
ผลงานดีเดนและขอเสนอการพัฒนางาน
กรณีท่ี 1 ผลงานหรือผลสําเร็จของงานดานกฎหมาย
ช่ือเรื่อง/โครงการ การตรวจพิจารณาเรื่องรองทุกข
ลักษณะงานดานกฎหมาย ลักษณะท่ี 6 การทําสํานวนการไตสวน สํานวนการสอบสวน หรือสํานวนการสืบสวน

จากการรองเรียน รองทุกข การตรวจสอบหรือการสืบสวนและการสอบสวน
ชวงเวลาการปฏิบัติงาน ระหวางวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – วันท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2561
รายละเอียดผลงานในสวนท่ีปฏิบัติ

เนื่องดวยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะสวนราชการท่ีทําหนาท่ีเลขานุการ กศจ.
นครศรีธรรมราช ไดรับหนังสือรองทุกขขอความเปนธรรมผลการประเมินเพ่ือคัดเลือกบุคคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค(2) เพ่ือเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จากนายสมิง  พระสงฆ ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 โดยผูรองอางวาการดําเนินการดังกลาวไมถูกตอง และการใหคะแนนของคณะกรรมการ
บางนายใชดุลยพินิจมิชอบ เปนการกระทําตามอําเภอใจ ไมมีความเปนธรรม ขอใหเพิกถอนประกาศสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 เรื่อง รายชื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) ท่ีไดรับการคัดเลือกไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ลงวันท่ี
10 ตุลาคม 2560 แลวดําเนินการใหมใหถูกตองเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช และเปนธรรมแกบุคคลท่ีเก่ียวของตอไป

ผลงานท่ีนําเสนอนี้ ผูขอรับการประเมินไดปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะเปนนิติกร สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะตองทําความเห็นเสนอตอศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือท่ีศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะกรรมการและเลขานุการ กศจ.นครศรีธรรมราช จะไดเสนอตอ กศจ.
นครศรีธรรมราช พิจารณา ตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 123 , มาตรา 124 และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันท่ี 3 เมษายน 2560
ประกอบ กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ. 2551 ตอไป

กรณีนี้ นายสมิง  พระสงฆ ผูรอง ไดรองทุกขขอความเปนธรรมผลการประเมินเพ่ือคัดเลือกบุคคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) เพ่ือเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ใน 4 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นท่ี 1 เกณฑการประเมินและแบบประเมินคุณสมบัติบุคคล ท่ีคณะกรรมการนํามาใชในการให
คะแนนรายขอไมตรงตามท่ีประกาศรับสมัคร

ประเด็นท่ี 2 ประเด็นประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ลง
วันท่ี 10 ตุลาคม  2560 เรื่อง รายชื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) ผูไดรับการคัดเลือกฯ
ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูผานการคัดเลือกสงผลงานเขารับการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน

ประเด็นท่ี 3 ความไมเปนธรรมในการใหคะแนนของคณะกรรมการประเมิน
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ประเด็นท่ี 4 ความไมเปนกลางของคณะกรรมการคัดเลือกฯตามคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ท่ี 304/2560 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2560
ในลําดับแรกท่ีผูขอรับการประเมินตองพิจารณา คือตองพิจารณาวาการรองทุกข ของนายสมิง

พระสงฆ เปนการรองทุกขท่ีชอบดวยกฎหมายหรือไม เพราะหากวาเปนการรองทุกขท่ีไมชอบดวยกฎหมาย
จะไมสามารถรับคํารองทุกขดังกลาวไวพิจารณาได ซึ่งผลการพิจารณาปรากฏวา การรองทุกขดังกลาวเปนการรองทุกข
ท่ีชอบดวยหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีกําหนดไวใน พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 123 , มาตรา 124 ประกอบ กฎ ก.ค.ศ.วาดวย
การรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ. 2551 จึงเสนอเห็นควรรับเรื่องรองทุกขดังกลาวไวพิจารณา

ในลําดับตอมาไดมีหนังสือแจงไปยัง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ผูบังคับบัญชาผู เปนเหตุแหงการรองทุกข เพ่ือใหสงเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวของโดยใหมีคําชี้แจง
ประกอบดวยเพ่ือประกอบการพิจารณา ตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ. 2551
ขอ 6 วรรคหนึ่งประกอบขอ 7(2) และ ขอ 11

เม่ือไดรับคําชี้แจงจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ผูบังคับบัญชา
ผูเปนเหตุแหงการรองทุกข แลว จึงดําเนินการพิจารณารองทุกขตอ โดยในการพิจารณาผูขอรับการประเมิน
ไดพิจารณาท้ังขอกฎหมายและขอเท็จจริง ดวยความรอบคอบและเปนธรรมตอทุกฝาย ซึ่งผลการพิจารณาและ
ความเห็นในแตละประเด็น ท่ีผูขอรับการประเมินไดเสนอตอศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผูบังคับบัญชา
สรุปไดดังนี้

