จึงได้เสนอแก้ไข
ร่างกฎหมายว่าด้วยการด�าเนินการทางวินยั แก่ผทู้ พี่ น้
จากราชการขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลใน
ราชการพลเรื อ น รวมจ� า นวน 5 ฉบั บ ต่ อ สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ได้แก่
1. ร ่ า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ร ะ เ บี ย บ
ข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่......) พ.ศ. .......
2. ร่างพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการ
รัฐสภา (ฉบับที่......) พ.ศ. .......
3. ร ่ า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ร ะ เ บี ย บ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที.่ .....)
พ.ศ. .......
4. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ต� า รวจแห่ ง ชาติ
(ฉบับที่......) พ.ศ. .......
5. ร ่ า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ร ะ เ บี ย บ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที.่ .....)
พ.ศ. .......
โดยก�าหนดเงื่อนไขและระยะเวลาเริ่มต้น
ของการด�าเนินการทางวินัยข้าราชการ ผู้ออกจาก
ราชการไปแล้ว และก�าหนดระยะสิน้ สุดการด�าเนินการ
ทางวินัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกฉบับ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติในคราวประชุม
ครั้งที่ 84/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม
2561 พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ทั้ ง 5 ฉบั บ
ดังกล่าวแล้ว มีมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย

ต่อไป เมื่อร่างพระราชบัญญัติฯ ทั้ง 5 ฉบับดังกล่าว
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ก็จะมีผลใช้บงั คับ
ได้ต่อไป
โดยในส่วนของการด�าเนินการทางวินัย
แก่ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีอ่ อกจาก
ราชการไปแล้ว กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 102 ทีแ่ ก้ไขใหม่นี้
ก�าหนดให้สามารถด�าเนินการทางวินยั ต่อไปได้เสมือนว่า
ผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ เว้นแต่เหตุตาย โดยมี
เงื่อนไขดังนี้
1. การกระท�าทีเ่ ป็นมูลเหตุทนี่ า� มากล่าวหา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ออกจาก
ราชการไปแล้ว ว่าได้กระท�าหรือละเว้นการกระท�าใด
อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือความผิดที่
เป็นมูลเหตุให้ถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญา
ที่มิใช่ความผิดอาญาที่ได้กระท�าโดยประมาทที่ไม่
เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษต้องเป็นการ
กระท�าที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้นั้นรับราชการ
2. การกล่ า วหาว่ า กระท� า ผิ ด วิ นั ย
อย่างร้ายแรงต้องท�าเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา
ของผู้นั้น หรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวน หรือ
ตรวจสอบตามกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการ
หรือเป็นการกล่าวหาของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น
3. การกล่าวหาผูท้ อี่ อกจากราชการไปแล้วว่า
กระท�าความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือการถูกฟ้อง
วารสารข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
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คดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญา จะกล่าวหาหรือกระท�า
ก่อนทีผ่ นู้ น้ั ออกจากราชการหรือหลังจากผูน้ นั้ ออกจาก
ราชการไปแล้วก็ได้
4. กรณีที่เป็นการกล่าวหาว่ากระท�าผิด
วินัยอย่างร้ายแรง ก่อนที่ผู้นั้นจะออกจากราชการ
หรือกรณีที่ถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญา
ก่อนออกจากราชการ ให้ด�าเนินการสืบสวนหรือ
พิจารณาด�าเนินการทางวินัยต่อไปได้ และต้องสั่ง
ลงโทษภายใน 3 ปี นับแต่วนั ทีผ่ นู้ นั้ ออกจากราชการ
5. กรณีที่เป็นการกล่าวหาว่ากระท�าผิด
วินัยอย่างร้ายแรง หลังจากที่ผู้นั้นออกจากราชการ
หรือกรณีที่ถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่าคดีอาญา
หลั ง ออกจากราชการให้ ด� า เนิ น การสื บ สวนหรื อ
พิจารณาด�าเนินการทางวินยั โดยต้องเริม่ ด�าเนินการ
สอบสวนภายใน 1 ปีนับแต่ผู้นั้นออกจากราชการ
เว้นแต่เป็นกรณีความผิดทีป่ รากฏชัดแจ้งตามมาตรา 98
วรรคเจ็ด และจะต้องสั่งลงโทษภายใน 3 ปี นับแต่
วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ
6. กรณีทศี่ าลปกครองมีคา� พิพากษาถึงทีส่ ดุ
ให้เพิกถอนค�าสัง่ ลงโทษหรือองค์กรพิจารณาอุทธรณ์
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ค�าสัง่ ลงโทษ หรือองค์กรตรวจสอบรายงานการด�าเนินการ
ทางวินยั มีคา� วินจิ ฉัยถึงทีส่ ดุ หรือมีมติให้เพิกถอนค�าสัง่
ลงโทษ เพราะเหตุกระบวนการด�าเนินการทางวินัย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ด�าเนินการทางวินัยให้แล้ว
เสร็จภายใน 2 ปีนบั แต่วนั ทีม่ คี า� พิพากษาถึงทีส่ ดุ หรือ
มีค�าวินิจฉัยถึงที่สุดหรือมีมติแล้วแต่กรณี
7. ในการด� า เนิ น การทางวิ นั ย ถ้ า ผล
การสอบสวนพิจารณาปรากฏว่า ผูน้ นั้ กระท�าผิดวินยั
ไม่ร้ายแรง ก็ให้งดโทษ
8. ข้อยกเว้น มิให้บังคับแก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้กอ่ น ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547
9. กรณีเป็นการด�าเนินการทางวินยั ตามที่
ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. ชี้มูลความผิดแก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูอ้ อกจากราชการไปแล้ว
ให้ดา� เนินการทางวินยั และสัง่ ลงโทษตามหลักเกณฑ์
และเงือ่ นไข ทีก่ า� หนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือ
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กฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแล้วแต่กรณี
ทัง้ นี้ บทบัญญัตใิ นมาตรา 102 ทีแ่ ก้ไขไม่มี
บทเฉพาะกาล อันเป็นผลต่อการด�าเนินการทางวินยั
อย่างร้ายแรงแก่ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ออกจากราชการไปแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างด�าเนินการ
และค้างการด�าเนินการเกินกว่า 3 ปี ไม่สามารถ
ด� า เนิ น การและสั่ ง ลงโทษได้ ก.ค.ศ. จึ ง มี ม ติ ใ ห้
ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ เร่งรัดการด�าเนินการ
ทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูอ้ อกจากราชการ พร้อมทัง้ ให้รายงานมาตรการเพือ่
ให้การด�าเนินการทางวินยั แล้วเสร็จทันต่อระยะเวลา
ที่ก ฎหมายก� าหนด และส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้มี
หนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา

ด�าเนินการและมีการประชุมชี้แจงให้นิติกรและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการด�าเนินการทางวินัยทราบแล้ว
อนึ่ง แม้จะมีการก�าหนดระยะเวลาสิ้นสุด
การด�าเนินการทางวินยั แก่ขา้ ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทีอ่ อกจากราชการไว้ภายใน 3 ปีกต็ าม
ผู ้ มี อ� า นาจด� า เนิ น การทางวิ นั ย และผู ้ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ ง
ก็สมควรเร่งรัดการด�าเนินการสอบสวนทางวินัยแก่
ผูท้ อี่ อกจากราชการไปแล้ว รวมทัง้ ผูท้ ยี่ งั รับราชการอยู่
ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในกฎ
ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
และสัง่ ลงโทษให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพือ่ มิให้เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการและเพื่อความเป็นธรรมต่อ
ผู้ถูกด�าเนินการทางวินัยต่อไป

