แบบรับฟงความคิดเห็น
รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....
คําชี้แจง ๑. โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงแกไขระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจําเปนตองปรับปรุงกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. แบบสอบถามความคิ ดเห็ น นี้ มี ๒ ส ว น ส ว นที่ ๑ เป น ข อมู ล ทั่ ว ไปของผูต อบแบบสอบถาม และ
สวนที่ ๒ เปนการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ....
โปรดเติม √ ในชอง

และ/หรือกรอกขอความแสดงความคิดเห็น

สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
๑. เพศ
ชาย
หญิง
๒. อายุ
ต่ํากวา ๓๑ ป
๓๑ – ๔๐ ป
๔๑ - ๕๐ ป
๕๑ – ๖๐ ป
๖๑ ปขึ้นไป
๓. สถานะภาพ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาราชการพลเรือน ขาราชการประเภทอื่น (ระบุ)
ขาราชการบํานาญ อื่น ๆ (ระบุ)
๔. สวนราชการ
สป.ศธ
สพฐ
สอศ.
สกอ.
อื่นๆ ..(ระบุ)
๕. ตําแหนง.
ศธจ. / รองศธจ. ผูบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา
ครู/ครูผูชวย
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม มาตรา ๓๘ ค. (๒) อื่นๆ (ระบุ)
๖. อายุราชการ
ต่ํากวา ๑๐ ป
๑๐ – ๒๐ ป
๒๑ – ๓๐ ป
๓๐ ป ขึ้นไป

สวนที่ ๒ สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....
ทานมีความเห็นเกี่ยวกับราง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... อยางไร
1. การกําหนดใหองคกรบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี 3 ระดับ ไดแก
ก.ค.ศ., อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ และ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด (รางมาตรา 7, 15)
เห็นดวย เพราะ

ไมเห็นดวย เพราะ

ขอเสนอแนะ

(1) การกําหนดองคประกอบ ก.ค.ศ. ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน
กรรมการ กรรมการโดยตําแหนง และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (รางมาตรา 7)
เห็นดวย เพราะ

ไมเห็นดวย เพราะ

ขอเสนอแนะ

๓

(2) การกําหนดองคประกอบ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ ประกอบดวย เลขาธิการ/หัวหนาสวนราชการ เปน
ประธาน รองเลขาธิการ/รองหัวหนาสวนราชการ เปนรองประธาน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการผูแทนสํานักงาน
ก.ค.ศ. และกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสวนราชการนั้น (รางมาตรา 15, 16)
เห็นดวย เพราะ

ไมเห็นดวย เพราะ

ขอเสนอแนะ

(3) การกําหนดองคประกอบ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด หรือ อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ผูวา
ราชการจั ง หวั ด/ปลั ด กระทรวงศึ กษาธิ การหรื อรองปลัด กระทรวงศึกษาธิ การที่ไ ดรับ มอบหมาย เปน ประธาน
ศึกษาธิการภาค กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการผูแทนหนวยงานการศึกษา และกรรมการผูแทนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (รางมาตรา 15, 19, 21)
เห็นดวย เพราะ

ไมเห็นดวย เพราะ

ขอเสนอแนะ

๔

(4) ในกรณีที่มีความจําเปนอาจตั้ง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ในหนวยงานการศึกษาอื่นใดเปนการเฉพาะก็ได
เชน กลุมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ กลุมโรงเรียนจุฬาภรณ เปนตน
เห็นดวย เพราะ

ไมเห็นดวย เพราะ

ขอเสนอแนะ

2. การกําหนดบทบาท อํานาจ หนาที่ ขององคกรบริหารงานบุคคลแตละระดับ ดังนี้
(1) องคกรกลางบริหารงานบุคคล กําหนดอํานาจหนาที่ของ ก.ค.ศ. โดยเนนงานดานนโยบาย งานวิจัย
และงานวิชาการเปนหลัก รวมทั้ง การกํากับ ดูแล ตรวจสอบ และรักษามาตรฐานในการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (รางมาตรา 11)
เห็นดวย เพราะ

ไมเห็นดวย เพราะ

ขอเสนอแนะ

๕

(2) ระดับสวนราชการ กําหนดอํานาจหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ ใหรองรับการกระจายอํานาจจาก
ก.ค.ศ. และกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ การบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดในสวนที่เกี่ยวกับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด (รางมาตรา 17)
เห็นดวย เพราะ

