
นโยบายการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
: กรณีศึกษาการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครู* 
               ณัฐกฤตา  คุณธนสิทธางกูร** 
 
บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค ์1) เพื่อศึกษากระบวนการการด าเนินการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อศึกษาปัญหา
และอุปสรรคของกระบวนการด าเนินการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุง 
กระบวนการการด าเนินการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย 
ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง การวิจัยภาคสนาม ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 5 คน ผลการวิจัยพบว่า 
การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานในจังหวัดชายแดนภาคใต ้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู มี 3 กรณี 
1) กรณีเป็นทายาทของเจ้าหน้าท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 2) กรณเีป็นทายาทของเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานของรัฐอื่น 3) กรณี
เป็นทายาทของประชาชนทั่วไป ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ าซ้อนของกระบวนการด าเนินงาน  ต้อง
ปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการคัดเลือกทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับผลกระทบเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
บ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 

ค าส าคัญ: มติคณะรัฐมนตรี การเยียวยา จังหวัดชายแดนใต้ 

บทน า 
 สืบเนื่องจากการปล้นอาวุธปืนจ านวนมากของราชการ  4 มกราคม 2547 ที่ค่ายกองพันทหารพัฒนา อ าเภอ

เจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ตามมาด้วยเหตุการณ์ “มสัยิดกรือเซะ” จังหวัดปัตตานี 28 เมษายน 2547 ที่มีผู้เสียชีวิต 
108 ศพ และเหตุการณ์สลายการชุมนุมหน้า สภ.อ. ตากใบ จังหวัดนราธิวาส 24 ตุลาคม 2547 ท าให้มีผู้เสียชีวิตอีก 
84 ศพ น้ัน (สโมสรศลิปวัฒนธรรม, 2560) จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดังกล่าว ท าให้ผู้ได้รับ
ผลกระทบทุกฝ่ายทั้งประชาชน ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าของรัฐเสียชีวิตและ 

 

 

 

* บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง นโยบายการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : 
กรณีศึกษาการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 

 ** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
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การได้บาดเจ็บในกรณีต่างๆ ส่งผลให้ครอบครัวของบุคคลเหล่านั้นประสบความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ  
เยียวยาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เกิดความปกติสุขและมั่นคง รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญของการช่วยเหลือเยียวยา    
ผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว จึงได้มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการกระท า
ของผู้ก่อความไม่สงบ ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา 
4 อ าเภอ คือ อ าเภอสะบ้าย้อย อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา และอ าเภอนาทวี) แต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รัฐบาลจะช่วยเหลือนั้น ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระท าของผู้ก่อการร้าย
ที่ก่อสถานการณค์วามไม่สงบในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ทหาร/ต ารวจถูกซุ่มยิง ถูกระเบดิ ลอบยิงชาวบ้านผู้บริสุทธ์ิ 
ลอบวางเพลิงบ้านพัก สถานท่ีราชการ ร้านค้าและการท าลายพืชสวนทางการเกษตร เป็นต้น ท าให้บาดเจ็บ สูญเสียชีวิต
และทรัพยส์ิน และจากเหตุการณท์ี่เกิดขึ้นต้องไดร้ับการรับรองจาก 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายต ารวจ ฝา่ยทหาร และฝา่ยปกครอง      
ในพื้นทีร่ับรองเหตุการณ์ว่าเป็นเหตุการณค์วามไม่สงบ (ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต,้ 2557) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติให้แต่งตั้ง คณะกรรมการนโยบายและอ านวยการเยียวยาผู้ไดร้ับ ผลกระทบสืบเนื่องจาก
สถานการณ์ความไมส่งบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กยต.) 3 พฤษภาคม 2548  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(นายจาตุรนต์ ฉายแสง) ในขณะด ารงต าแหน่ง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการที่เกีย่วข้อง
หรือผู้แทนร่วมเป็นกรรมการ และปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการมีอ านาจหน้าที่ พิจารณา
ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ เพือ่ให้รัฐบาลตกลงใจในการใหค้วามช่วยเหลือเยียวยาแก่ทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นระบบ คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้ก าหนดระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๐ 
เพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งต้องปฏิบัติงาน 
ในภาวะไม่ปกติ (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2548) 
 จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้าราชการครูเป็นหนึ่งในเป้าหมายของผู้ก่อความไม่สงบ
เนื่องจากข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นกลไกลที่ส าคัญในการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นปัญหาความส าคัญจึงมอบหมายให้ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข ในการช่วยเหลือเยียวยาทายาทของผู้ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่
สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และครอบครัว  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกีย่วกับ
การจัดการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ คือส านักพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ก าหนดให้ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ มีอ านาจหน้าที่ (1) พัฒนา
ระบบงาน โครงสร้างส่วนราชการ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (2) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(3) จัดท าข้อเสนอ ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (4) ด าเนินการเกีย่วกับงานกฏหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดี 
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ปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอ านาจหน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (5) ปฏบิัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รบัมอบหมาย 
 จากอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบจะเห็นได้ว่าการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา กรณีการคัดเลือกทายาทผูไ้ดร้ับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไมส่งบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของภาระงานท่ีต้องรับผิดชอบ  
 ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาขั้นตอนและกระบวนการการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษา การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อน าผลการศึกษาที่ได้ไปปรับปรงุและพัฒนาแนวทางในการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบิัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ต่อไป โดยก าหนดขอบเขตของการศึกษาข้อมูลในครั้งนี้ เฉพาะส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ส.พ.ฐ.) ส่วนกลาง เท่าน้ัน  