The Laws

ส�าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ก�าหนดให้ผู้มีอ�านาจตามมาตรา 53 สามารถด�าเนินการทางวินัยกับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทีอ่ อกจากราชการไปแล้วเสมือนว่าผูน้ นั้ ยังมิได้ออกจากราชการ เว้นแต่ออกจากราชการเพราะ
ตายหากมีกรณีถกู กล่าวหาว่า กระท�าหรือละเว้นกระท�าใดทีพ่ งึ เห็นได้วา่ เป็นความผิดวินยั อย่างร้ายแรงอยูก่ อ่ นออกจากราชการ
เช่นเดียวกันกับข้าราชการพลเรือนสามัญ แต่ไม่ได้กา� หนดระยะเวลา ในการเริ่มสอบสวนโดยจะเริ่มด�าเนินการเมื่อใดก็ได้
วารสารข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
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ทิพพาศรี อินทะกูล
ผู้อำานวยการภารกิจกองทุนและสวัสดิการ
ทางการศึกษา

เงินทุนหมุนเวียน
เพื่อแก้ไขปัญหา

หนี้สิน

ข้าราชการครู
ครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่เคารพนับถือและเป็นความหวังของสังคมนับว่าครูเป็น
บุคลากรส�าคัญต่อการศึกษาและการพัฒนาประเทศ ครูจะเป็นผูน้ า� พาให้เด็กไทยมีความรู้ ความสามารถ
มีคณ
ุ ภาพและศักยภาพเป็นอนาคตของชาติ แต่สภาพความเป็นอยูข่ องครูไทยทีผ่ า่ นมาถึงปัจจุบนั ประสบปัญหา
หนี้สินล้นพ้นตัวส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ ซึ่งครูจะถูกมองว่าท�าไม
มีหนีส้ นิ มากมายนักเมือ่ เปรียบเทียบกับอาชีพอืน่ ทัว่ ไปจะเห็นได้วา่ อาชีพอืน่ ทีเ่ ป็นหนีเ้ หมือนกันแต่ปญ
ั หา
หนีก้ ย็ งั ไม่มากเท่ากับหนีข้ องครู ซึง่ ครูเป็นผูท้ มี่ คี วามเป็นอยูแ่ ละลักษณะของการปฏิบตั งิ านแตกต่างกับอาชีพอืน่
กล่าวคือ ครูเป็นอาชีพทีต่ อ้ งอยูใ่ นภาวะเป็นผูใ้ ห้และเสียสละให้แก่เด็กนักเรียน ผูป้ กครอง และชุมชนทีม่ ี
ความยากจน ความเหลือ่ มล�า้ ของสังคม แม้แต่การค�า้ ประกันต่าง ๆ ให้บคุ คลในชุมชนครูกย็ งั หนีไม่พน้ นีเ่ ป็น
สาเหตุเบือ้ งต้นของการเป็นหนีต้ งั้ แต่เริม่ ชีวติ ความเป็นครู ส่วนเหตุอนื่ ๆ อีกมากมายทีท่ า� ให้ครูเป็นหนีน้ นั้
ั หาหนีส้ นิ มากกว่าอาชีพอืน่
คงไม่ตอ้ งพูดถึง เหล่านีค้ อื ค�าตอบว่าท�าไมครูถงึ มีปญ
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รั ฐ บาลทุ ก ยุ ค สมั ย ได้ ต ระหนั ก และ
ให้ความส�าคัญกับปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู
ตลอดมาโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 ได้จดั สรร
เงินงบประมาณเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ แก้ไขปัญหา
หนีส้ นิ ข้าราชการครูและได้จดั ตัง้ “เงินทุนหมุนเวียน
เพือ่ แก้ไขปัญหาหนีส้ นิ ข้าราชการครู” มีวตั ถุประสงค์
เพื่อบรรเทาปัญหาหนี้สินให้แก่ข้าราชการครู และ
มอหมายให้ส�านักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นองค์กรกลาง
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูท�าหน้าที่
บริหารจัดการ โดยให้ข้าราชการครูกู้ยืมเงินในอัตรา
ดอกเบี้ยต�่า ส�าหรับน�าไปช�าระหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ย
สูงกว่า ในปีแรกได้รับการจัดสรรเงินจากรัฐบาล
จ�านวน 500 ล้านบาท และปีต่อ ๆ มา รวมทั้งสิ้น
จ�านวน 1,320 ล้านบาท ปัจจุบันมีข้าราชการครู
ได้รับการช่วยเหลือให้กู้ยืมจ�านวน 56,700 ราย
เงินทุนหมุนเวียนบริหารจัดการภายใต้พระราชบัญญัติ
บริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ของกระทรวงการคลัง
ก�าหนดให้เงินทุนหมุนเวียนมีคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนเพือ่ แก้ไขปัญหาหนีส้ นิ ข้าราชการครู
มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนส�านักงบประมาณ

เลขาธิการ ก.ค.ศ. ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 คน
ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลังจากผูม้ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญและ
ประสบการณ์ดา้ นการเงิน เศรษฐศาสตร์ การลงทุน
กฎหมาย หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารเงินทุนหมุนเวียน เป็น
กรรมการและเลขานุการและเจ้าหน้าที่ในส�านัก
บริหารเงินทุนหมุนเวียน จ�านวน 2 คน เป็นผู้ช่วย
เลขานุการมีอา� นาจหน้าทีก่ า� หนดนโยบาย ก�ากับ ดูแล
การบริหารจัดการก�าหนดระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์
วิธกี าร ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ขิ องเงินทุนหมุนเวียน
และติดตามการด�าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
รวมทั้งแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการหรือคณะท�างานเพือ่
ปฏิบัติงานตามที่ ค ณะกรรมการมอบหมาย ซึ่ ง มี
คณะอนุกรรมการด�าเนินการแทน ดังนี้
1. คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารเงิ น ทุ น
หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
2. คณะอนุกรรมการก�ากับ ติดตาม ลูกหนี้
ค้างช�าระเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู
3. คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารเงิ น ทุ น
หมุนเวียนส่วนราชการและคณะอนุกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา จ�านวน 228 คณะ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครูจะจัดสรรเงินให้ข้าราชการครูกู้ยืม
ทุกปีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก�าหนด โดยให้กยู้ มื เงินรายละไม่เกิน 300,000 บาท
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 4 ต่อปี ช�าระหนีภ้ ายใน 8 ปี
หากข้าราชการครูในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีความประสงค์กยู้ มื เงินสามารถ
ยื่ น ค� า ขอกู ้ ยื ม ได้ ที่ ส� า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
จะมี ค ณะอนุ ก รรมการบริ ห ารเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค�าขอกู้ยืม
ส่วนข้าราชการครูในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาและสังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สามารถยื่น
ค�าขอกูย้ มื ได้ทหี่ น่วยงานต้นสังกัดจะมีคณะอนุกรรมการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนส่วนราชการ เป็นผูพ้ จิ ารณา
อนุ มั ติ ค� า ขอกู ้ ยื ม โดยมอบอ� า นาจให้ ธ นาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็น
ผู ้ ก ระท� า การแทนในเรื่ อ งการจั ด ท� า สั ญ ญากู ้ ยื ม
สัญญาค�า้ ประกัน การจ่ายเงินกูย้ มื การรับช�าระหนี้
เงินกูย้ มื การจัดท�าฐานข้อมูลลูกหนี้ รวมถึงการเร่งรัด
ติดตามหนี้และเรียกคืนเงินกู้ยืมจากลูกหนี้
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ทั้งนี้จะประชาสัมพันธ์การให้กู้ยืมผ่านทาง
เว็ปไซต์ของส�านักงาน ก.ค.ศ.และหน่วยงานต้นสังกัด
หนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดแผ่นพับ
อย่างไรก็ตาม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข
ปั ญ หาหนี้ สิ น ข้ า ราชการครู เ ป็ น การให้ กู ้ ยื ม เงิ น
เพือ่ ช่วยบรรเทาภาระหนีส้ นิ ของข้าราชการครูเท่านัน้
การที่ข้าราชการครูจะหลุดพ้นจากภาระหนี้สินได้
ต้องมีความประหยัด อดทน และมีวนิ ยั ทางการเงิน
ส�านักงาน ก.ค.ศ. จึงส่งเสริมให้ขา้ ราชการครูดา� เนินชีวติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญา
ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแนวทางการด�าเนินชีวติ
แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ซึง่ เป็นศาสตร์พระราชา
ที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างยั่งยืนและตลอดไป
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นิตยา โล๊ะกาแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการ

การคัดเลือก

“ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา”
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานการณ์ ใ นจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
ซึง่ ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้ผเู้ รียน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขาดโอกาสการเข้ารับ
บริการทางการศึกษาในระบบเป็นจ�านวนมาก รวมทัง้
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับต�่ากว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ ดังนั้น จึงจ�าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ ร ะบบการศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ เ ฉพาะกิ จ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม เพื่อก่อให้เกิดสันติสุข ซึ่งจะส่งผลต่อ
การพัฒนาคนและสังคมของประเทศให้มีคุณภาพ
ต่อไป
การคั ด เลื อ ก “ผู ้ อ� า นวยการส� า นั ก งาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา” ซึง่ เป็นผูน้ า� ในการปฏิรปู การศึกษา
และการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ จึงมี
ความส�าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิ จ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ซึ่ ง มี บ ริ บ ท
ในการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ของประเทศ แตกต่างจากการบริหารงานบุคคล

ในเขตพืน้ ทีป่ กติ ดังนัน้ เพือ่ ให้การบริหารงานบุคคล
ส�าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก.ค.ศ. จึงได้ก�าหนด
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ
และแต่งตัง้ ให้ดา� รงต�าแหน่งผูอ้ า� นวยการส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี
นราธิวาส และ 4 อ�าเภอในจังหวัดสงขลา (อ�าเภอเทพา
อ�าเภอสะบ้าย้อย อ�าเภอนาทวี และอ�าเภอจะนะ)
สังกัด สพฐ. โดยสรุปสาระส�าคัญของหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ได้ดังนี้
1. หลักเกณฑ์และวิธีการฯ นี้ใช้ส�าหรับ
การคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ให้
ด�ารงต�าแหน่งผูอ้ า� นวยการส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ใน สพป. และ สพม. ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี
นราธิ ว าส และ 4 อ� า เภอในจั ง หวั ด สงขลา คื อ
(อ�าเภอเทพา อ�าเภอสะบ้าย้อย อ�าเภอนาทวี และ
อ�าเภอจะนะ) สังกัด สพฐ.
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2. ผู ้ ส มั ค รต้ อ งเป็ น ข้ า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. มีคณ
ุ สมบัตทิ ว่ั ไป
ตามมาตรา 30 และมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามมาตรฐาน
ต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. หลักสูตรการคัดเลือก แบ่งเป็น 2 ภาค
คือ ภาค ก ความรูค้ วามสามารถด้านการบริหารงาน
ในหน้าทีแ่ ละด้านการวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านและการน� า ไปใช้
( 50 คะแนน) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเกีย่ วกับ
1) วิชาความรู้ความสามารถด้านการบริหารงาน
ในหน้าที่ (25 คะแนน) และ 2) ความรูค้ วามสามารถ
ด้านการวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการปฏิบัติงานและการน�าไปใช้ (25 คะแนน)
ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่และ
ความเหมาะสมกับต�าแหน่ง (200 คะแนน) โดยประเมิน
1) ประวัตแิ ละประสบการณ์ทางการบริหาร (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� า หนดองค์ ป ระกอบ ตั ว ชี้ วั ด
คะแนนการประเมิน และวิธกี ารประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบตั งิ านในหน้าทีผ่ ทู้ ไี่ ด้รบั การบรรจุและแต่งตัง้
3) ก�าหนดข้อตกลงในการปฏิบตั งิ านใน
หน้าที่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
5. บทบาทของคณะกรรมการสรรหา
ผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
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คัดเลือก

1) ก�าหนดวันและเวลาในการด�าเนินการ

2) ด�าเนินการและบริหารจัดการเกีย่ วกับ
การออกข้อสอบ ภาค ก
3) ก� า หนดตั ว ชี้ วั ด องค์ ป ระกอบ
การประเมิน และคะแนนการประเมิน ภาค ข
4) ตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อด�าเนิน
การประเมิน
5) ด�าเนินการคัดเลือก
6. ให้ผสู้ มัครเลือกสมัครในสังกัด สพป. หรือ
ในสังกัด สพม. ได้เพียงแห่งเดียว เท่านัน้ หากสมัคร
เกินกว่าหนึ่งแห่งจะตัดสิทธิการคัดเลือกทั้งหมด
และในวันสมัคร ผู้สมัครต้องรับรองตนเองด้วยว่า
ในวันบรรจุและแต่งตั้ง ตนเองไม่ติดเงื่อนไขอื่นใดที่
ก.ค.ศ. ก�าหนด
7. เกณฑ์การตัดสิน
1) ผู ้ ผ ่ า นการคั ดเลื อ ก ภาค ก ต้ อ งได้
คะแนนไม่ต�่ากว่าร้อยละห้าสิบ จึงจะมีสิทธิเข้ารับ
การประเมิน ภาค ข
2) ผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องได้คะแนน
ภาค ข ไม่ต�่ากว่าร้อยละหกสิบ และให้ประกาศ
รายชือ่ เท่ากับจ�านวนต�าแหน่งว่างทีป่ ระกาศรับสมัคร
โดยเรียงล�าดับทีจ่ ากผูท้ ไี่ ด้คะแนนจากมากไปหาน้อย
เพื่อเข้ารับการพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตั้งฯ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด
8. ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานต�าแหน่ง และ
ต้องผ่านการพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตั้งให้
ด� า รงต� า แหน่ ง ผู ้ อ� า นวยการส� า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก�าหนด “โดยให้บรรจุและแต่งตัง้ ตามล�าดับที่ และ

Special Issues
ตามจ�านวนต�าแหน่งว่างทีป่ ระกาศรับสมัคร โดยไม่มี
การขึ้นบัญชี”
9. ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องได้รับ
การประเมิ น สั ม ฤทธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่
เพือ่ พัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยประเมิน
2 ครัง้ ทุก 6 เดือน “หากผลการประเมินรวมทัง้ 2 ครัง้
ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน” ให้ดา� เนินการตามมาตรา 71
แห่ ง พ.ร.บ.ระเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
การสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รับเงินเดือนในอัตราก�าลังทดแทน พ.ศ. 2551

ว 3/2560

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กฯ สามารถศึ ก ษาได้ จ ากหนั ง สื อ
ส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่ 0206.6/ว 17 ลงวันที่ 2 ตุลาคม
2561 หรือสืบค้นได้จาก www.otepc.go.th
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2561 ที่ใช้
ส�าหรับการคัดเลือกฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ มีความแตกต่างจากหลักเกณฑ์
และวิธกี ารฯ ว 3/2560 ทีใ่ ช้สา� หรับการคัดเลือกฯ
ในเขตพื้นที่ปกติ ดังนี้

