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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น 
รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ... 

  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดมีบทบัญญัติใหรัฐพึงดําเนินการใหมี
กฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐ ใหเปนไปตามระบบคุณธรรม (มาตรา 76 
วรรคสอง) รวมท้ังให มีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผูประกอบวิชาชีพคร ู
(มาตรา 258 จ. (3)) และไดมีการตั้งคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (ตามมาตรา 261) เพ่ือให
ระบ บ การบ ริห ารงานบุ คคลของข าราช การครู และบุ ค ล าก รท างการ ศึ กษ า  มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 
และสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป จึงจําเปนตองปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดจัดทํา
รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... ข้ึน ซ่ึงการตรากฎหมาย 
แตละฉบับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กําหนดไววากอนการตรา
กฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของ วิเคราะห ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
กฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ รวมท้ังเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็น และการวิเคราะหนั้นตอประชาชน 
และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกข้ันตอน เม่ือกฎหมายมีผลใชบังคับแลว 
รัฐพึงจัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดโดยรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของ 
ประกอบดวยเพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลของ 
ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา จึงดําเนินการจัดทํารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. .... เพ่ือใหสอดคลองตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ โดยกําหนดใหมีการระดมความคิดเห็น 
โดยกําหนดกลุมเปาหมายท่ีครอบคลุมทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครแูละบุคลากร 
ทางการศึกษา ประกอบดวย ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของครอบคลุมทุกกลุมตําแหนง 
ผูมีสวนไดเสีย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เชน กลุมผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ 
ท่ีปรึกษา ผูบริหารและเจาหนาท่ีสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ีเก่ียวของ เปนตน รวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
บัดนี้ไดครบกําหนดการเปดรับฟงแลว จึงสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น ดังนี้ 
 ๑. วิธีการในการรับฟงความคิดเห็น 
 สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดกําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู 
และบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... โดยมีวิธีการรับฟงความคิดเห็น ดังนี้ 
 ๑.๑ การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น 
 สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนดใหมีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... โดยครอบคลุมท่ัวประเทศ ดังนี้  
  (1) วันท่ี 7 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมรเิวอรไรน เพลส จงัหวัดนนทบุรี 
  (2) วันท่ี 13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมคุมภูคํา จังหวัดเชียงใหม 
  (3) วันท่ี 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปารค จังหวัดพิษณุโลก 
  (4) วันท่ี 21 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด พลาซา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
  (5) วันท่ี 25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแกน 
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 ๑.๒ การรับฟงความคิดเห็นผานเว็ปไซตสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 สํานักงาน ก.ค.ศ. จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน รวมท้ังประชาชนท่ัวไป 
โดยไดเผยแพรรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... ผานทางเว็ปไซต 
ของสํานักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th และ www.lawamendment.go.th  
 1.3 การรับฟงความคิดเห็นโดยสงหนังสือสอบถามความคิดเห็นไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และสวนราชการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 

๒. จํานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นในแตละครั้ง 
 ๒.๑ จัดใหมีการประชุมรับฟงความคิดเห็น จํานวน ๕ ครั้ง ไดแก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดพิษณุโลก ภาคใตจังหวัดสงขลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแกน 
โดยมีผูรวมใหความคิดเห็นการยกรางกฎหมายและรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. .... รวมท้ัง ๔ ภูมิภาคท้ังหมด จํานวน 573 คน  

 ๒.๒ การรับฟงความคิดเห็นผานทางเว็ปไซตของสํานักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th และ 
www.lawamendment.go.th ตั้งแตวันท่ี 10 กรกฎาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 ซ่ึงมีระยะ 
การรับฟงความคิดเห็นประมาณ 22 วัน (หลักเกณฑและแนวทางการรับฟงความคิดเห็นกําหนดใหไมนอยกวา 
๑๕ วัน) โดยมีผูเขามาชมและดาวนโหลดเพ่ือใหความคิดเห็น  

 2.3 การรับฟงความคิดเห็นโดยสงหนังสือสอบถามความคิดเห็นไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และสวนราชการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท่ัวประเทศ 
 รวมผูแสดงความคิดเห็นผานทางจดหมายและผูแสดงความคิดเห็นผานทางออนไลน จํานวน 147 คน 

 
หนวยงาน/ภาคสวน จํานวนผูรวมแสดงความคิดเห็น(คน) 

กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

ภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ทางจดหมาย 
และทางออนไลน 

1. ศึกษาธิการจังหวัด /
รองศึกษาธิการจังหวัด 

2 10 - - 3 

2. ผูบริหารการศึกษา 7 14 10 10 4 

3. ศึกษานิเทศก 1 4 7 8 3 

4. ผูบริหารสถานศึกษา 14 22 15 30 8 

5. ขาราชการครู/ครูผูชวย 6 23 32 33 44 

6. บุคลาทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค. (2) 

3 14 23 24 80 

7. คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด 

- 13 2 1 - 

8. ขาราชการอ่ืน ๆ              
(ผูท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารงานบุคคล

10 1 2  - - 

http://www.lawamendment.go.th/
http://www.lawamendment.go.th/
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ขาราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา) 
9. อ่ืน ๆ - - 7 1 1 

10. ไมระบ ุ 1 3 2 4 4 

รวม 44 104 100 ๑๑1 147 

รวมท้ังหมด 506 (คน) 

 
๓. พ้ืนท่ีหรือกลุมเปาหมายในการรับฟงความคิดเห็น 
 ๓.๑ ในการประชุมระดมความคิดเห็นในทุกภูมิภาค สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดมีหนังสือเชิญผูท่ีเก่ียวของ 

ประกอบดวย ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของครอบคลุมทุกกลุมตําแหนงผูมีสวนไดเสีย 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เชน กลุมผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา ผูบริหาร 
และเจาหนาท่ีสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ีเก่ียวของ เปนตน โดยมีจํานวนผูเขารวมประชุมระดมความคิดเห็นในแตละครั้ง ดังนี้  

 (1) วันท่ี 7 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอรไรน เพลส จังหวัดนนทบุรี จํานวน 132 คน 
 (2) วันท่ี 13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมคุมภูคํา จังหวัดเชียงใหม จํานวน 134 คน 
 (3) วันท่ี 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปารค จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 75 คน 
 (4) วันท่ี 21 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด พลาซา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

จํานวน 104 คน 
 (5) วันท่ี 25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแกน จํานวน 128 คน 