 
วิธีด าเนินการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย  

1. ข้อมูลเอกสาร (Documentary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการวารสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คูม่ือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ 
ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้  

 2. การสัมภาษณ์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติทีเ่กี่ยวข้องในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยยีวยาผู้ไดร้ับผลกระทบ
จากสถานการณ์ความไมส่งบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 5 คน (1) ที่ปรึกษาด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล (2)  
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนติิการ (3) ผู้อ านวยการกลุม่บริหารงานบุคคล (4) ผู้ปฏิบตัิงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏบิัติงานในจงัหวัดชายแดนภาคใต้   เข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครู จ านวน 2 คน ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 

 ผลการค้นคว้าข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์ เรื่องนโยบายการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู พบว่า 

จากการประมวลระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ ท่ีใช้ในการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบิัติงาน       
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทีส่ านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
เป็นหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น เพื่อใช้พิจารณาการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่
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สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายที่เกิดจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 เพื่อยึดถือเป็น
แนวปฏิบัตินั้น ได้แบ่งออกเป็น 3 กรณี มีดังนี้  

1. กรณีเป็นทายาทของเจ้าหน้าท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  
    กระบวนการในการด าเนินการคัดเลือก ให้ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาบรรจุทายาทในโอกาสแรกที่สามารถ

ด าเนินการได้ โดยการบรรจุทายาทจะต้องผ่านกระบวนการคดัเลือกตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนด กรณีเปน็ทายาทของเจ้าหน้าท่ีกระทรวงศกึษาธิการ เพื่อให้หน่วยงานไดผู้้มคีวามรู้ 
ความสามารถและคณุลักษณะที่เหมาะสม สอดคล้องกับต าแหน่ง  

 ขั้นตอนในการด าเนินการ ให้ทายาทผู้ไดร้ับผลกระทบยื่นความประสงค์เพื่อขอเข้ารับการเยียวยาต่อ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีต้องการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครผูู้ช่วย ยื่นไดเ้พียงครอบครัวละ 1 คน และ 1 เขตพื้นที่การศึกษา เมื่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาที่ทายาท
ของเจ้าหน้าท่ีกระทรวงศึกษาธิการยื่นความประสงค์ขอบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครผูู้ช่วย ให้ด าเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีก าหนด และขออนุมัติการคดัเลือก
และบรรจุแต่งตั้งต่อไป  