ว 17/2561

1. มีการประเมินศักยภาพ
1. ไม่มกี ารประเมินศักยภาพ
2. การทดสอบมี 3 ภาค
2. การทดสอบมี 2 ภาค
3. ต้องสอบภาค ก และ ภาค ข ได้คะแนนแต่ละภาค 3. ต้องสอบภาค ก ได้คะแนนไม่ตา�่ กว่าร้อยละ 50 ก่อน
ไม่ตา�่ กว่าร้อยละ 50 และคะแนนรวมทัง้ 2 ภาค จึงจะมีสทิ ธิสอบภาค ข และผูท้ จ่ี ะได้รบั การคัดเลือก
ไม่ตา�่ กว่าร้อยละ 60 โดยประกาศรายชือ่ จ�านวน จะพิจารณาจากผลคะแนนภาค ข ไม่ตา�่ กว่าร้อยละ
2 เท่า ก่อน จึงจะมีสิทธิสอบภาค ค และผู้ที่จะ 60 เท่านัน้ ไม่นา� คะแนนภาค ก มารวม
ได้รบั การคัดเลือกจะพิจารณาจากผลคะแนนรวม
ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค ไม่ตา�่ กว่าร้อยละหกสิบ
ส� า หรั บ การคั ด เลื อ กฯ ในปี พ.ศ. 2561 เมื่ อ ก.ค.ศ. ได้ แจ้ ง เวี ย นหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารฯ
ว 17/2561 แล้ว สพฐ. ได้แจ้งจ�านวนต�าแหน่งว่างส�าหรับใช้ในการคัดเลือกฯ แยกเป็น สพป. จ�านวน 8 อัตรา
และ สพม. จ�านวน 1 อัตรา รวมทั้งสิ้น 9 อัตรา และคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ได้พิจารณาก�าหนดวันและเวลา
คัดเลือกตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 การรับสมัครคัดเลือกฯ ในครั้งนี้มีผู้สมัครจ�านวน
ทั้งสิ้น 95 คน แบ่งเป็น สพป. จ�านวน 92 คน และ สพม. จ�านวน 3 คน จ�าแนกผู้สมัครได้ดังนี้
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Special Issues
จ�านวนผู้สมัครจ�าแนกตาม
ภูมิภาค

การด�ารงต�าแหน่งและวิทยฐานะของผู้สมัคร
ต�าแหน่ง

วิทยฐานะ

รอง ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ

จ�านวน
1

รอง ผอ.สพท.ช�านาญการพิเศษ

79

ผอ.ช�านาญการ

3

ไม่มีวิทยฐานะ

1

ผอ.สถานศึกษา ผอ.เชี่ยวชาญ

11

{{{{
เหนือ กลาง อีสาน
10

19

25

1

-

3

ใต้
30

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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FOCUS ก ค ศ
ชPEOPLEรสาIN กงา

ยินดีต้อนรับ ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์
เลขาธิการ ก.ค.ศ.
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�านักงาน ก.ค.ศ. ให้การต้อนรับ
และแสดงความยินดีกบั ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ ในโอกาสเข้ารับต�าแหน่ง
เลขาธิการ ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ส�านักงาน ก.ค.ศ.
อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงศึกษาธิการ นายประเสริฐ บุญเรือง และนายพีระ รัตนวิจติ ร
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ ภาพ/ข่าว
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ช รสา กงา ก ค ศ
การประชุมเชิงปฏิบัตการจัดทำาแนวปฏิบัตการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
นายชาย มะลิลา รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�าแนวปฏิบัติ
การเลือ่ นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม
แกรนด์ บียอนด์ บอลรูม โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร จากที่ ก.ค.ศ. ได้ออกกฎ ก.ค.ศ. การเลือ่ นเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 และส�านักงาน
ก.ค.ศ. ได้แจ้งให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติแล้ว ซึ่งกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบ
การเลื่อนเงินเดือนแบบขัน้ เป็นการเลือ่ นเงินเดือนเป็นร้อยละ ซึง่ การประชุมครัง้ นี้ ได้เชิญผูท้ รงคุณวุฒิ ผูบ้ ริหาร
และเจ้าหน้าทีส่ า� นักงาน ก.ค.ศ. เข้าร่วมประชุมเพือ่ จัดท�าแนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพือ่ ให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ผูบ้ งั คับบัญชา
หน่วยงานการศึกษา และส่วนราชการต้นสังกัดได้ใช้เป็นหลักในการพิจารณาการเลือ่ นเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต่อไป

นปภา โพธิ์พ่วง ภาพ/ข่าว
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การประชุมเชิงปฏิบัตการตรวจสอบจัดบุคลากรตามกรอบอัตรากำาลัง
ตำาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบ
จัดบุคลากรตามกรอบอัตราก�าลัง ต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในส�านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบค�าสั่งการจัดบุคลากรลงกรอบอัตราก�าลังของส�านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดให้ครบถ้วนทั้ง 77 จังหวัด ระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมไมด้า
งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน การก�ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานตามภาระงาน
และปรับปรุงกรอบอัตราก�าลังของส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดให้มีความเหมาะสมกับภาระงานที่แท้จริงต่อไป
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบค�าสั่งที่ผ่านมาได้แจ้งกรณีที่รับทราบค�าสั่งได้ไปบางส่วนแล้ว ซึ่งในครั้งนี้มีเป้าหมาย
จะด�าเนินการตรวจสอบให้ครบถ้วนทุกจังหวัด หากพบว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด
ส�านักงาน ก.ค.ศ. จะได้น�าเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ ที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป
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ช รสาPEOPLE
กงา IN กFOCUS
คศ
การประชุมเชิงปฏิบัตการวิเคราะห์คำาขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556
นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์
ค�าขอให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวทิ ยฐานะหรือเลือ่ นวิทยฐานะ ตามเกณฑ์และวิธกี าร
ว 13/2556 ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ส�านักงาน ก.ค.ศ. มีนโยบายเร่งรัดการด�าเนินงานวิเคราะห์ค�าขอรับ
การประเมินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยได้เชิญผูท้ รงคุณวุฒิ ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าทีส่ า� นักงาน ก.ค.ศ. เข้าร่วม
การประชุม และน�าค�าขอรับการประเมินทีว่ เิ คราะห์แล้วเสร็จ เสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ ทีเ่ กีย่ วข้อง
พิจารณาต่อไป
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ช รสา กงา ก ค ศ
ครบรอบวันสถาปนา สำานักงาน ก.ค.ศ.
ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานในพิธที า� บุญเนือ่ งในโอกาสวันครบรอบ วันสถาปนา
ส�านักงาน ก.ค.ศ. 14 ปี วันที่ 24 ธันวาคม 2561 โดยนิมนต์พระสงฆ์ จ�านวน 9 รูป จากวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
ประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณชั้น 5 ส�านักงาน ก.ค.ศ. อาคารรัชมังคลาภิเษก
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีทปี่ รึกษา ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีส่ า� นักงาน ก.ค.ศ. เข้าร่วมพิธใี นครัง้ นี้ และในช่วงบ่ายของ
วันเดียวกันได้จดั ให้มกี จิ กรรมการประชุมสัมมนา เรือ่ ง การพัฒนาองค์การ เพือ่ ขับเคลือ่ นการปฏิรปู การศึกษา
“ก้าวสูป่ ที ี่ 15 รวมพลังพัฒนา ร่วมเดินหน้าปฏิรปู โดยส�านักงานก.ค.ศ.ได้เชิญ วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ นายสมยศ มีเทศน์
ดร.รัตนา ศรีเหรัญ และนายอาวุธ วรรณวงศ์ ให้ความรู้ ข้อคิด และแนวทางการปฏิบตั งิ านไปสูก่ ารปฏิรปู การศึกษา
ซึง่ มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�านักงาน ก.ค.ศ. เข้าร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ
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ช รสา กงา ก ค ศ
การประชุมเชิงปฏิบัตการวิเคราะห์ทบทวนภารกิจและโครงสร้าง
ของสำานักงาน ก.ค.ศ.
ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ ทบทวน
ภารกิจ และโครงสร้างของส�านักงาน ก.ค.ศ. เพื่อจัดกลุ่มและพัฒนาระบบงานให้เอื้อต่อการด�าเนินงาน
เชิงรุก พัฒนาระบบดิจทิ ลั และมีการบูรณาการการท�างานร่วมกันสามารถบริหารจัดการรองรับบทบาทส�าคัญ
ในการก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเชิญทีป่ รึกษา ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีส่ �านักงาน ก.ค.ศ.
เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ธราวุฒิ วิชัยดิษฐ์ ภาพ/ข่าว
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ช รสา กงา ก ค ศ
การประชุมเชิงปฏิบัตการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้เฉพาะจังหวัดยะลา
ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำาเภอในจังหวัดสงขลา (อำาเภอเทพา อำาเภอสะบ้าย้อย
อำาเภอนาทวี และ อำาเภอจะนะ) สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารปรับปรุงหลักเกณฑ์
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 ในปัจจุบนั และสอดคล้องกับบริบทของพืน้ ทีใ่ นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจฯ เพือ่ เป็นการ
รองรับการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกก่อนแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
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จิตอาสาพระราชทาน สังกัดสำานักงาน ก.ค.ศ.
จิตอาสาพระราชทาน “เราท�าความดี ด้วยหัวใจ” เป็นกิจกรรมหนึง่ ทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องส�านักงาน ก.ค.ศ.
ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสามัคคี โดยการสมัครเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของจิตอาสา เพื่อร่วม
ลงพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ จิ กรรมต่าง ๆ โดยในครัง้ นี้ เป็นการลงพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาเพือ่ ก�าจัดวัชพืช ขยะมูลฝอย และสิง่ ปฏิกลู
ที่กีดขวางทางน�้า เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณตลาดน�้าคูคต อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โดยร่วมแรงร่วมใจด้วยความเต็มใจในการปฏิบตั หิ น้าที่
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ค แ งสาแ ง ท