ไมเห็นดวย เพราะ

ขอเสนอแนะ

(3) ในระดับจังหวัด
องคกรบริหารงานบุคคลในระดับจังหวัด กําหนดอํานาจหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ใหสอดคลองรองรับ
กับอํานาจหนาที่ดานการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ทั้งนี้ โดยใหมีอํานาจหนาที่
ในการดูแลบุคลากรทางการศึกษาในภาพรวมของหนวยงานการศึกษาที่มีหัวหนาหนวยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และระดับจังหวัด เชน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้นฐาน สังกัดสํ านักงานสงเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอั ธยาศัย สังกัดสํ านักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เปนตน โดยไมจําเปนตองแยกใหแตละหนวยงานดูแลบุคลากรของตนเองเทานั้น
(รางมาตรา 20)
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในหนวยงานการศึกษา กําหนดอํานาจหนาที่ขององคกรบริหารงานบุคคลใน
หนวยงานการศึกษาที่จัดการศึกษาเปนการเฉพาะหรือไมมีหัวหนาหนวยงานระดับจังหวัด โดยใหมีอํานาจหนาที่ใน
การดูแลขาราชการครูและบุคลากรในภาพรวมของหนวยงานการศึกษานั้น เชน ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุมโรงเรียนที่จัดการศึกษาเปนการเฉพาะ หนวยงานการศึกษา
ที่จัดตั้งขึ้นเปนการเฉพาะ เปนตน
เห็นดวย เพราะ

๖

ไมเห็นดวย เพราะ

ขอเสนอแนะ

3. การกําหนดอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง ใหมีความสอดคลองกับการมีองคกรบริหารงานบุคคล 3 ระดับ ดังนี้
(รางมาตรา 65)
(1) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษา ตําแหนงศึกษานิเทศก ตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตําแหนงครูและตําแหนงครูผูชวยในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด
(2) ศึกษาธิการจังหวัดมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด
(3) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด (กศน.จังหวัด)
มีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด
(4) ผู อํา นวยการสํ า นั ก งานการศึก ษาเอกชนจัง หวั ด มี อํานาจสั่ งบรรจุแ ละแตง ตั้งข าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด
(5) ศึกษาธิการภาคมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค โดย อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ
(6) ผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย มีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, ฯลฯ โดยอนุมติ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
ในหนวยงานการศึกษา
(7) ผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการ มีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึ กษาตํ า แหน งรองผู อํา นวยการสํ า นั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษา ผูอํ านวยการสํ านัก งานเขตพื้น ที่การศึก ษา รอง
ศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ตําแหนงรองผูบริหารการศึกษาอื่น หรือตําแหนงผูบริหารการศึกษาอื่นซึ่งเปน
หัวหนาหนวยงานระดับจังหวัด ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูงในสังกัด
โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ

๗

(8) การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
เมื่อไดรับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. แลว ใหหัวหนาสวนราชการที่ผูนั้นสังกัดเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุ โดยใหรัฐมนตรีเจาสังกัด
นําเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
เห็นดวย เพราะ

ไมเห็นดวย เพราะ

ขอเสนอแนะ

4. การกําหนดระบบตําแหนงและวิทยฐานะของขาราชการครู กําหนดคงเดิมทั้งตําแหนงในสายงานการสอน
สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา และสายงานบุคลากรทางการศึกษาอื่น
(รางมาตรา 49, 50)
เห็นดวย เพราะ

ไมเห็นดวย เพราะ

ขอเสนอแนะ

๘

5. การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครูผูชวย ตําแหนงครู และตําแหนงบุคลากรทาง
การศึกษา เปนอํานาจหนาที่ของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง (รางมาตรา 71)
การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เปนอํานาจของ
ศึกษาธิการจังหวัด
การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา
เปนอํานาจของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด
การยายตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษาธิการจังหวัด/รองศึกษาธิการจังหวัด หรือผูบริหารการศึกษาซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานการศึกษา/รองผูบริหารการศึกษา
เปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ
เห็นดวย เพราะ

ไมเห็นดวย เพราะ

ขอเสนอแนะ

6. การเลื่อนเงินเดือน ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา และใหเปนอํานาจของผูมีอํานาจสั่ง
บรรจุและแตงตั้งเปนผูสั่งเลื่อนเงินเดือน (รางมาตรา 85)
เห็นดวย เพราะ