2. กรณีเป็นทายาทของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐอื่น  
   กระบวนการในการด าเนินการคัดเลือก ใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหนจ็ความชอบส าหรับ

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 ข้อ 24 ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้นสงักัดของเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ทายาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานท่ีเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพ
จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ และถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือออกจากงานอันเนื่องมาจากการสู้รบ ต่อสู้ 
ปราบปราม หรือถูกประทุษร้ายจากสถานการณ์ความไมส่งบและมิได้เกิดจากสาเหตุส่วนตัวหรือความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานน้ันเอง โดยให้พิจารณาบรรจุทายาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเข้าท างานได้
ครอบครัวละหนึ่งคน 

   ขั้นตอนในการด าเนินการ หน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าท่ีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจบ็ทุพพลภาพจากการปฏิบัติ
หน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีหนังสือสอบถามทายาทว่า มีความประสงค์จะขอบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่  
พร้อมให้ระบุหน่วยงาน หากมีความประสงค์จะขอบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครผูู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้หน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการเสนอเรื่องไปยัง
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามที่ทายาทยื่นความประสงค์ขอบรรจุเป็นข้าราชการครู พร้อมกับเอกสารประกอบการ
พิจารณา เมื่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้รับเอกสารแล้วให้ด าเนนิการตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขที่ก าหนด และขอ
อนุมัติการคดัเลือกและบรรจุแต่งตัง้ โดยส่งเรื่องใหส้ านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พิจารณาต่อไป  

3. กรณีเป็นทายาทของประชาชนท่ัวไป  
กระบวนการในการด าเนินการคัดเลือก ในกรณีนี้ถ้าปัจจุบันทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบ ด ารงต าแหน่งครูอัตราจ้าง

หรือลูกจ้างช่ัวคราว จากเงินงบประมาณ พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลามในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส) อาจพิจารณาด าเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ แต่ในกรณีทีไ่ม่ได้ด ารงต าแหน่งที่กล่าวมา อาจพิจารณา
ให้บรรจุในต าแหน่งครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินงบประมาณ พนักงานราชการครูสอนศาสนาอิสลาม ไดต้าม
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี  

ขั้นตอนในการด าเนินการ ทายาทผู้ไดร้ับผลกระทบยื่นความประสงค์เพื่อขอเข้ารับการเยียวยาต่อส านกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีต้องการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ต าแหน่งครู
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ผู้ช่วย ยื่นไดเ้พียงครอบครัวละ 1 คน และ 1 เขตพื้นที่การศึกษา เมือ่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีทายาทของประชาชน
ยื่นความประสงค์ขอบรรจุและแตง่ตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย      
ให้ด าเนินการพิจาราณาตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีก าหนด และขออนุมัติการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง โดยส่งเรื่องให้
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพิจารณาต่อไป  

กระบวนการ วิธีการ และขั้นตอนในการคัดเลือกทายาทของผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ ดังกล่าว หากน าหลักการ
บริหารงานของ Greenwood et al., (อ้างถึงใน, สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2554, หน้า 441) กล่าวว่าการน านโยบายไป
ปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับโครงสร้างการบริหารงานขององค์การ ดังนั้น ผู้บริหารควร
พิจารณาการบรหิารนโยบายทั้งในมิติของแนวราบ และแนวดิ่ง ควบคู่กันไปและจะเห็นได้ชัดเจนว่า ยิ่งมีจ านวนหน่วยงาน
หรือองค์การเข้ามาเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติมากเพียงใด ก็ยิ่งท าให้กระบวนการการน านโยบายไปปฏิบัติ     
มีความยากซับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วย พบว่า การคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งทายาทของผู้ที่ไดร้ับผลกระทบฯ ทั้ง 3 กรณี     
มีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาหลายฉบับจากหลายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหลายฝา่ย ได่แก่ ฝ่ายต ารวจ ฝ่ายทหาร 
ฝ่ายปกครอง ในบางกรณีทายาทผูท้ี่ได้รับผลกระทบก็เตรียมเอกสารที่จะยื่นประกอบการพิจารณาไม่ครบ ท าให้เกิดความ
ล่าช้าในขั้นตอนของการพิจารณา ดังท่ี ชูชาติ ทรัพย์มาก (สัมภาษณ ์2561) อธิบายดังนี ้“เพื่อให้กระบวนการพิจารณา
เกิดความรวดเร็ว ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีหนังสือช้ีแจ้งไปที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทั้ง 15 เขต ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องเอกสารประกอบการพิจารณาว่าต้องมีอะไรบ้าง และส าเนาเอกสารทุกฉบับ
ต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ” ตั้งแต่เริ่มด าเนินการตามนโยบายการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มีผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ทั้งหมด 42 ราย ดังนี ้