จีรนันท์ เพ่งพินิจ

รักษาการในตำาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านกฎหมาย

คดี
แ
ดงส�
ำ
แดงฤทธิ
์
ตอน ยอมควำมในควำมผิดอำญำ ไม่มผี ลต่อควำมผิดวินยั อย่ำงร้ำยแรง
ข้าราชการต้องรักษาวินัยที่บัญญัติเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้ในกฎหมายโดยเคร่งครัด
ซึง่ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่าง ๆ ย่อมมีบทบัญญัตทิ กี่ า� หนดเรือ่ งความผิดวินยั ไว้
และบทบัญญัติว่าด้วยความผิดวินัยดังกล่าวก็จะก�าหนดข้อห้ามและข้อปฏิบัติอันเป็นความผิดวินัย
ไว้คล้ายคลึงกันโดยเฉพาะความผิดวินัยกรณีการปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ
เพือ่ ให้ตนเองหรือผูอ้ นื่ ได้ประโยชน์ทมี่ คิ วรได้ อันเป็นการทุจริตต่อหน้าทีร่ าชการหรือกรณีกระท�าการ
อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ไม่ว่าส�าหรับข้าราชการประเภทใดการท�าการดังกล่าว
ล้วนถูกบัญญัตไิ ว้เป็นความผิดวินยั อย่างร้ายแรงเช่นเดียวกันยิง่ ถ้ากระท�าการอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่
ราชการด้วยแล้ว มติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือส�านักเลขาธิการรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 234 ลงวันที่
24 ธันวาคม 2536 แจ้งให้ข้าราชการถือปฏิบัติว่าควรลงโทษไล่ออกจากราชการการน�าเงินที่ทุจริต
ไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอื่นใดไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการ
คดีแดงส�าแดงฤทธิ์คราวนี้ ได้อุทาหรณ์จากค�าวินิจฉัยคดีปกครองของศาลปกครองสูงสุด
ในคดีหมายเลขแดงที่ อ. 96/2559 ซึง่ มีประเด็นทีน่ า่ สนใจบางประการเกีย่ วกับการพิจารณาความผิดวินยั
มาเป็นกรณีศกึ ษาเพือ่ เป็นแนวเทียบเคียงและเป็นกรณีตวั อย่างในการพิจารณาวินจิ ฉัยต่อไป
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ค แ งสาแ ง ท
คดีนี้ แม้ผู้กระท�าเป็นข้าราชการต�ารวจ
และพิจารณาตามพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติ
พ.ศ. 2547 แต่ค�าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ดังกล่าวได้วางหลักการในการพิจารณาความผิดวินยั ไว้
ซึ่งสามารถน�ามาใช้เป็นแนวการพิจารณาส�าหรับ
ข้าราชการอื่นรวมถึงข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้เช่นเดียวกัน ดังนี้
ข้ อ เท็ จ จริ ง จากการสอบสวนวิ นั ย
อย่างร้ายแรงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมาย
ให้ท�าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเดือนและหักเงินเดือน
ข้าราชการเพือ่ น�าส่งช�าระหนีเ้ งินกูส้ นิ เชือ่ สวัสดิการ
แก่ธนาคาร แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้หักเงินซึ่งต้องจ่าย
เป็นเงินเดือนข้าราชการในสังกัดแล้วกลับไม่นา� เงิน
บางส่วนส่งธนาคารแต่ได้นา� เงินจ�านวนดังกล่าวมาใช้
ส่วนตัวเป็นเวลา 4 เดือน ผู้ฟ้องคดีจึงน�าส่งเงิน
จ�านวนดังกล่าวแก่ธนาคารพร้อมดอกเบีย้ จนครบถ้วน
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติการณ์
ของผู้ฟ้องคดีถือเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
ตามมาตรา 79 (5) แห่งพระราชบัญญัตติ า� รวจแห่งชาติ
พ.ศ. 2547 (บัญญัตเิ ช่นเดียวกับมาตรา 94 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547) เห็นสมควร
ลงโทษปลดออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาจึงมีค�าสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออก
จากราชการ
ผู ้ ฟ ้ อ งคดี อุ ท ธรณ์ ค� า สั่ ง ลงโทษแต่
คณะกรรมการข้าราชการต�ารวจพิจารณาแล้วมีมติ
ยกอุทธรณ์ จึงน�าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง โดยรับ
สารภาพว่าได้กระท�าความผิดจริง พร้อมกับยก
ข้อต่อสูว้ า่ การกระท�าดังกล่าวแม้ในทางอาญาซึง่ เป็น
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ความผิดอาญาฐานยักยอกทรัพย์ กฎหมายก็บญ
ั ญัติ
ให้เป็นความผิดอันยอมความได้ ทัง้ ตนเองได้นา� เงิน
พร้อมดอกเบีย้ ไปช�าระให้แก่ธนาคารครบถ้วนแล้ว
ผูเ้ สียหายจึงไม่ได้รบั ความเสียหายอีกต่อไปแล้ว และ
ไม่ได้ดา� เนินคดีอาญาแก่ผฟู้ อ้ งคดี การกระท�าของ
ผูฟ้ อ้ งคดีจงึ ไม่ถงึ ขัน้ เป็นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีค�าสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดี
ออกจากราชการจึงหนักเกินกว่ากรณีความผิดและ
เป็ น ค� า สั่ ง ที่ ไ ม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย ขอให้ ศ าลมี
ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งเพิกถอนค�าสั่งลงโทษปลด
ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดี
มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับการเงินต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังโดยมิให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่ผู้ให้ความยินยอม การที่ผู้ฟ้องคดี
หักเงินเดือนข้าราชการผูใ้ ห้ความยินยอม แต่ไม่นา� เงิน
ส่งให้แก่ธนาคารจนธนาคารทวงถามกับผูก้ ู้ ถือเป็น
การปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่ถกู ต้อง ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
เสียหายแก่ข้าราชการผู้เป็นลูกหนี้ท�าให้ต้องเสีย
ดอกเบีย้ จากการผิดนัดช�าระหนีเ้ งินกูแ้ ละอาจท�าให้
ถูกฟ้องคดีในภายหลัง ซึง่ แม้จะไม่มกี ารด�าเนินคดี
อาญากับผูฟ้ อ้ งคดีฐานยักยอกทรัพย์เนือ่ งจากผูเ้ สีย
หายไม่ประสงค์ดา� เนินคดีอาญากับผูฟ้ อ้ งคดี แต่ใน
ทางวินยั ถือว่าการกระท�าของผูฟ้ อ้ งคดีเป็นความผิด
ส�าเร็จแล้ว อีกทัง้ การกระท�าของผูฟ้ อ้ งคดีจะเข้าข่าย
เป็นการกระท�าผิดวินยั อย่างร้ายแรงหรือไม่รา้ ยแรง
ย่อมขึ้นอยู่กับพฤติการณ์การกระท�าของผู้ฟ้องคดี
เมือ่ พิจารณาพฤติการณ์การกระท�าของผูฟ้ อ้ งคดีแล้ว
เห็นว่าการที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่
เบิกจ่ายเงินเดือนและหักเงินเดือนข้าราชการเพือ่ น�าส่ง