 ๓.๒ สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดเผยแพรรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... 
ผานทางเว็บไซตของสํานักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th และwww.lawamendment.go.th ตั้งแตวันท่ี 
10 กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซ่ึงมีระยะการรับฟงความคิดเห็นประมาณ 22 วัน 
 3.3 การรับฟงความคิดเห็นโดยสงหนังสือสอบถามความคิดเห็นไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และสวนราชการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท่ัวประเทศ 

 
๔. ประเด็นท่ีมีการแสดงความคิดเห็นและคําช้ีแจง 

 จากการเปดรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....  
ตั้งแตวันท่ี 7 กรกฎาคม ๒๕๖1 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทางชองทางออนไลนและจากเวทีรับฟง 

ความเห็นจาก ๔ ภูมิภาค ซ่ึงเปนการรับฟงความคิดเห็นของสํานักงาน ก.ค.ศ. ตอรางพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... โดยประเด็นรับฟงความคิดเห็นประกอบดวยชุดคําถาม 
ดังตอไปนี้ 

ชุดคําถามเพ่ือรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. .... 
 (1) การกําหนดใหองคกรบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี 3 ระดับ 
ไดแก ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ และ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด (รางมาตรา 7, 15) 
 (2) การกําหนดบทบาท อํานาจ หนาท่ี ขององคกรบริหารงานบุคคลแตละระดับ 

http://www.lawamendment.go.th/


๕ 
 

 
 

 (3) การกําหนดอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง ใหมีความสอดคลองกับการมีองคกรบริหารงานบุคคล 3 ระดับ 
(รางมาตรา 65) 
 (4) การกําหนดระบบตําแหนงและวิทยฐานะของขาราชการครู กําหนดคงเดิมท้ังตําแหนงในสายงานการสอน 
สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา และสายงานบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
(รางมาตรา 49, 50) 
 (5) การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครูผูชวย ตําแหนงครู และตําแหนง 
บุคลากรทางการศึกษา เปนอํานาจหนาท่ีของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง (รางมาตรา 71)  
 (6) การเลื่อนเงินเดือน ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณา และใหเปนอํานาจของ 
ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งเปนผูสั่งเลื่อนเงินเดือน (รางมาตรา 85) 
 (7) บทท่ีเปนกรณีความผิดทางวินัยยังคงเดิม แตเปลี่ยนระบบการดําเนินการทางวินัยและการรายงาน 
การดําเนินการทางวินัยใหม โดยใหสอดคลองกับการกําหนดใหมีองคกรบริหารงานบุคคล 3 ระดับ และอํานาจ 
สั่งบรรจุและแตงตั้ง (รางมาตรา 110, 112, 118) 
 (8) การดําเนินการทางวินัยแกผูท่ีพนจากราชการไปแลว (รางมาตรา 115) 
 (9) การกําหนดใหมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และใหการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ การรองทุกขและการพิจารณารองทุกข เปนอํานาจของ 
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้  (รางหมวด 2, 10, 11, 12) 
 (10) การกําหนดให สํานักงาน ก.ค.ศ. ทําหนาท่ีเปนหนวยงานดําเนินการในหนาท่ีของ ก.ค.ศ. 
และคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกําหนดให 
มีฐานะเปนกรม ข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (รางมาตรา 14) 
 (11) ขอเสนอแนะอ่ืน 

 โดยชุดขอมูลท่ีสํานักงาน ก.ค.ศ. ไดนําเสนอแกเวทีรับฟงความคิดเห็นท้ัง ๔ ภูมิภาค และทางออนไลน 
รวมท้ังภาพบรรยากาศและขาวเวทีรับฟงความคิดเห็นท่ี ๔ ภูมิภาคไดนําเสนอไวในภาคผนวกท่ี 1 ของรายงานนี ้
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๕. สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. .... มีดังนี้ 

 
ลําดับ กลุมเปาหมาย ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น/ขอคัดคาน/หรือ

ความเห็นของหนวยงาน 
คําชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๕.๑ สรุปผลการรับฟงความเห็นจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (วันท่ี 7 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอรไรน เพลส 
จังหวัดนนทบุรี) 
 1) ขาราชการครู

และบุคลากร
ทางการศึกษา 
2) ขาราชการ 
ผูที่เก่ียวของกับ 
การบริหารงาน
บุคคลขาราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ประเด็นที่ ๑ การกําหนดใหองคกรบริหารงานบุคคล 
ของข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มี 3 ระดับ ไดแก ก.ค.ศ., อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ 
และ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด   
- ที่ประชุมเห็นดวยกับการกําหนดใหองคกร 
บริหารงานบุคคล  ทําใหการบ ริหารงานคลองตัว 
เพิ่ มประสิทธิภาพในการทํางาน  ทั้ งนี้  อยากใหมี 
การพิ จารณ าเพิ่ ม  อ.ก .ค .ศ . เขตพื้ นที่ การศึกษา 
เพื่อทํางานไดครอบคลุมมากข้ึน และอยากใหพิจารณา 
สัดสวนของกรรมการที่จะเขามา ควรมีผูแทนจาก 
สถานศึกษาเพิ่มข้ึน 
ประเด็นที่ ๒ การกําหนดบทบาท อํานาจ หนาที ่ 
ขององคกรบริหารงานบุคคลแตละระดับ 
- ที่ประชุมเห็นดวย เพราะจะทําใหทํางานไดรวดเร็ว 
เปนการกําหนดหนาที่ไดเหมาะสม แตควรใหความสําคัญ 
กับการใหขาราชการครูเขามาเปนผูแทนขาราชการครู 
เพราะจะมีความเขาใจผูปฏิบัติงานดีที่สุด 
ประเด็นที่ ๓ การกําหนดอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง  
- ที่ประชุมเห็นดวย เพราะเปนการระบุอํานาจ 
ไวชัดเจน สอดคลองกับการทํางาน เปนการกระจายอํานาจ 
ทําใหการทํางานรวดเร็ว 
ประเด็ นที่  ๔  การกํ าหนดระบบตํ าแหน งและ                
วิทยฐานะของขาราชการครู  
- ที่ประชุมเห็นดวย เพราะเปนไปตามตําแหนง 
ในปจจุบัน เปนไปตามความรูความสามารถของครู 
ประเด็นที่ ๕ การยายขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ใหเปนอํานาจหนาที่ของผูมีอํานาจ 
สั่งบรรจุและแตงตั้ง 
- เห็นดวย เพราะทําใหการทํางานรวดเร็ว ทั้งนี้ 
ค ว รป รับ แ ก ถ อ ย คํ าต า ง  ๆ  ให ชั ด เจน ม าก ข้ึ น 
เชน การโอนยายปรับเปลี่ยนตําแหนง การยาย เปนหนาที่ 
ขององคคณะเดี่ยวหรือองคคณะคู เปนตน 
 