ประเด็นท่ี 1 เห็นวาคํารองทุกขฟงข้ึน เห็นควรยกเลิกประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 เรื่อง รายชื่อขาราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) ท่ีไดรับการคัดเลือกไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2560
และประกาศแกไขรายชื่อขาราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค(2) ท่ีไดรับการคัดเลือกไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 เฉพาะตําแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขท่ี อ 36 เนื่องจากการรองทุกขเปนเรื่องเฉพาะ
ตนจึงไมกระทบกับการพิจารณาคัดเลือกฯ ตําแหนงอ่ืนซึ่งมีผูยื่นสมัครเพียงรายเดียว  โดยใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1. ดําเนินการแจงหลักเกณฑและวิธีการประเมินท้ังหมดตามประกาศ
หลักเกณฑฯขางตนใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกทราบและพิจารณาคัดเลือกใหมใหถูกตองตอไป

ประเด็นท่ี 2 เห็นวาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ไดแกไข
ประกาศดังกลาวใหถูกตองเรียบรอยแลว คํารองทุกขฟงไมข้ึน เห็นควรยกคํารองทุกข

ประเด็นท่ี 3 เห็นวาเม่ือไดพิเคราะหในประเด็นท่ี 1 ซึ่งเก่ียวพันกันไปแลว จึงไมจําเปนตองพิจารณา
ในประเด็นนี้ เห็นควรยกคํารองทุกข

ประเด็นท่ี 4 เห็นวาการรองทุกขประเด็นนี้เปนเพียงความรูสึกสวนตัวของผูรองเทานั้น เห็นควร
ยกคํารองทุกข

ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผูบังคับบัญชา พิจารณาแลวเห็นชอบตามท่ีผูขอรับการประเมินเสนอ
จึงนําเรื่องเสนอตอ กศจ.นครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณา และ กศจ.นครศรีธรรมราช ในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2561
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เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2561 ไดประชุมพิจารณาลงมติแลวมีความเห็นเชนเดียวกันกับความเห็นท่ีผูขอรับการ
ประเมินเสนอ จึงไดมีประกาศคัดเลือกบุคคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) เพ่ือเลื่อนและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 ใหมข้ึน

ผูขอรับการประเมิน ไดแจงผลการพิจารณารองทุกขดังกลาวให นายสมิง  พระสงฆ ผูรองทุกข และ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกข
ทราบแลว ปรากฏวาไมมีผูนําไปฟองเปนคดีปกครองแตอยางใด การพิจารณารองทุกขกรณีนี้เปนอันถึงท่ีสุด
ความรู ทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปนในงาน

ในการดําเนินการตรวจพิจารณารองทุกขกรณีนี้ ผูขอรับการประเมินตองอาศัยความรูความเขาใจ
ในระเบียบ ขอกฎหมาย ท่ีเก่ียวของ ไดแก (1) พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันท่ี 3 เมษายน 2560 (2) คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันท่ี 3 เมษายน 2560
(3) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (4) กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการรองทุกขและการพิจารณา
รองทุกข พ.ศ. 2551 รวมท้ังประสบการณท่ีสะสมมาตลอดระยะเวลาการทํางาน และในการพิจารณานั้น
ผูขอรับการประเมินไดพิจารณาดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยปราศจากอคติ 4
ผลสําเร็จของงาน

ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผูบังคับบัญชา พิจารณาแลวเห็นชอบตามท่ีผูขอรับการประเมิน
เสนอ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุม ครั้งท่ี 7/2560 เม่ือวันท่ี 25
สิงหาคม 2560 ไดประชุมพิจารณาลงมติแลวมีความเห็นเชนเดียวกันกับความเห็นท่ีผูขอรับการประเมิน
สงผลใหเกิดความเปนธรรม และขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีราชการของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอเสนอแนวคิดการปรับปรุง/พัฒนางาน

1. นําเปนแนวการพิจารณากรณีนี้ ใชเปนกรณีตัวอยางในการพิจารณารองทุกข ของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

2. นํากรณีนี้ไปใชเปนกรณีตัวอยางในการจัดอบรบใหความรู ความเขาใจแกขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชตอไป
สัดสวนงานท่ีปฏิบัติ

รอยละ 100 (ปฏิบัติเพียงผูเดียว)

ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)...............................................
(นายเสถียรวัฒน  มูสิเกิด)

ตําแหนง ....นิติกรชํานาญการ….
...........25........../.......มกราคม........../......2561.....