ค แ งสาแ ง ท
ช�าระหนี้เงินกู้สินเชื่อสวัสดิการแก่ธนาคาร ได้น�า
เงินเดือนของข้าราชการที่ตนมีหน้าที่หักช�าระหนี้
ไปใช้ประโยชน์สว่ นตัว แม้จะอ้างความจ�าเป็นเรือ่ ง
การศึกษาของบุตร ซึ่งหากมีความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างทีข่ า้ ราชการต�ารวจที่ดีพึงมีก็จะไม่เกิดกรณี
ดังกล่าวขึ้น อีกทั้งผู้ฟ้องคดีสามารถที่จะบรรเทา
ความเดือดร้อนของตนเองได้ด้วยวิธีอื่น นอกจาก
การเบียดบังเอาเงินของผู้อื่น ดังนั้น พฤติการณ์
การกระท�าของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระท�าที่ท�าให้
เสื่ อ มเสี ย แก่ ชื่ อ เสียงเกียรติยศของข้ า ราชการ
ท�าให้ขาดความเชื่อถือศรัทธาจากผู้อื่นและเป็น
ตัวอย่างในทางทีป่ ระพฤติไม่ดี เข้าข่ายเป็นการกระท�า
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 79 (5) แห่ง
พระราชบัญญัตติ า� รวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ดังนัน้
ค�าสัง่ ลงโทษปลดผูฟ้ อ้ งคดีออกจากราชการ จึงเป็น
ค�าสัง่ ทีช่ อบด้วยกฎหมาย (ค�าพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ. 96/2559)
ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดทีย่ กมานี้
ได้วางหลักการพิจารณาคดีวนิ ยั ในประเด็นทีน่ า่ สนใจ
2 เรือ่ ง ได้แก่
ประเด็นแรก การกระท�าของผูถ้ กู กล่าวหา
จะเข้าข่ายเป็นการกระท�าผิดวินยั อย่างร้ายแรงหรือ
ไม่ร้ายแรงย่อมขึ้นอยู่กับพฤติการณ์การกระท�า
ของผู้ถูกกล่าวหา ไม่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติเรื่อง
ความผิดอาญา ซึง่ แม้จะเป็นความผิดอาญาต่อส่วนตัว
หรือความผิดอันยอมความกันได้ และผู้เสียหาย
ก็ยอมความไม่ตดิ ใจ ด�าเนินคดีอาญากับผูถ้ กู กล่าวหา
แล้วก็ตาม ก็ไม่ทา� ให้พฤติการณ์การกระท�าอันเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงกลายเป็นความผิดวินยั
ไม่รา้ ยแรงไปได้แต่อย่างใด

ประเด็นทีส่ อง ความผิดวินยั เมือ่ ผูถ้ กู กล่าวหา
ได้กระท�าการอันเป็นความผิดวินยั ไปโดยตลอดจน
ครบองค์ประกอบความผิดแล้ว พฤติการณ์ยอ่ มเป็น
ความผิดส�าเร็จแล้ว การบรรเทาความเสียหาย หรือ
การน�าเงินทีย่ กั ยอกไปมาคืนแก่ผเู้ สียหายไม่เป็นเหตุ
ให้การกระท�าอันเป็นความผิดแล้วนัน้ กลายเป็นไม่ผดิ
ไปได้เช่นกัน
ข้อควรระวังทีส่ า� คัญส�าหรับค�าพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดในคดีนี้ คือ ค�าพิพากษาทีย่ กมานี้
พิจารณาวินจิ ฉัยเฉพาะในประเด็นทีว่ า่ ค�าสัง่ ของผูถ้ กู
ฟ้องคดีที่สั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ
กรณี ก ระท� า การอั น ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น ผู ้ ป ระพฤติ ชั่ ว
อย่างร้ายแรงนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เท่านั้น
ไม่ได้พจิ ารณาว่าการกระท�าของผูฟ้ อ้ งคดีเป็นความผิด
วินยั กรณีอนื่ ใดอีกหรือไม่เพียงใด คดีนจี้ งึ พิจารณา
วินจิ ฉัยบนพืน้ ฐานเฉพาะความผิดวินยั กรณีกระท�า
การอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
ตามที่ผู้บังคับบัญชาผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณามาแล้ว
เท่านั้น จึงควรระวังหากจะน�าค�าพิพากษาคดีนี้
มาใช้เป็นแนวเทียบเคียงส�าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาหรือข้าราชการอืน่ ทีม่ พี ฤติการณ์
การกระท�าอย่างเดียวกันกับของผูฟ้ อ้ งคดีนี้ เนือ่ งจาก
พฤติการณ์การกระท�าของผูฟ้ อ้ งคดีนเี้ ข้าข่ายที่อาจ
เป็นความผิดวินยั ได้ทงั้ กรณีทจุ ริตต่อหน้าทีร่ าชการ
และกรณีกระท�าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัว
อย่างร้ายแรงตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณามาแล้ว
ด้วยความเคารพในค�าสัง่ ของผูถ้ กู ฟ้องคดี
และมติของคณะกรรมการต�ารวจ เมื่อพิจารณา
พฤติ ก ารณ์ แ ห่ ง การกระท� า ของผู ้ ฟ ้ อ งคดี แ ล้ ว
พฤติการณ์เข้าข่ายใกล้เคียงที่จะเป็นความผิดวินยั
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ค แ งสาแ ง ท
กรณีทจุ ริตต่อหน้าทีร่ าชการอย่างยิง่ เมือ่ พิจารณา
ปรับข้อเท็จจริงการกระท�าของผู้ฟ้องคดีเข้ากับ
องค์ประกอบความผิดกรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
แล้วเห็นได้วา่ ผูฟ้ อ้ งคดีเป็นข้าราชการได้รบั มอบหมายให้
ท� า หน้ า ที่ เ บิ ก จ่ า ยเงิ น เดื อ น และหั ก เงิ น เดื อ น
ข้าราชการเพือ่ น�าส่งช�าระหนีเ้ งินกูส้ นิ เชือ่ สวัสดิการ
แก่ธนาคาร ได้อาศัยโอกาสทีต่ นมีหน้าทีน่ นั้ หักเงินเดือน
ข้าราชการแต่ไม่น�าส่งธนาคารตามที่ตนมีหน้าที่
ดังกล่าว กลับเบียดบังเอาเงินดังกล่าวใช้ประโยชน์
ส่วนตัว ย่อมเป็นการแสวงหาประโยชน์สา� หรับตนเอง
โดยมิ ช อบ เมื่ อ ผู ้ ฟ ้ อ งคดี ไ ด้ ก ระท� า โดยเจตนา
พฤติการณ์แห่งการกระท�าของผูฟ้ อ้ งคดียอ่ มครบถ้วน
ตามองค์ประกอบความผิดวินยั กรณีทจุ ริตต่อหน้าที่
ราชการ ตามมาตรา 79 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
ต�ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 (บัญญัติเช่นเดียวกับ
มาตรา 84 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547)
โดยไม่จา� ต้องพิจารณาว่าเงินดังกล่าวเป็นของราชการ
หรือของผู้เสียหายที่ถูกหักเงินไป แต่อย่างไรก็ดี
การกระท�าของผู้ฟ้องคดีจะเป็นความผิดวินัยกรณี
ทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือไม่ก็ตาม พฤติการณ์
ย่อมเป็นทีเ่ สือ่ มเสียต่อเกียรติศกั ดิใ์ นหน้าทีร่ าชการ
ของตนอย่างร้ายแรง เป็นการประพฤติชวั่ อย่างร้ายแรง
อยูใ่ นตัว ต่างกันเพียงหากเป็นความผิดกรณีทจุ ริต
ต่อหน้าทีร่ าชการผูบ้ งั คับบัญชาต้องลงโทษไล่ออก
จากราชการสถานเดียว เหตุปราณีอนื่ ใดไม่เป็นเหตุ
ลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีดงั ทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น หากไม่เป็น
การทุจริตแต่เป็นความผิดวินัยเฉพาะกรณีกระท�า
การอันได้ชอื่ ว่าประพฤติชวั่ อย่างร้ายแรง ก็ลงโทษ
ได้อย่างน้อยปลดออกจากราชการดังเช่นคดีนี้