1. กรณีเป็นทายาทของเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ 19 ราย   
2. กรณีเป็นทายาทของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐอื่น 17 ราย 

3. กรณีเป็นทายาทของประชาชนท่ัวไป 6 ราย 
จากหลักเกณฑ์วิธีการที่ใช้ในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ โดยการคัดเลือกทายาทของผู้ได้รับผลกระทบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น มีกรณีที่แตกต่างจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบ
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 หลายกรณี เช่น 1) กรณีขณะเกดิเหตุทายาทยังไม่
ส าเร็จการศึกษาจึงยังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติงาน 2) กรณีทายาทไม่ได้แจง้ความประสงค์ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากหน่วยงานของรัฐต้นสังกัด 3) กรณีทายาทของประชาชนท่ัวไปในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เสียชีวิตหรือไดร้ับ
บาดเจ็บทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อันเป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์ความไมส่งบและมิไดเ้กิดจากสาเหตุ
ส่วนตัวหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้นั้นเอง หรือ 4) กรณีที่เป็นทายาทของเจ้าหน้าที่ท่ีถูกสั่งให้ไปปฏิบัติ
ราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการชั่วคราว เป็นต้น 

จากหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่ายังไม่มีความชัดเจน เพื่อให้การพิจารณาช่วยเหลอืทายาท
ของเจ้าหน้าท่ีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จะต้องปรับปรุงขั้นตอน กระบวนการ หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกใหม่ให้ชัดเจนว่าเป็น “หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจ าใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
เป็นกรณีพิเศษ” เพื่อไม่ให้เกิดการตีความสับสนระหว่างการพิจารณาช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.2/1529 ลงวันท่ี 27 กันยายน 2549 ควรยกเลิกหนังสือดังกล่าว และเพื่อให้สอดคล้อง
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และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 และก าหนดหลักเกณฑแ์ละวธิีการคัดเลือกใหม่ ดังนี ้

1. ทายาทผู้ประสงค์จะขอบรรจุเขา้รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ต้องเป็นทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา 
และจังหวัดสงขลา 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเทพา อ าเภอสะบ้าย้อย อ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี อ าเภอเทพา ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.  2550  ที่
เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้และถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือออกจากงาน 
อันเนื่องมาจากการสู้รบ ต่อสู้ปราบปราม หรือถูกประทุษร้ายจากสถานการณ์ความไม่สงบ และไม่ได้เกดิจากสาเหตุส่วนตัว
หรือความประมาทเลินเล่ออย่างรา้ยแรงของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานนัน้เอง และมีความพร้อมบรรจุเข้ารบัราชการ จะต้อง
แสดงความประสงค์ภายในหกเดือนนับแต่วันไดร้ับแจ้งจากหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ให้บรรจุ
ได้ครอบครัวละ 1 คน 
 2. ทายาทผู้ประสงค์จะขอบรรจุเขา้รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 ในหน่วยงานของรัฐอื่นมาก่อน 
 3. ทายาทผู้ประสงค์จะขอบรรจุเขา้รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ต้องมีวุฒิการศึกษา และสาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาที่รับการบรรจุและแต่งตั้ง และ                    
มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครบถ้วนตามมาตรฐานต าแหน่งครูผู้ช่วย       
ตามมาตรา 42 ตามพระราชบญัญตัิระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

4. กรณีเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน เปน็เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงศึกษาธกิารให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือ
ส่วนราชการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้วแต่กรณี มีหนังสือสอบถามทายาทว่า ประสงค์ จะขอบรรจุเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครผูู้ช่วย หรอืไม่ หากทายาทมีความประสงค์จะบรรจเุข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้ทายาทแจ้งความประสงค์พร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ไปยังหน่วยงาน ของรัฐที่จะขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ภายในหกเดือนนับแต่วันท่ีได้รับการแจ้ง
จากหน่วยงานของรัฐต้นสังกัด 
 5. กรณีที่ผู้ประสงค์จะขอบรรจุเขา้รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
เป็นทายาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัตงิาน ที่ไม่ไดส้ังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ส่งค าขอและเอกสารหลักฐานไปยัง ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 6. เมื่อผู้ประสงค์จะขอบรรจเุข้ารบัราชการเป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครผูู้ช่วย        
ได้แจ้งความประสงค์พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาแล้ว ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือ คณะอนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตั้ง แล้วแต่กรณี 
ตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลอืกทายาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 6.1 ตรวจสอบคณุสมบัติของทายาทผู้ประสงค์จะขอบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครผูู้ช่วย  
  6.2 ประเมินความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ผลงาน ประวัติการศึกษา 
บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ เจตคติ และอุดมการณ์ในการที่จะปฏิบัติหนา้ที่ในต าแหน่งครูผู้ช่วย 

7. เมื่อด าเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือ คณะอนุกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตั้งแล้วแต่กรณี แจ้งผู้มีอ านาจ 
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง ด าเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ต่อไป  
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เอกสารประกอบการพจิารณา มีดงันี้ 
1. แบบแสดงความจ านงในการคดัเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต าแหน่งครผูู้ช่วย เนื่องจากเหตุความไมส่งบในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
 2. หนังสือรับรองการรับราชการของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานจากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือส่วนราชการ
ต้นสังกัด แล้วแต่กรณ ี
 3. หนังสือรับรองการใช้สิทธิของทายาทฯ ที่ออกให้โดยฝา่ยปกครอง 
 4. หนังสือรบัรองจากคณะกรรมการ 3 ฝ่ายในพื้นที่ ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ฝา่ยต ารวจ และฝ่ายทหาร 
 5. ส าเนามรณบตัรของเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงาน (กรณเีสยีชีวิต) 
 6. รายงานของแพทย์ท่ีทางราชการรับรอง ซึ่งได้ตรวจอาการเจ็บป่วยของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏบิัติงานว่า ไดร้ับ
อันตรายหรือเจ็บป่วยจนไมส่ามารถรับราชการต่อไปได้ (กรณีไดร้ับบาดเจ็บทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีทาง
ราชการได้) 
 7. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งได้รับรองว่าทายาทผู้ประสงค์จะขอบรรจฯุ ไมเ่ป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค 

8. หนังสือแสดงการยินยอมการใหใ้ช้สิทธิฯ หรือหนังสือขอสละสิทธิไม่ขอใช้สิทธิฯ ของทายาทคนอ่ืน 
 9. เอกสาร หลักฐานอ่ืน ของทายาทผู้ประสงค์จะขอบรรจุฯ ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบ้าน ส าเนาปรญิญาบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรยีนตลอดหลักสูตร หรือเอกสารอืน่ๆ 
 
 
 อภิปรายผล 

 จากผลของนโยบายการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ : กรณีการคดัเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู           
มีประเด็นทีน่ ามาอภิปรายดังนี ้