รับไปพิจารณา 
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ลําดับ กลุมเปาหมาย ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น/ขอคัดคาน/หรือ
ความเห็นของหนวยงาน 

คําชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ประเด็นที่ 6 การเลื่อนเงินเดือน 
- เห็นดวย เพราะเปนไปตามวิธีการที่กําหนดไว 
ลดข้ันตอนการทํางาน ทํางานไดเร็วข้ึน 
ประเด็นที่ 7 กรณีความผิดวินัย 
- เห็นดวย เพราะเปนไปตามหลักเกณฑข้ันตอน 
ลดข้ันตอนการดําเนินการทางวินัย นอกจากนี้ยังเห็นวา 
กรณีใหอํานาจสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อยากใหมี 
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายในองคคณะสืบสวนดวย 
ประเด็นที่ 8 การดําเนินการทางวินัยแกผูที่พนจาก
ราชการไปแลว 
- เห็นดวย เพราะมีความเปนธรรม ปองกัน 
ผูกระทําผิด มีอายุความชัดเจน และเปนมาตรฐาน 
เดียวกับขาราชการประเภทอ่ืน 
ประเด็นที่ 9 การกําหนดใหมีคณะกรรมการพิทักษ
ระบบคุณธรรม 
- เห็นดวย เพราะทําใหมีหนวยงานที่ดําเนินการ 
อยางมืออาชีพ สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ ทําใหทัดเทียม 
กับองคกรอ่ืน ๆ ทั้งนี้ อยากใหคณะกรรมการที่เขามา 
ทํางานมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีหนวยงานอิสระ 
ที่รองรับการดําเนินงานของ ก.พ.ค.ศ. 
ประเด็นที่ 10 การกําหนดให สํานักงาน ก.ค.ศ. 
ทําหนาที่เปนหนวยงานดําเนินการในหนาที่ของ ก.ค.ศ. 
และคณ ะกรรมการพิทั กษ ระบบคุณ ธรรมของ 
ข า ร า ช ก า รค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก รท า งก า ร ศึ ก ษ า 
แ ล ะ กํ า ห น ด ให มี ฐ า น ะ เป น ก รม ขึ้ น ต ร งต อ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
- เห็นดวย เพราะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
เปนระบบ มีความชัดเจน และตองการใหเปนอิสระ 
มีฐานะเปนกรม 
ขอเสนอแนะจากการรับฟงความคิดเห็น 
- ตองการให ก.ค.ศ. เปนหนวยงานกําหนดนโยบาย 
 - ตองการให ก.พ.ค.ศ. มีองคคณะเฉพาะดาน 
การพิจารณาเพื่อใหทํางานไดรวดเร็ว 
- ตองการใหมีการนิยามศัพท เฉพาะเพื่อให 
มีความชัดเจน 
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ลําดับ กลุมเปาหมาย ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น/ขอคัดคาน/หรือ
ความเห็นของหนวยงาน 

คําชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๕.๒ สรุปผลการรับฟงความเหน็จากภาคเหนือ (วันท่ี 13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมคุมภูคํา จังหวัดเชียงใหม) 
 1) ขาราชการครู

และบุคลากร
ทางการศึกษา 
2) ขาราชการ          
ผูที่เก่ียวของกับ
การบริหารงาน
บุคคลขาราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ประเด็นที่ ๑ การกําหนดใหองคกรบริหารงานบุคคล
ของข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มี 3 ระดับ ไดแก ก.ค.ศ., อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ 
และ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด   
- ที่ประชุมเห็นดวย เพราะเปนการกระจาย
อํานาจ ทําใหคลองตัว มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตองการให
เพิ่มสัดสวนผูแทนขาราชการครูที่เหมาะสม ตองการให
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย โดยการคัดเลือก
ผูแทนขาราชการครู ที่มาของผูแทนตองมีหลักเกณฑ 
ที่ชัดเจน เปนธรรม อํานาจหนาที่ของแตละองคคณะ
ตองชัดเจนไมซ้ําซอน  เนื่องจากเห็นวา กศจ. และ 
อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อาจจะซ้ําซอนกัน และ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 
ควรใหผูแทนจาก ศธ. เขามาทํางาน เพราะผูวาราชการ
จังหวัดมีภารกิจมาก ทั้งนี้ ควรมี ศธจ. และรอง ศธจ. 
กําหนดอยูในมาตรา 4 ดวย 
ประเด็นที่ ๒ การกําหนดบทบาท อํานาจ หนาที ่   
ขององคกรบริหารงานบุคคลแตละระดับ 
- ที่ประชุมเห็นดวย เพราะจะทําใหทํางานได 
รวดเร็ว คลองตัว มีประสิทธิภาพ  ควรเพิ่มผูแทน 
ขาราชการครู และควรมี กศจ. คงไว ทั้งนี้ ตองมีการกําหนด 
บทบาทหนาที่ที่ชัดเจน เหมาะสมกับแตละหนวยงาน 
ประเด็นที่ ๓ การกําหนดอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง  
- ที่ประชุมเห็นดวย เปนการใชอํานาจคูกํากับ
ติดตาม มีความเหมาะสม เปนไปตามระบบ 
ประเด็ นที่  ๔  การกํ าหนดระบบตํ าแหน งและ 
วิทยฐานะของขาราชการครู  
- ที่ประชุมเห็นดวย เพราะมีความเหมาะสม 
เปนไปตามมาตรฐานตําแหนงในปจจุบัน ทั้งนี้ ไมควรให
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมีวิทยฐานะ ไมควรอิงกับ 
ก .พ . สายบ ริหารควรเป น ไปตามตํ าแหน ง  เช น 
อํานวยการระดับสูง และควรมีตําแหนง ศธจ. และ 
รอง ศธจ. 
ประเด็นที่ ๕ การยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใหเปนอํานาจหนาที่ของผูมีอํานาจ 
สั่งบรรจุและแตงตั้ง 
- เห็นดวย เพราะมีความเหมาะสม ทําใหการ
ดําเนินงานรวดเร็ว แตตองได รับอนุมัติจาก กศจ. 

