เปิดจำนวนตำแหน่งว่าง ผอ.เขต - โยกย้าย 11 รองผอ.สพท.
นำเสนอเมื่อ : 27 มี.ค. 2557

ก.ค.ศ.ไฟเขียวแก้ไขหลักเกณฑ์บรรจุแต่งตั้งผอ.สพท. กำหนดคุณสมบัติชัดเจนขึ้น
ย้ำมีสิทธิเลือกเข้าแข่งได้ลู่เดียวกลุ่มทั่วไป หรือกลุ่มประสบการณ์ พร้อมไฟเขียวโยกย้าย 11 รองผอ.สพท.
วันนี้ (26 มี . ค .) นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า
จากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้
ที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ.เสนอแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ผอ.สพท.) หรือ ว5/2557
โดยสาระสำคัญของการแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้นต้องการให้มีความชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น
ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา
หรือจัดการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ โดยได้แบ่งกลุ่มการคัดเลือกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทั่วไป ที่ให้สอบแข่งขันตามปกติ
และ กลุ่มประสบการณ์ ซึ่งคัดเลือกจากผู้มีประสบการณ์ทำงาน
“ขณะนี้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีประสบการณ์
ควรต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต้องมีประสบการณ์กี่ปี หรือมีคุณสมบัติใดที่เกี่ยวข้อง
อีกทั้งยังมีข้อห่วงใยจากผู้แทนครู ใน ก.ค.ศ. ในประเด็นการคัดเลือกของกลุ่มดังกล่าวจะต้องคัดเลือกไว้ 2
เท่าของอัตราว่าง ซึ่งปีนี้เท่าที่ผมทราบมีอัตราว่างในกลุ่มผู้มีประสบการณ์ จำนวน 26 คนเท่ากับต้องคัดเลือกไว้ 52
อัตรา เพื่อมาสอบแข่งขันวัดความรู้ ในภาค ก. 200 คะแนน และภาค ข วิสัยทัศน์ 200 คะแนน
ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาที่มี ปลัด
ศธ.เป็นประธานไปกำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนและนำมารายงานต่อ ก.ค.ศ.และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
เนื่องจากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะได้ตัดสินใจถูกว่าจะเข้ารับการคัดเลือกในกลุ่มทั่วไป หรือ กลุ่มประสบการณ์
เพราะสามารถเลือกได้เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น ” นายจาตุรนต์ กล่าว
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ประชุมได้กำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างเพื่อใช้บรรจุและแต่งตั้ง
ผอ.สพท.ด้วย ซึ่งข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 25 มี.ค.2557 พบว่ามีตำแหน่งผอ.สพท.ว่างจำนวน 50 ตำแหน่ง แบ่งเป็น
●

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 36 ตำแหน่ง ในจำนวนนี้เป็น
ตำแหน่งว่างเขตพื้นที่การศึกษาปกติ 33 ตำแหน่ง
แบ่งเป็น กลุ่มทั่วไป 16 ตำแหน่ง
กลุ่มประสบการณ์ 17 ตำแหน่ง
ตำแหน่งว่างในเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 ตำแหน่ง เป็น
กลุ่มทั่วไป 1 ตำแหน่ง
กลุ่มประสบการณ์ 2 ตำแหน่ง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 14 ตำแหน่ง ในจำนวนนี้เป็น
ตำแหน่งว่างเขตพื้นที่การศึกษาปกติ 13 ตำแหน่ง แบ่งเป็น
กลุ่มทั่วไป 6 ตำแหน่ง
กลุ่มประสบการณ์ 7 ตำแหน่ง
❍

■
■

❍

■
■

●

❍

■
■

❍

ตำแหน่งว่างในเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 ตำแหน่ง เป็น
กลุ่มประสบการณ์
■

นายจาตุรนต์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโยกย้าย รอง ผอ.สพท. ตามที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เสนอ จำนวน 11 ราย ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายสะอาด อุสมา รองผอ. สพป. พังงา เป็น รองผอ.สพป.สตูล
นายไพโรจน์ พรมสอน รองผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็น รอง ผอ. สพม. เขต 19
นายวีรพงษ์ อุ่นมานนท์ รองผอ.สพป.เลย เขต 2 เป็นรองผอ.สพป.เลย เขต 1
นายแสงศิริ ศิริมงคล รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
นายไชยา ประดิษฐธรรม รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 เป็น รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
นายวีรวัฒน์ คงพิน รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 เป็น รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2
นายกรุณพล พราหมเภทย์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็น รอง ผอ.สพม. เขต 13
นายวุฒิ อุดมสินานนท์ รอง ผอ.สพม. เขต 23 เป็น รอง ผอ.สพม. เขต 33
นายชะโลม ตรีศักดิ์ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็น รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5
นายประเสริฐ กษมาพิศาล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพม. เขต 28
นายวีระวัฒน์ โพธิ์ทอง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ที่มา เดลินิวส์ วันพุธ 26 มีนาคม 2557