กระบวนการการช่วยเหลือเยียวยาทายาทผู้ได้รับผลกระทบ ทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ที่จะขอเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เกิดขึ้นครั้งแรก
จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและอ านวยการเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับ
ผลกระทบ ผู้เสียหาย ครอบครัว เป็นไปตามแนวคิดของ บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2561, หน้า 3) ได้กล่าวสรุปว่า 
นโยบายสาธารณะ หมายถึง สิ่งที่รัฐบาลเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท า ในส่วนที่จะกระท าครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ 
ทั้งหมดของรฐับาล ทั้งกิจกรรมที่เปน็กิจวัตรและกิจกรรมที่เกิดขึ้นบางโอกาส การกระท าของบุคคล กลุม่บุคคลหรือรัฐบาล 
ภายใต้สิ่งแวดล้อมประกอบด้วย ปัญหา อุปสรรคและโอกาส และนโยบายที่น าเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชน          
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิรัฐ บุญศิริ (2557) ศึกษาเรื่องวิถีชีวิตของครอบครัวกับผลกระทบจากเหตุการณ์       
ความไม่สงบชายแดนใต้ : กรณีศึกษาเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้จังหวัดสงขลา ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2557 
พบว่า สภาพครอบครัวและปัญหาครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ความไม่สงบในเขตพื้นท่ีพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจชายแดนใต้ซึ่งมีปัญหาดา้นครอบครัว คือ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ด้านสังคมและวัฒนธรรม คือ ปัญหา
รายได้ไม่เพียงพอกับรายจา่ย ปัญหาไมม่ีอาชีพท ากิน ปัญหาภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้น และด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
คือ ความพิการ ปัญหาความโศกเศร้าเสียใจ 3) การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบและสูญเสีย
สมาชิกในครอบครัวจากสถานการณ์ความไมส่งบในพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้ โดยศูนยป์ฏิบัติการช่วยเหลือ
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เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไมส่งบชายแดนใต้ในพื้นที่จะให้ความช่วยเหลือและเยียวยาในด้านครอบครัว  
ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสุขภาพกายและสขุภาพจิต ซึ่งช่วยเหลือและเยียวยาจนกว่าครอบครัว
จะสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข  

หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการให้ความช่วยเหลือเยยีวยาที่ใช้อยู่ในปจัจุบนั ของกระทรวงศึกษาธิการ ถูกก าหนดขึ้นมา
โดยคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเป็น 3 กรณี  

กรณีที่หน่ึง ทายาทของเจ้าหน้าท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  
กรณีที่สอง ทายาทของเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานของรัฐอื่น  
กรณีที่สาม ทายาทของประชาชนทั่วไป  
เป็นไปตามแนวคิดของ Brever and deLeon (อ้างถึงในสมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2554,หน้า 432-436) ได้อธิบาย

ว่าลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญหลายประการ 
ได้แก่ แหล่งที่มาของนโยบาย ความชัดเจนของนโยบาย การสนับสนนุนโยบาย ความซับซ้อนในการบรหิารงาน สิ่งจูงใจ
ของผู้ปฏิบัติ และการจดัสรรทรัพยากร (เพื่อสนับสนุนการน านโยบายไปปฏบิัติให้เหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งปัจจัยต่างๆ 
เหล่านี้จะได้รับผลกระทบจากเง่ือนไขที่เกี่ยวข้องหลายประการ อาทิเช่น ข้อจ ากัดทางกฎหมาย ความจ าเป็นในการพิจารณา
ตามหลักเหตุผลของระบบราชการ เป็นต้น  

ปัญหาและอุปสรรคในการกระบวนการการด าเนินการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน     
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้ก าหนดขึ้น มีประเด็น
ทีน่ ามาอภิปรายดังนี้  