รับไปพิจารณา 



๙ 
 

 
 

ลําดับ กลุมเปาหมาย ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น/ขอคัดคาน/หรือ
ความเห็นของหนวยงาน 

คําชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ทั้งนี้ เห็นวา ตองการใหเปนอํานาจคูเหมือนเดิม จะไดมี
การตรวจสอบถวงดุล 
ประเด็นที่ 6 การเลื่อนเงินเดือน 
- เห็นดวย เพราะเปนไปตามสายบังคับบัญชา 
ชวยลดข้ันตอนการทํางาน แตตองไดรับอนุมัติจาก 
กศจ. ควรมีคณะกรรมการชวยตรวจสอบกลั่นกรอง 
และควรมีระบบตรวจสอบการประเมินวิทยฐานะที่ไมเปนธรรม 
ประเด็นที่ 7 กรณีความผิดวินัย 
- เห็นดวย เพราะมีความเหมาะสม เปนไปตาม
หลักการข้ันตอน 
ประเด็นที่ 8 การดําเนินการทางวินัยแกผูที่พนจาก
ราชการไปแลว 
- เห็นดวย เพราะเหมาะสม เปนไปตามหลักการ
ข้ันตอน  ทั้ งนี้  มี ข อ เสนอแนะเพิ่ ม เติมว า  กรอบ
ระยะเวลายังไมคอยเหมาะสม ควรดําเนินการทางวินัย
สําหรับผูที่ยังอยูในระบบเทานั้น 
ประเด็นที่ 9 การกําหนดใหมีคณะกรรมการพิทักษ
ระบบคุณธรรม 
- เห็นดวย เพราะทําให ศธ. ทัดเทียมกับองคกรอ่ืน  ๆ
เปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎเกณฑตาง ๆ และควรมี
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมหลาย ๆ คณะ 
เพื่อชวยในการดําเนินงานใหรวดเร็วยิ่งข้ึน 
ประเด็นที่ 10 การกําหนดให สํานักงาน ก.ค.ศ. 
ทําหนาที่เปนหนวยงานดําเนินการในหนาที่ของ ก.ค.ศ. 
และคณ ะกรรมการพิทั กษ ระบบคุณ ธรรมของ
ข า ร า ช ก า รค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก รท า งก า ร ศึ ก ษ า 
แ ล ะ กํ า ห น ด ให มี ฐ า น ะ เป น ก รม ขึ้ น ต ร งต อ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
- เห็ น ด วย  เพ ราะช วย เพิ่ ม ป ระสิท ธิภ าพ 
การทํางาน เปนระบบ ควรเปนอิสระ มีฐานะเปนกรม 
และควรแยกคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 
ออกจาก ก.ค.ศ. 
ขอเสนอแนะจากการรับฟงความคิดเห็น 
- ควรนิยามศัพทใหครอบคลุม ชัดเจน 
- ข า ร า ช ก า ร ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท ใ น สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการควรอยูภายใตกฎหมายเดียวกัน 
ทั้งระบบ ไมควรใหขาราชการพลเรือนมาดูแลกํากับ
ควบคุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- ควรเปนไปตามหลักการกระจายอํานาจ 
กระจายอํานาจใหมากที่สุด 



๑๐ 
 

 
 

ลําดับ กลุมเปาหมาย ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น/ขอคัดคาน/หรือ
ความเห็นของหนวยงาน 

คําชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๕.๓ สรุปผลการรับฟงความเหน็จากภาคเหนือ (วันท่ี 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปารค 
จังหวัดพิษณุโลก) 
 1) ขาราชการครู

และบุคลากร
ทางการศึกษา 
2) ขาราชการ          
ผูที่เก่ียวของกับ
การบริหารงาน
บุคคลขาราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ประเด็นที่ ๑ การกําหนดใหองคกรบริหารงานบุคคล
ของข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มี 3 ระดับ ไดแก ก.ค.ศ., อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ 
และ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด   
- ที่ประชุมเห็นดวยกับการกําหนดใหองคกร
บริหารงานบุคคล ทําใหคลองตัว มีการกระจายอํานาจ 
ทั้งนี้ ควรเพิ่ม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เพิ่มผูแทนครู 
ที่เปนกรรมการ มีตัวแทนจากผูอํานวยการเขตประถม/มัธยม 
อาชีวะ และการศึกษาพิเศษ ตองการใหมีศึกษาธิการ
จังหวัดในมาตรา 4 ตองการใหพิจารณาวา อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 
กับ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ มีภารกิจซ้ําซอนกันหรือไม 
และคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิคอนขางสูง ตองการให
มีการปรับเปนผูอํานวยการสูงทดแทน 
ประเด็นที่ ๒ การกําหนดบทบาท อํานาจ หนาที ่
ขององคกรบริหารงานบุคคลแตละระดับ 
- ที่ประชุมเห็นดวย เพราะในภาพรวม อํานาจ
แตละระดับมีความเหมาะสม  ทํ าให งานรวดเร็ว 
มีมาตรฐาน เปนไปในทิศทางเดียวกัน ก.ค.ศ. ควรทํา
หนาที่กําหนดนโยบาย ควรกระจายอํานาจใหจังหวัด 
ทั้งนี้ เห็นวา หนาที่อาจซ้ําซอนกับศึกษาธิการจังหวัด 
ประเด็นที่ ๓ การกําหนดอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง  
- ที่ประชุมเห็นดวย โดยเห็นวาเหมาะสมแลว 
เปนบทบาทของผูบังคับบัญชา เปนการกระจายอํานาจ 
ทําใหรวดเร็ว และมีความเห็นเพิ่ ม เติมวาควรตัด 
อ.ก.ค.ศ. จังหวัด เพื่อไมใหงานซ้ําซอนกัน 
ประเด็ นที่  ๔  การกํ าหนดระบบตํ าแหน งและ 
วิทยฐานะของขาราชการครู  
- ที่ประชุมเห็นดวย เพราะเปนไปตามมาตรฐาน
ตําแหนงในปจจุบัน และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมคือ 
ควรป รับวิทยฐานะของบุ คลากรทางการศึกษา 
เชน ชํานาญการตน-ชํานาญการสูง และสายบริหาร 
ควรเลื่อนอัตโนมัติ 
ประเด็นที่ ๕ การยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใหเปนอํานาจหนาที่ของผูมีอํานาจสั่ง
บรรจุและแตงตั้ง 
 

รับไปพิจารณา 



๑๑ 
 

 
 

ลําดับ กลุมเปาหมาย ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น/ขอคัดคาน/หรือ
ความเห็นของหนวยงาน 

คําชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

- เห็นดวย เพราะมีความเหมาะสม ชวยแกไข
ปญหาระบบเครือญาติ พวกพอง และมีขอเสนอแนะ
บางสวนเพิ่มเติมวา ควรใหเปนอํานาจของผูอํานวยการ
เขตพื้นที่การศึกษา และควรใหเปนอํานาจคูเหมือนเดิม 
ประเด็นที่ 6 การเลื่อนเงินเดือน 
- เห็นดวย  เพราะสอดคลองกับการทํางาน 
เหมาะสม ลดข้ันตอนการทํางาน ทําใหรดเร็ว ทั้งนี้ 
ควรมีการตรวจสอบการเลื่อนวิทยฐานะที่ไมเปนธรรม 
ประเด็นที่ 7 กรณีความผิดวินัย 
- เห็นดวย เพราะเปนไปตามหลักเกณฑข้ันตอน 
ยุติธรรม ลดข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินการ
ทางวินัย ควรตัด อ.ก.ค.ศ.จงัหวัด 
ประเด็นที่ 8 การดําเนินการทางวินัยแกผูที่พนจาก
ราชการไปแลว 
- เห็นดวย เพราะมีความเปนธรรม ปองกัน 
การกระทําผิด ทําใหกําหนดระยะเวลาทาํงานไดชัดเจน 
และเปนมาตรฐานเดียวกับขาราชการประเภทอ่ืน 
ประเด็นที่ 9 การกําหนดใหมีคณะกรรมการพิทักษ
ระบบคุณธรรม 
- เห็นดวย เพราะเห็นวาสอดคลองเปนไปตาม
รัฐธรรมนูญ  ทํ า ให มี หน วย งาน ที่ เป น มื ออาชี พ             
มีมาตรฐาน และมีขอเสนอแนะบางสวนเพิ่มเติมวา
อยากใหมีความคลองตัว และอยากให เพิ่ มกรอบ
ระยะเวลาในการพิจารณารองทุกข 
ประเด็นที่ 10 การกําหนดให สํานักงาน ก.ค.ศ. 
ทําหนาที่ เปนหนวยงานดําเนินการในหนาที่ของ 
ก.ค.ศ. และคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของ
ข า ร า ช ก า รค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก รท า งก า ร ศึ ก ษ า 
แ ล ะ กํ า ห น ด ให มี ฐ า น ะ เป น ก รม ขึ้ น ต ร งต อ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
- เห็ น ด ว ย  เพ ร า ะ ทํ า ให มี ค ว า ม ชั ด เจ น 
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และควรเปนอิสระ  
ขอเสนอแนะจากการรับฟงความคิดเห็น 
- ตองการใหมีการพิจารณาระบบบริหารงาน
บุคคลในปจจุบันรวมดวย เชน ศึกษาธิการจังหวัด 
ศึกษาธิการภาค บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ควรมีคุณธรรม 
จริยธรรม และควรเปนไปตามหลักการกระจายอํานาจ 
 
 



๑๒ 
 

 
 

ลําดับ กลุมเปาหมาย ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น/ขอคัดคาน/หรือ
ความเห็นของหนวยงาน 

คําชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

๕.๔ สรุปผลการรับฟงความเหน็จากภาคใต (วันท่ี 21 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด พลาซา อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา) 
 1) ขาราชการครู

และบุคลากร
ทางการศึกษา 
2) ขาราชการ          
ผูที่เก่ียวของกับ
การบริหารงาน
บุคคลขาราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ประเด็นที่ ๑ การกําหนดใหองคกรบริหารงานบุคคล
ของข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มี 3 ระดับ ไดแก ก.ค.ศ., อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ 
และ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด   
- ที่ประชุมเห็นดวย  เพราะทําใหทํ างานได
รวดเร็ว ลดข้ันตอนการทํางาน การกําหนดนโยบายตาง ๆ 
เปนไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ อยากใหเพิ่มผูแทน
ขาราชการครู หรือผูแทนที่มาจากสายงานการสอน 
และองคคณะในระดับจังหวัดไมควรกําหนดใหเปนผูวา
ราชการจังหวัดหรือผูแทนผูวาราชการจังหวัด เนื่องจาก
ผูวาราชการจังหวัดมีภารกิจมาก และอาจไมเขาใจ
บริบทของสายการศึกษาเทาที่ควร 
ประเด็นที่ ๒ การกําหนดบทบาท อํานาจ หนาที ่
ขององคกรบริหารงานบุคคลแตละระดับ 
- ที่ประชุมเห็นดวย เพราะมีความหลากหลาย 
ในการทํางานแกปญหา เปนการทํางานสนองนโยบาย 
นําไปสูการปฏิบัติ ทั้งนี้ ควรพิจารณาเร่ืองการทํางาน
ทับซอน อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ กับ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 
จะทํางานทับซอนกัน และในสวนของผูแทนขาราชการครู 
ควรมีจํานวนเพิ่มข้ึน และมีที่มาที่เปนธรรม 
ประเด็นที่ ๓ การกําหนดอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง  
- ที่ประชุมเห็นดวย เพราะการสั่งบรรจุและแตงตั้ง 
ควรให ก.ค.ศ. อนุมัติ กระจายอํานาจ ลดความซ้ําซอน 
เป น ไป ต ามส าย งาน การบั ง คั บ บั ญ ช า โด ยต รง 
เปนไปตามระบบ ทั้งนี้ ควรกําหนดวิธีการ หลักเกณฑ
ในการติดตาม ตรวจสอบ การใชอํานาจในการสั่งบรรจุ 
ประเด็ นที่  ๔  การกํ าหนดระบบตํ าแหน งและ 
วิทยฐานะของขาราชการครู  
- ที่ประชุมเห็นดวย เพราะเปนไปตามมาตรฐาน 
ตํ าแหน งในป จจุบั น  ควรเลื่ อนอย างมี คุณ ธรรม 
ผู อํานวยการสถานศึกษาควรใหเลื่อนโดยตําแหนง 
และควรมีการกําหนดวิทยฐานะบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค. (2) 
 
 
 

รับไปพิจารณา 



๑๓ 
 

 
 

ลําดับ กลุมเปาหมาย ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น/ขอคัดคาน/หรือ
ความเห็นของหนวยงาน 

คําชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ประเด็นที่ ๕ การยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใหเปนอํานาจหนาที่ของผูมีอํานาจ 
สั่งบรรจุและแตงตั้ง 
- เห็นดวย เพราะมีความเหมาะสม เปนไปตาม
สายบังคับบัญชา เปนการกระจายอํานาจใหพื้นที่ดูแล 
เขาใจปญหา ควรใชอํานาจคู อาจเกิดปญหาการทุจริต 
เอ้ือประโยชนตอพวกพอง 
ประเด็นที่ 6 การเลื่อนเงินเดือน 
- เห็นดวย เพราะสอดคลอง เหมาะสม ยึดตาม
หลักธรรมาภิบาล มีกรอบกติการองรับชัดเจน คลองตัว 
ลดข้ันตอนการทํางาน ทั้งนี้ ควรผานคณะกรรมการชวย
ตรวจสอบกลั่นกรองใน อ.ก.ค.ศ. จังหวัด และควรมี
ระบบการตรวจสอบการประเมินผลและการเลื่อน 
วิทยฐานะที่ไมเปนธรรม 
ประเด็นที่ 7 กรณีความผิดวินัย 
- เห็นดวย เพราะเปนระบบ ยุติธรรม แกปญหา
ตรงจุด ลดข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินการ 
ทางวินัย ทั้งนี้ ควรใหเปนอํานาจคู เพราะอาจเกิดการทุจริต 
สืบทอดอํานาจ แสวงหาผลประโยชน 
ประเด็นที่ 8 การดําเนินการทางวินัยแกผูที่พนจาก
ราชการไปแลว 
- เห็นดวย เพราะเหมาะสม เปนไปตามหลักการ 
ปองกัน ไมใหเกิดผูกระทําผิด มีอายุความที่ชัดเจน 
กํ า ห น ด ก รอ บ ระ ย ะ เว ล าก า รทํ า ง าน ได  ทั้ ง นี้ 
มีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา ควรกําหนดเงื่อนเวลาใหม 
เชน กรณีทุจริตหรือผิดวินัยรายแรง 5 ป ไมควรกําหนด
เงื่อนเวลาการลงโทษหรือการพนโทษ 
ประเด็นที่ 9 การกําหนดใหมีคณะกรรมการพิทักษ
ระบบคุณธรรม 
- เห็นดวย  เพราะตรวจสอบได  เป น อิสระ 
สอดคลองกับ รัฐธรรมนูญ  มาตรา 76 วรรคสอง 
มีกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ไมลาชา ทั้งนี้ ควรตั้ง
คณะกรรมการอิสระที่มาจากการสรรหา 
ประเด็นที่ 10 การกําหนดให สํานักงาน ก.ค.ศ. 
ทําหนาที่ เปนหนวยงานดําเนินการในหนาที่ของ 
ก.ค.ศ. และคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของ
ข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
กํ าหนดให มี ฐานะเป นกรมขึ้ นตรงตอ รัฐมนต รี 
วาการกระทรวงศึกษาธิการ 



๑๔ 
 

 
 

ลําดับ กลุมเปาหมาย ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น/ขอคัดคาน/หรือ
ความเห็นของหนวยงาน 

คําชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

- เห็ น ด วย  เพ ราะ เห ม าะสม  ครอบ ค ลุ ม 
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน เปนหนวยงานอิสระ 
สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา 
ขอเสนอแนะจากการรับฟงความคิดเห็น 
- ตองการใหมีการพิจารณาระบบบริหารงาน 
บุคคลในปจจุบันรวมดวย เชน ศึกษาธิการจังหวัด 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานควรมีคุณธรรม จริยธรรม  
- ควรเปนไปตามหลักการกระจายอํานาจ 
กระจายอํานาจใหมากที่สุด  
- ควรเพิ่มวันในการประชาพิจารณใหมากกวานี้  
- ควรมีการกําหนดตําแหนงตาง ๆ เชน ศึกษาธิการ 
รองศึกษาธิการ ในพระราชบัญญัติ  
- ควรนิยามศัพทใหครอบคลุม ชัดเจน  
- ควรมีการเผยแพรเนื้อหาของพระราชบัญญัติ 
ใหมากข้ึน 

๕.๕ สรุปผลการรับฟงความเหน็จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วันท่ี 25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี 
จังหวัดขอนแกน) 
 1) ขาราชการครู

และบุคลากร
ทางการศึกษา 
2) ขาราชการ 
ผูที่เก่ียวของกับ
การบริหารงาน
บุคคลขาราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

ประเด็นที่ ๑ การกําหนดใหองคกรบริหารงานบุคคล
ของข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มี 3 ระดับ ไดแก ก.ค.ศ., อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ 
และ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด   
- ที่ประชุมเห็นดวยกับการมีองคกร 3 ระดับ 
เปนการกระจาย สอดคลองกับภารกิจ เปนไปตาม
กฎหมายและคําสั่งของ คสช. ทั้งนี้ ควรมีผูแทนที่มา
จากขาราชการครู ผูบริหารสถานศึกษา ประถม มัธยม 
อาชีวะ และกลุมบุคลากร 38 ค. (2) ในสวนของ
ประธาน อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ไมควรเปนผูวาราชการจังหวัด 
เนื่องจากมีภารกิจมาก และการทํางานจะไมตอเนื่อง 
และควรมีการแบงสัดสวนคณะกรรมการ รวมถึงที่มา
ของคณะกรรมการใหชัดเจน 
ประเด็นที่ ๒ การกําหนดบทบาท อํานาจ หนาที ่
ขององคกรบริหารงานบุคคลแตละระดับ 
- ที่ประชุมเห็นดวย เพราะทําใหการบริหารงาน
บุคคลมีประสิทธิภาพ มีนโยบายชัดเจน ทั้งนี้ ควรเพิ่ม
ผูแทนขาราชการครูใหครบทุกสวนราชการ เพิ่มอํานาจ
หนาที่ของ อ.ก.ค.ศ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ควรมี
คณะกรรมการมาจากผูประกอบวิชาชีพทุก ๆ ฝาย 
และไมควรใหอํานาจผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามากเกินไป 

รับไปพิจารณา 



๑๕ 
 

 
 

ลําดับ กลุมเปาหมาย ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น/ขอคัดคาน/หรือ
ความเห็นของหนวยงาน 

คําชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ประเด็นที่ ๓ การกําหนดอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง  
- ที่ประชุมเห็นดวย เพราะกําหนดบทบาท
หน าที่ ชั ด เจนดี  เป นบทบาทหน าที่ ของหั วหน า
หนวยงาน เปนไปตามสายงานการบังคับบัญชาโดยตรง 
มีการคานอํานาจ ทั้งนี้ อํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง         
ควรใชอํานาจคูผาน กศจ. ตามความเหมาะสม 
ประเด็ นที่  ๔  การกํ าหนดระบบตํ าแหน งและ 
วิทยฐานะของขาราชการครู  
- ที่ประชุมเห็นดวย เพราะเหมาะสม เปนไป
ตามมาตรฐานตําแหนงในปจจุบัน ควรมีวิทยฐานะและ
เงิ น ป ระ จํ า ตํ า แ ห น ง ให กั บ ส า ย ง าน บุ ค ล า ก ร 
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ควรมีการ
ตรวจสอบคาตอบแทนในแตละสายงานที่เหลื่อมล้ํากัน 
ประเด็นที่ ๕ การยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใหเปนอํานาจหนาที่ของผูมีอํานาจ 
สั่งบรรจุและแตงตั้ง 
- เห็นดวย เพราะสอดคลอง เหมาะสม ตามสาย
บังคับบัญชา เปนการกระจายอํานาจเพื่อใหการบริหาร
เปนไปอยางคลองตัว ทั้งนี้ มีขอเสนอแนะวา หากจะใช
อํานาจเดี่ ยว ควรมีการคานอํานาจดวย  เพื่ อใหมี 
การตรวจสอบถวงดุล อนุมัติโดย อ.ก.ค.ศ. เพื่อไมให
เปนการเพิ่มอํานาจให กับผู อํานวยการสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามากเกินไป และควรมีคณะกรรมการ
กลั่ น กรองพิ จารณ าการย าย  มี การป รับ เปลี่ ยน
คณะกรรมการกลั่นกรองทุกป 
ประเด็นที่ 6 การเลื่อนเงินเดือน 
- เห็นดวย เพราะสอดคลอง เหมาะสมตาม
มาตรา 85 ลดข้ันตอนการทํางาน ทําใหการดําเนินงาน
เปนไปดวยความรวดเร็จ ควรผานคณะกรรมการชวย
ตรวจสอบกลั่นกรองใน อ.ก.ค.ศ. จังหวัด และควรมี
ระบบการตรวจสอบการประเมินผลและการเลื่อน 
วิทยฐานะที่ไมเปนธรรม 
ประเด็นที่ 7 กรณีความผิดวินัย 
- เห็นดวย เพราะเปนไปตามหลักการข้ันตอน 
เปนระบบ ยุติธรรม แกปญหาตรงจุด ควรมีนิติกร
ประจําสํ านักงาน  สพป. สพม. อยางนอย  3 คน 
และควรเพิ่มเติมขอมูลเก่ียวกับเทคโนโลยีโซเชียลใหม ๆ 
 



๑๖ 
 

 
 

ลําดับ กลุมเปาหมาย ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น/ขอคัดคาน/หรือ
ความเห็นของหนวยงาน 

คําชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ประเด็นที่ 8 การดําเนินการทางวินัยแกผูที่พนจาก
ราชการไปแลว 
- เห็นดวย เพราะคนทําผิดตองไดรับโทษ แมพน
จากราชการไปแลว เปนการกําหนดเวลาเพื่อไมให
ยืดเยื้อ มีความรวดเร็วในการใหความยุติธรรม ทั้งนี้ 
มีข อเสนอแนะเพิ่ ม เติมว าควรตั้ งคณ ะกรรมการ
กลั่นกรองสืบหาขอเท็จจริง การดําเนินการสอบสวน
วินัยควรเปลี่ยนจาก 1 ป เปน 180 วัน 
ประเด็นที่ 9 การกําหนดใหมีคณะกรรมการพิทักษ
ระบบคุณธรรม 
- เห็นดวย เพราะเปนธรรมกับทุกฝาย ทําให
ระบ บ รอ งทุ กข -ลงโทษ  ห รือความผิ ดท างวินั ย 
มีระยะเวลาสั้น และเกิดความชัดเจน คณะกรรมการ
พิทักษระบบคุณธรรมควรมีหลายคณะ เพื่อพิจารณา
เหตุแหงการรองทุกข เพราะอาจมีหลายกรณี 
ประเด็นที่ 10 การกําหนดให สํานักงาน ก.ค.ศ. 
ทําหนาที่เปนหนวยงานดําเนินการในหนาที่ของ ก.ค.ศ. 
และคณ ะกรรมการพิทั กษ ระบบคุณ ธรรมของ
ข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
กําหนดใหมีฐานะเปนกรมขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
- เห็นดวย เพราะเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
มีความชัดเจน เปนระบบ สํานักงาน ก.ค.ศ. ควรข้ึนตรง
ตอสํานักงานปลัดกระทรวง และควรมีผูแทนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนคณะกรรมการดวย 
ขอเสนอแนะจากการรับฟงความคิดเห็น 
- ควรใหครูเขามามีสวนรวมดวยในตําแหนงตาง ๆ 
ที่มีสวนเก่ียวของกับพระราชบัญญัตินี้  
- ควรให ตํ าแหน งศึ กษาธิการจั งหวัด เป น
เลขานุการของ อ.ก.ค.ศ. เพื่อไมใหอํานาจทับซอนกับ
ผูบังคับบัญชาของหัวหนาหนวยงานระดับจังหวัด 
- ควรปรับตําแหนงบุคลากรในกระทรวงศึกษาธิการ 
ใหเปนขาราชการครูทั้งหมด  
- ไมควรใหขาราชการครูหรือผู อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขามาเปนกรรมการ 
ควรใหเจาหนาที่จากหนวยงานอ่ืนเปนแทน 
- ควรเพิ่มกรมสามัญศึกษา กรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กรมวิชาการ 



๑๗ 
 

 
 

ลําดับ กลุมเปาหมาย ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น/ขอคัดคาน/หรือ
ความเห็นของหนวยงาน 

คําชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

5.6 จากผูแสดงความคิดเห็นผานทางจดหมาย และผูแสดงความคิดเห็นผานทางออนไลน  
(ระหวางวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561) 
 1) ขาราชการครู

และบุคลากร
ทางการศึกษา 
2) ขาราชการ 
ผูที่เก่ียวของกับ
การบริหารงาน
บุคคลขาราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ประเด็นที่ ๑ การกําหนดใหองคกรบริหารงานบุคคล
ของข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มี  3 ระดับ ไดแก ก.ค.ศ., อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ 
และ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด   
- เห็นดวยกับการมีองคกร 3 ระดับ เปนการแบง
ภารกิจกันชัดเจน เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แตกังวลวา
บทบาทของสวนราชการกับจังหวัดจะซ้ําซอนกัน 
ประเด็นที่ ๒ การกําหนดบทบาท อํานาจ หนาที ่
ขององคกรบริหารงานบุคคลแตละระดับ 
- เห็นดวย เพราะ ก.ค.ศ. ควรทําหนาที่ควบคุม
มาตรฐานการทํางานของครู เปนองคกรกลางในการ
บริหารงานบุคคล กําหนดนโยบายการบริหารการศึกษา 
กระจายอํานาจ ทําใหการบริหารงานเร็วข้ึน เหมาะสม 
หนาที่ชัดเจน ในสวนของจังหวัดมีมากเกินไป ควรเปน
อ งค ก ร เดี ย ว กั น  ทํ า ให ก ารทํ า ง าน ทั บ ซ อ น กั บ 
สวนราชการ 
ประเด็นที่ ๓ การกําหนดอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง  
- เห็นดวย เพราะเปนไปตามข้ันตอน สอดคลอง
กับอัตรากําลัง เปนไปตามสายงานการบังคับบัญชา
โดยตรง ทําใหการทํางานรวดเร็ว ลดความซ้ําซอน 
ประเด็ นที่  ๔  การกํ าหนดระบบตํ าแหน งและ 
วิทยฐานะของขาราชการครู  
- เห็นดวย เพราะเหมาะสม เปนไปตามตําแหนง
ในปจจุบัน เปนไปตามมาตรฐานตําแหนงในปจจุบัน 
ทั้ งนี้  ควรเลื่ อนโดยใชความ รูและความสามารถ 
ทางวิชาการของครู ควรเลื่อนอยางมีคุณภาพ เพื่อเปน
ขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
ประเด็นที่ ๕ การยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใหเปนอํานาจหนาที่ของผูมีอํานาจ 
สั่งบรรจุและแตงตั้ง 
- เห็นดวย เพราะเปนไปตามอํานาจโดยชอบ
ธรรม ทําใหการดําเนินงานเปนไปดวยความโปรงใส 
กําหนดผูมี อํานาจในการสั่งยายไดชัดเจน เปนการ
กระจายอํานาจใหพื้นที่ที่ดูแล มีความเขาใจปญหา 
 