า

ถาม ตอบ

บ

าการบร ารงา บุ ค คล

question and answer

าการบร ารงา บุ ค คลข ง
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา

ศรายุทธ มาทัพ
หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่

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
1. กรณีที่ขนาดสถานศึกษาเดิมเป็นสถานศึกษาขนาดกลาง แต่ปัจจุบันมีจ�านวน
นักเรียนลดลง ท�าให้ขนาดสถานศึกษาเล็กลง กรณีนี้จะสามารถน�าประสบการณ์ที่เคย
ด�ารงต�าแหน่งผูบ้ ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดกลางมาใช้ในการพิจารณาย้ายได้หรือไม่
ตอบ กรณีน้ีเห็นควรให้ กศจ. เป็นผู้พิจารณาน�าประสบการณ์ที่เคยด�ารงต�าแหน่ง
ผูอ้ า� นวยการสถานศึกษาขนาดเดิมมาใช้ในการพิจารณาย้ายได้ เฉพาะกรณีทสี่ ถานศึกษามีขนาดเล็กลง
จากสาเหตุที่มิได้เกิดจากคุณภาพในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษานั้น ๆ
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2. ผู้ที่เคยด�ารงต�าแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชา� นาญการ ยืน่ ค�าขอมีวทิ ยฐานะช�านาญการพิเศษ
ว 17/2552 แต่ยงั ไม่ทราบผลและขณะเดียวกันได้สอบ
ในต�าแหน่งผูอ้ า� นวยการสถานศึกษาได้ จะสามารถด�าเนินการ
ประเมินต่อไปได้หรือไม่อย่างไร
ตอบ ถ้าได้มกี ารประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ไว้กอ่ นเปลีย่ นต�าแหน่ง สามารถด�าเนินการได้
ตาม ว 21/2554 ข้อ 4 ที่ระบุไว้ ดังนี้
ข้อ 4 กรณีการขอวิทยฐานะช�านาญการพิเศษและผูข้ อรับการประเมินได้เปลีย่ นต�าแหน่ง
หากคณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ในต�าแหน่งเดิมก่อนวันที่มี
การเปลี่ยนต�าแหน่ง โดยมีผลการประเมินทั้ง 2 ด้าน ผ่านเกณฑ์ ก็ให้ด�าเนินการประเมินด้านที่ 3
ในต�าแหน่งเดิมต่อไปได้หากมีผลอนุมัติก่อนวันที่เปลี่ยนต�าแหน่งหรือในวันเดียวกับวันที่เปลี่ยน
ต�าแหน่ง (โดยได้รับเงินเดือนต�่ากว่า) ขั้นต�่าของอันดับที่จะแต่งตั้งไม่เกิน 1 ขั้น ซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด และได้ผา่ นการพิจารณาก่อนแต่งตัง้ ตามที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด ก่อนวันที่
เปลี่ยนต�าแหน่งหรือวันเดียวกับวันที่เปลี่ยนต�าแหน่งแล้ว)ให้แต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อน
วิทยฐานะในต�าแหน่งที่ขอรับการประเมินไว้เดิมได้
3. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ได้ประกาศต�าแหน่งว่างเพิ่มเติม จะต้องนับระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่ง
ผู้อ�านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ�านวยการสถานศึกษาของผู้ท่ียื่นค�าร้องขอย้ายเพิ่มเติม
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 หรือนับถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 หรือนับถึงวันที่ยื่นค�าร้อง
ขอย้ายเพิ่มเติม
ตอบ กรณีนี้ ก.ค.ศ. เคยมีมติเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ยื่นข้อย้าย
เพิม่ เติม โดยให้นบั ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งในสถานศึกษาปัจจุบนั ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารย้ายฯ
ที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด ผูบ้ ริหารทีย่ น่ื ค�าร้องขอย้ายเพิม่ เติม ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารย้ายฯ ก�าหนด
คุณสมบัตขิ องผูย้ นื่ ค�าร้องขอย้าย ต้องด�ารงต�าแหน่งผูอ้ า� นวยการสถานศึกษาปัจจุบนั ติดต่อกันมาแล้ว
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ไม่นอ้ ยกว่า 24 เดือน นับถึงวันที่ 31 ตุลาคม ของปีทยี่ นื่ ค�าร้องขอย้าย ดังนัน้ การพิจารณาคุณสมบัติ
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 กรณีที่คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ก�าหนด
ค่าคะแนน ขององค์ประกอบที่ 4 ข้อ 4.1 การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริหารเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามัธยมศึกษาก�าหนดค่าคะแนนที่ 3 คะแนน โดยเห็นว่า
การประเมินดังกล่าวควรมีค่าคะแนนที่ 5 คะแนน
ตอบ หลักเกณฑ์และวิธีย้ายฯ ก�าหนดให้ส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา จัดท�ารายละเอียดในการประเมินศักยภาพ
เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพือ่ ให้ความเห็นชอบ และ
จัดท�าประกาศของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนั้น การให้
ค่าคะแนนตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ตามองค์ประกอบที่ 4 ข้อ 4.1 การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ
บริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามัธยมศึกษา จึงอยูใ่ น
ดุลพินจิ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ตามหนังสือส�านักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0455 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561)
5. ผูด้ า� รงต�าแหน่งรองผูอ้ า� นวยการ (ประเภทอ�านวยการ ระดับต้น) และผูอ้ า� นวยการ
(ประเภทอ�านวยการ ระดับสูง) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา
ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อ�าเภอในจังหวัดสงขลา (อ�าเภอเทพา อ�าเภอสะบ้าย้อย อ�าเภอนาทวี
และอ�าเภอจะนะ) สามารถขอย้ายเมื่อปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวมาแล้ว 2 ปีได้หรือไม่
ตอบ ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งมติ ก.ค.ศ. เกีย่ วกับหลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือกบุคคล
เพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ ให้ดา� รงต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่
ตามมาตรา 38 ค. (2) ต�าแหน่งประเภทอ�านวยการ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้
เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อ�าเภอในจังหวัดสงขลา (อ�าเภอเทพา อ�าเภอสะบ้าย้อย
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อ�าเภอนาทวี และอ�าเภอจะนะ) สังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือส�านักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 6 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ซึง่ ได้ระบุเงือ่ นไขไว้ในหลักเกณฑ์
ดังกล่าวว่า ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกทีไ่ ด้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ ให้ดา� รงต�าแหน่งรองผูอ้ า� นวยการ (ประเภท
อ�านวยการระดับต้น) และผูอ้ า� นวยการ (ประเภทอ�านวยการ ระดับสูง) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและ 4 อ�าเภอในจังหวัดสงขลา (อ�าเภอเทพา
อ�าเภอสะบ้าย้อย อ�าเภอนาทวี และอ�าเภอจะนะ) ต้องอยูป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อ�าเภอในจังหวัดสงขลา (อ�าเภอเทพา
อ�าเภอสะบ้าย้อย อ�าเภอนาทวี และอ�าเภอจะนะ) เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การบรรจุ
และแต่งตัง้ ให้ดา� รงต�าแหน่งประเภทอ�านวยการ จึงจะขอย้ายได้