1. ปัญหาด้านหลักเกณฑ์และวิธีการ  ในการให้ความช่วยเหลือทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้นั้นได้ก าหนดขึ้นมาก่อนทีร่ะเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 จะบังคับใช้ ท าให้มีหลายกรณีที่ไม่สอดคล้องกันประกอบกับมีหลาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ เฉลิมพล ศรีหงษ์ (2561, หน้า 17)     
ได้อธิบายว่า   ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัตินั้น โดยปกติจะประกอบด้วยองค์การ กลุ่ม และบุคคลใน
ระดับต่างๆ จ านวนมาก ผู้เกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายอาจมคีวามคาดหวังและมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน แต่จ าเป็นจะต้องเข้ามา
ปฏิบัติงานร่วมกันหรือมีปฏิสมัพันธ์กัน ผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายต่างมบีทบาท อ านาจหน้าท่ี และอิทธิพลต่อการน านโยบาย
ไปปฏิบตัิแตกต่างกัน แตไ่ม่มฝี่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะสามารถควบคมุการน านโยบายไปปฏิบัตไิด้ด้วยตนเองทั้งหมด  
 2. ปัญหาด้านขั้นตอน มีขั้นตอนเยอะประกอบกับเอกสารทีต่ัองใช้มีมากจะต้องมีการตดิต่อประสานงานกับ
หลายหน่วยงานเพื่อขอหนังสือรับรองจากคณะกรรมการ 3 ฝ่ายในพ้ืนที่ ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทหาร และฝ่ายต ารวจ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิสมัย แนบสนิท (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาในการให้ความช่วยเหลือ    
ผู้ได้รบัผลกระทบ เกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งในเรื่องแรงจูงใจในการท างาน จ านวนเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ล าดับขั้นตอนการปฏิบตัิงานหลายขั้นตอน เอกสารประกอบการขอรบัความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบมีจ านวนมาก       
ท าให้การให้ความช่วยเหลือล่าช้า รวมถึงศูนย์เยียวยาประจ าจังหวัดศูนย์เยียวยาประจ าอ าเภอ ลงพื้นที่ในการให้ข้อมูล 
กับประชาชนน้อย และขาดการประชาสัมพันธ์และแนะน าให้ผูไ้ด้รบัผลกระทบทราบถึงช่องทางในการร้องทุกข์กรณี  
ไม่ได้รับความช่วยเหลือตลอดจนปญัหาเรื่องวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานและเครื่องมือสื่อสารไม่อยู่ในสภาพที่พร้อม 
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ใช้งานและยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการให้ความช่วยเหลือ ท าให้การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบด าเนินการได้อย่างไม่เตม็ที่ 

 

แนวทางการปรับปรุงกระบวนการการด าเนินการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน       
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ ด้านการพิจารณาช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหม้ีความถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อสอดคล้อง
กับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พ.ศ. 2550 ต้องก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเพื่อใช้ในการช่วยเหลือเยยีวยาผูไ้ดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพจนไมส่ามารถปฏบิัติหน้าที่ราชการได้และถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือออก
จากงานอันเนื่องมาจากการสู้รบ ตอ่สู้ ปราบปราม หรือถูกประทุษร้ายจากสถานการณ์ความไม่สงบ และมิได้เกิดจาก  
เหตุส่วนตัวหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ ให้กับครอบครัว 
ผู้สญูเสยีสามารถด ารงชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขและมั่นคง ขึ้นมาใหม่ ให้ชัดเจนว่าเป็น “หลักเกณฑ ์ และวิธีการคัดเลือก
ทายาทของเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานในหน้าท่ีประจ าในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารบัราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย เป็นกรณีพิเศษ” และข้อความในหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ต้องระบุให้ชัดเจนว่า “เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ ประจ าในจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อไม่ให้เกิดการ
ตีความ ว่าเป็นกรณีอื่น จะไดย้ึดถอืเป็นหลักการปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน และผู้ปฏิบัติจะได้ไม่เกิดความสับสน ทั้งนี้ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสงักัดจะต้องมีหนังสือซักซ้อมและคูม่ือการปฏิบตัิไปยัง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด 15 แห่ง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
การศึกษาเข้าใจตรงกัน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน เป็นไปตามแนวคิดของ Edwards (อ้างถึงในบุญเกียรติ 
การะเวกพันธุ,์ 2561, หน้า 13) ได้สรุปว่า การน านโยบายไปปฏิบัต ิมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเรจ็ของการน านโยบาย
ไปปฏิบตัิ 4 ประการ ได้แก ่
  1) การติดต่อสื่อสาร ได้แก่ การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ก าหนดนโยบายกับฝ่ายต่างๆ การสื่อข้อความ     
มีความถูกต้องชัดเจนและตรงกับความเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  2) ทรัพยากร ประกอบด้วย จ านวนเจ้าหน้าที่ ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของผู้ปฏิบัตินโยบาย หรืออ านาจ     
ในการบังคับ ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการน านโยบายไปปฏิบตัิตลอดจนเครื่องมือสนับสนุนอ่ืน ๆ 
รวมทั้งเจ้าหน้าท่ีที่มีความช านาญงานในเรื่องที่จะต้องปฏิบัต ิ
  3) ทัศนคติของนักปฏิบัติ ได้แก่ การยอมรับต่อนโยบายของนักปฏิบตัิหรือผูไ้ปปฏบิัติ 