รับไปพิจารณา 



๑๘ 
 

 
 

ลําดับ กลุมเปาหมาย ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น/ขอคัดคาน/หรือ
ความเห็นของหนวยงาน 

คําชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ประเด็นที่ 6 การเลื่อนเงินเดือน 
- เห็นดวย เพราะสอดคลอง เหมาะสมตาม
มาตรา 85 เปนไปตามวิธีการที่กําหนดไว ยึดตามหลัก
ธรรมาภิบาล มีกรอบกติการองรับชัดเจน เปนไปตาม
สายบังคับบัญชา ตามอํานาจของผูบังคับบัญชาโดยตรง 
โปรงใส เปนการบริหารเร่ืองเงินภายในหนวยงานของตนเอง 
ประเด็นที่ 7 กรณีความผิดวินัย 
- เห็นดวย เพราะ เหมาะสม เปนไปตามหลักการ 
ข้ัน ตอน  เป น ระบบ  ยุ ติ ธรรม  แกปญ หาตรงจุ ด 
สอดคลองกับอํานาจบรรจุแตงตั้ ง ลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการดําเนินการทางวินัย มีการรายงาน 
เปนลําดับข้ัน มีผูแทน ก.ค.ศ. อยูใน อ.ก.ค.ศ. ราชการ 
คอยติดตามรายงานเปนลําดับ 
ประเด็นที่ 8 การดําเนินการทางวินัยแกผูที่พนจาก
ราชการไปแลว 
- เห็นดวย เพราะเหมาะสม ดีแลว เปนไปตาม
หลักการ เพื่อให เปนมาตรฐานเดียวกับขาราชการ
ประเภท อ่ืน  สอดคลองกับกฎหมายขององคกร 
ตรวจสอบการทุจริต มีความเปนธรรม ปองกันไมใหเกิด
ผู กระทํ าผิด  มีอายุความที่ ชัด เจน  กําหนดกรอบ
ระยะเวลาการทํางานได 
ประเด็นที่ 9 การกําหนดใหมีคณะกรรมการพิทักษ
ระบบคุณธรรม 
- เห็นดวย เพราะเปนองคกรที่คอยผดุงความ
เป น ธรรม  ทํ าให  ศธ . ทั ด เที ยม กับองค กร อ่ืน  ๆ 
สอดคลองกับ ก.พ. เปนไปตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด มีหนวยงานที่ดําเนินการอยางมืออาชีพ 
มีมาตรฐาน เปนธรรม ตรวจสอบได 
ประเด็นที่ 10 การกําหนดให สํานักงาน ก.ค.ศ. 
ทําหนาที่เปนหนวยงานดําเนินการในหนาที่ของ ก.ค.ศ. 
และคณ ะกรรมการพิทั กษ ระบบคุณ ธรรมของ
ข า ร า ช ก า รค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก รท า งก า ร ศึ ก ษ า 
แ ล ะ กํ า ห น ด ให มี ฐ า น ะ เป น ก รม ขึ้ น ต ร งต อ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
- เห็นดวย เพราะทําใหคลองตัวมากข้ึน ก.ค.ศ. 
เปนองคกรกลางในการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ควรเปนอิสระ มีฐานะเปน
กรม ข้ึนตรงตอสํานักนายกรัฐมนตรี เกิดความเปนธรรม 
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ลําดับ กลุมเปาหมาย ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น/ขอคัดคาน/หรือ
ความเห็นของหนวยงาน 

คําชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

ขอเสนอแนะจากการรับฟงความคิดเห็น 
- ตองการใหบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม 38 ค. (2) 
มีวิทยฐานะ มีเงินประจําตําแหนง  
- ตองการใหนิยามคําวา “บุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน” ใหครอบคลุมงานทางการศึกษาทุกดาน 
- ควรมีการเผยแพรเนื้อหาของ พรบ. ใหมากข้ึน 
หลายชองทาง  
- ควรให ข า ราชการทุ กป ระ เภท ใน สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ ควรอยูภายใตกฎหมายเดียวกัน
ทั้งระบบ ไมควรใหขาราชการพลเรือนมาดูแลกํากับ
ควบคุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

๖. การนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทํารางกฎหมาย 

สํานักงาน ก.ค.ศ. จะนําผลการรับฟงความคิดเห็นเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เพ่ือประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....  ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 
 

๗. ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 
7.1 ชองทางการรับฟงความคิดเห็นจากเวทีรับฟงความคิดเห็น 
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7.2 ชองทางการรับฟงความคิดเห็นจากผูแสดงความคิดเห็นผานทางจดหมาย และผูแสดง             
ความคิดเห็นผานทางออนไลน 
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ภาคผนวก 
 

ชุดขอมูลประกอบการรับฟงความคิดเห็น 
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ภาพประกอบการรับฟงความคิดเห็น 
เวทีรับฟงความคิดเห็นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ณ โรงแรมริเวอรไรน เพลส จังหวัดนนทบุรี เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2561 
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เวทีรับฟงความคิดเห็นภาคเหนือ ณ โรงแรมคุมภูคํา จังหวัดเชียงใหม 
เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2561  
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เวทีรับฟงความคิดเห็นภาคเหนือ ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปารค จังหวัดพิษณุโลก 
เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2561 
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เวทีรับฟงความคิดเห็นภาคใต ณ โรงแรมไดมอนด พลาซา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2561 
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เวทีรับฟงความคิดเห็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแกน  
เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2561 
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