สาระความรู้:
การตัง้ เป้าหมายทีจ่ ะท�าให้มแี นวโน้มประสบความส�าเร็จมีอยูม่ ากมาย ลองท�าความรูจ้ กั อีกหลักการหนึง่
ทีม่ ชี อื่ ว่า S.M.A.R.T
S: SPECIFIC เป้าหมายมีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง ไม่ซบั ซ้อน
M: MEASURABLE สามมารถวัดผลการปฏิบตั ิ เพือ่ บรรลุเป้าหมายได้
A:ACHIEVABLE มีวธิ กี ารทีจ่ ะท�าให้ เป้าหมายบรรลุผลได้
R:REALISTIC เป็นเป้าหมายทีต่ งั้ อยูบ่ น พืน้ ฐานของความเป็นจริง
T:TIME COMMITMENTS มีกรอบเวลาเริม่ ต้นและสิน้ สุดชัดเจน
ควรตัง้ เป้าหมายให้สอดคล้องกับค่านิยมของตนเอง แล้วโฟกัสทีเ่ ป้าหมายนัน้

ทีม่ า : SOOK Maganzine No.61
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6. ดิฉันรับราชการต�าแหน่งครู สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจตีบ รักษาตัวต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี แต่เมื่อปลายปีที่ผ่านมา อาการ
ของดิฉนั มีแนวโน้มรุนแรงขึน้ แต่ไม่มคี นดูแล เนือ่ งจากพักอาศัยทีบ่ า้ นพักเพียงคนเดียว จึงจะขอย้าย
เพื่อให้มีคนดูแลอย่างใกล้ชิดและสะดวกในการเดินทางไปพบแพทย์ สามารถขอย้ายได้หรือไม่
ตอบ ก.ค.ศ. ได้กา� หนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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. การย้ายกรณีพเิ ศษ ได้แก่ การย้ายตามค�าร้องขอย้าย เนือ่ งจากติดตามคูส่ มรส เจ็บป่วย
ร้ายแรง ถูกคุกคามต่อชีวิต เพื่อบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรงหรือทุพพลภาพ
3. การย้ายกรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ ได้แก่ การย้าย
เพือ่ แก้ปญั หาการบริหารจัดการในสถานศึกษา เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือเพือ่ เกลีย่ อัตราก�าลัง
ของสถานศึกษา
ส�าหรับกรณีการย้ายทีเ่ ป็นประเด็นค�าถามนัน้ เป็นการย้ายกรณีพเิ ศษ ซึง่ มีรายละเอียด
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ คือ 1) การย้ายกรณีพิเศษ ต้องมีหลักฐานของทางราชการ หรือ
ทางการแพทย์แผนปัจจุบนั แล้วแต่กรณี ตลอดจนความเห็นและค�ารับรองของผูบ้ งั คับบัญชาชัน้ ต้น
ประกอบการพิจารณา และ 2) การย้ายกรณีพเิ ศษ ผูข้ อย้ายยืน่ ค�าร้องขอย้ายได้ตลอดปี เมือ่ ค�าร้อง
ได้รับการพิจารณาผลเป็นประการใดแล้วถือเป็นอันยุติ
ส�าหรับประเด็นค�าถามทีน่ า� มาบอกกล่าวกันในวารสารฉบับนี้ น่าจะเป็นประโยชนส�าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้อ่านทุกท่านนะครับ ส�าหรับบางท่านที่มีข้อสงสัย
เกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถติดต่อสอบถาม
ได้ที่กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ ส�านักงาน ก.ค.ศ. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 2835
ในวันและเวลาราชการ เจ้าหน้าทีส่ า� นักงาน ก.ค.ศ. พร้อมยินดีบริการให้คา� ปรึกษา และให้คา� แนะน�า
กับทุกท่านได้ หรือท่านสามารถติดตามข่าวสารและความเคลือ่ นไหวเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของ
ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้ทางเว็บไซต์ ของส�านักงาน ก.ค.ศ. www.otecp.go.th แล้วพบกันใหม่
ในวารสารฉบับต่อไป สวัสดีครับ
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สาระควา รู ้
รู้เท่าทันอารมณ์ ท�าอย่างไร
อีคิว (Emotional Quotient) คือ ความสามารถในการรู้เท่าทัน และจัดการอารมณ์
ของตนเองและผูอ้ นื่ เรียกอีกอย่างหนึง่ ว่า ความฉลาดทางอารมณ์ โดยทัว่ ไปแล้ว อีควิ ประกอบด้วย
ทักษะ 3 อย่าง ดังนี้
1. ตระหนักรู้อารมณ์ เช่น ก�าลังโกรธ ต้องรู้ตัวว่า สาเหตุของอารมณ์โกรธของตนเอง
เกิดขึ้นจากอะไร
2. ควมคุมอารมณ์เพือ่ จัดการและแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ เกิดอารมณ์ตดิ ลบขึน้ มา อย่าปล่อยให้
อารมณ์พงุ่ สูงขึน้ หรือด�าดิง่ ลง เพราะไม่ชว่ ยแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ลองเปลีย่ นเป็นการควบคุมอารมณ์
ของตนเองให้กลับสูภ่ าวะปกติ รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ และพร้อมทีจ่ ะอธิบายถึงเหตุผลของตนเอง
โดยมีเป้าหมายการท�างานให้ส�าเร็จลุล่วง
3. จัดการอารมณ์ตนเองและผูอ้ นื่ ผูท้ มี่ อี คี วิ สูงจะคาดการณ์สถานการณ์ตา่ งๆ หรือ ควบคุม
สถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ กะทันหันได้เป็นอย่างดี เนือ่ งจากทักษะดังกล่าวหล่อหลอมให้รจู้ กั สร้างสัมพันธ์
ทีด่ กี ับผู้คนรอบข้างตัดสินใจอย่างรอบคอบ รวมทั้งรับมือกับสถานการณ์ได้ทุกรูปแบบ
การรู้เท่าทันอารมณ์เป็นเรื่องที่ส�าคัญและไม่ควรมองข้าม ควรที่จะเรียนรู้ท�าความเข้าใจ
ตนเองให้มากฝึกควบคุมอารมณ์และการแสดงออกทางอารมณ์อย่างสม�่าเสมอ
ที่มา : www.campus-star.com
OFFICE OF THE TEACHER CIVIL SERVICE AND
EDUCATIONAL PERSONNEL COMMISSION

OTEPC

www.otepc.go.th
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