 4)  โครงสร้างขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ ขนาดและความสลบัซับซ้อนของโครงสร้างองค์การ 
มาตรฐานและขั้นตอนในการปฏิบตัิงาน รวมทั้งจ านวนองค์การที่เข้ามารับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติ 

 ในบางกรณีเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ ควรจะมีการจัดตั้งศูนย์บริการรว่มเพื่อบูรณาการด้านข้อมูลของผู้ได้รับ
ผลกระทบ ตามแนวคดิของ วิโรจน์ ก่อสกลุ (2561, หน้า 90-92) อธิบายว่า การบริหารงานภาครัฐแนวใหม ่มีปัจจยัที่เกีย่วข้อง
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คือ Economy of speed การประหยัดทรัพยากรจากความเร็ว และท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจซึ่งอาจเป็นผล
จากการร่วมมือในการท างาน หรือการใช้ทรัพยากรร่วมกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พล.ต.อ.ดร.ไกรสุข สินศุข      
ได้ศึกษากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า การให้ความช่วยเหลือ
เยียวยา ควรมีการสร้างรูปแบบการท างานแบบเครือข่าย ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในรูปของโครงการ
ความร่วมมือ โดยมศีูนย์ออนไลน์เป็นศูนย์กลางในการประสานเพื่อบูรณาการข้อมูล หรือให้ผูไ้ดร้ับผลกระทบเข้าถึงข้อมูล
ผ่านอินเตอรเ์น็ตกลาง หรือขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. กรณีมีต าแหน่งว่างเพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งเพียงต าแหน่งเดยีว คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือ 
คณะอนุกรรมการข้าราชการครุและบคุลากรทางการศึกษา ที่คณะกรรมการข้าราชการครูและและบุคลากรทางการศึกษาตั้ง 
ควรพิจารณาคัดเลือกทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติงานซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีสังกัดกระทรวงศึกษาธิการก่อน 

2. กรณีผู้ประสงค์จะขอบรรจุเข้ารบัราชการเป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
เป็นทายาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัตงิานท่ีไม่ไดส้ังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้แสดงความจ านงตามแบบท่ีคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนก าหนด 

3. เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวัด ด าเนินการคดัเลือกทายาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใตเ้ข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครผูู้ช่วย สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ให้ คณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัด 
หรือคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตั้ง แล้วแต่กรณี แจ้งผูม้ีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ด าเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้งผูไ้ด้รับการคัดเลือกพร้อมส่ง
ส าเนาค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งผูไ้ดร้บัการคัดเลือก จ านวน 1 ชุด ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานด้วย 
 4. ภาครัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควรมีการจดัตั้งศูนย์บริการร่วมด้านข้อมลูข่าวสาร   
เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการขอเอกสารประกอบการพิจารณา 
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