๙

ไมเห็นดวย เพราะ

ขอเสนอแนะ

7. บทที่เปนกรณีความผิดทางวินัยยังคงเดิม แตเปลี่ยนระบบการดําเนินการทางวินัยและการรายงานการ
ดําเนินการทางวินัยใหม โดยใหสอดคลองกับการกําหนดใหมีองคกรบริหารงานบุคคล 3 ระดับ และอํานาจสั่งบรรจุ
และแตงตั้ง (รางมาตรา 110, 112, 118)
(1) การดําเนินการทางวินัยไมรายแรง
การดําเนินการทางวินัยไมรายแรงของผูบังคับบัญชาที่มีตําแหนงต่ํากวาหัวหนาสวนราชการลงมา เมื่อ
ผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยแลว ใหรายงานไปยังหัวหนาสวนราชการ หรือผูบริหารการศึกษา แลวแตกรณี
และรายงาน อ.ก.ค.ศ. จังหวัด/อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร/อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในหนวยงานการศึกษา พิจารณา
จนถึง อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ
การดําเนินการทางวินัยไมรายแรงของหัวหนาสวนราชการ เมื่อไดดําเนินการทางวินัยแลว ใหรายงาน
อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ พิจารณา
(2) การดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง
เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงแลวมีคําสั่งยุติเรื่อง หรือลงโทษวินัยไมรายแรงแลว
ใหรายงาน อ.ก.ค.ศ. จังหวัด/อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร/อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในหนวยงานการศึกษา และ /หรือ
อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ แลวแตกรณี ตามลําดับ
เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงแลวเห็นวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ใหรายงาน
อ.ก.ค.ศ. จังหวัด/อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร/อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในหนวยงานการศึกษา และ/หรือ อ.ก.ค.ศ. สวน
ราชการ แลวแตกรณี เพื่อพิจารณา เมื่อพิจารณาแลวใหรายงาน อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ พิจารณา
กรณีผูแทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. สวนราชการมีความเห็นแยง ใหรายงาน ก.ค.ศ. พิจารณาตอไป
เห็นดวย เพราะ

๑๐

ไมเห็นดวย เพราะ

ขอเสนอแนะ

8. การดําเนินการทางวินัยแกผูที่พนจากราชการไปแลว (รางมาตรา 115)
(1) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กอนพนจากราชการถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
หรือถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาคดีอาญาซึ่งไมใชความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ถูกดําเนินการ
ทางวินัยตอไปได แตตองสั่งลงโทษภายในสามปนับแตวันที่ผูนั้นพนจากราชการ
(2) การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พนจากราชการไปแลวที่ถูกกลาวหา
วากระทําผิ ดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟ องคดีอาญาหรื อต องหาคดีอาญาซึ่งไมใชความผิดที่กระทํ าโดยประมาทหรื อ
ความผิดลหุโทษ หลังพนจากราชการไปแลว ตองเริ่มดําเนินการสอบสวนภายในหนึ่งปและตองสั่งลงโทษภายในสามป นับแต
ผูนั้นพนจากราชการ ถาเปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตองสั่งลงโทษภายในสามป นับแตวันที่ผูนั้นพนจากราชการ
(3) กรณี ที่ศ าลปกครองมี คํา พิ พ ากษาถึ ง ที่สุ ดให เพิ ก ถอนคํ า สั่ง ลงโทษ หรื อองคก รพิ จ ารณาอุ ทธรณ
คําสั่งลงโทษทางวินัยหรือองคกรตรวจสอบรายงานการดําเนินการทางวินัยมีคําวินิจฉัยถึงที่สุด หรือมีมติใหเพิกถอน
คําสั่งลงโทษ เพราะเหตุกระบวนการดํ าเนินการทางวิ นัยไมชอบดวยกฎหมาย ใหผูมีอํานาจดําเนินการทางวินั ย
ดําเนินการทางวินัยใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด หรือมีคําวินิจฉัยถึงที่สุดหรือมีมติ แลวแตกรณี
(3) กรณีที่ ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิด การดําเนินการทางวินัย ใหเปนไปตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันหรือปราบปรามการทุจริต หรือกฎหมายวาดวยมาตรการของฝายบริหารใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
เห็นดวย เพราะ

ไมเห็นดวย เพราะ

๑๑

ขอเสนอแนะ

9. การกําหนดใหมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และให
การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ การรองทุกขและการพิจารณารองทุกข เปนอํานาจของคณะกรรมการพิทักษ
ระบบคุณธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ (รางหมวด 2, 10, 11, 12)
(1) การอุทธรณคําสั่งลงโทษ คําสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญทดแทน ใหอุทธรณตอ
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(2) การรองทุกขคําสั่งของผูบังคับบัญชาตั้งแตหัวหนาสวนราชการลงมา ใหรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด/
อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในหนวยงานการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ
(3) การรองทุกขคําสั่งที่สั่งตามมติของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด/อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร/ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.
ตั้งในหนวยงานการศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือการรองทุกขคําสั่งของผูบังคับบัญชาที่เหนือกวาหัวหนา
สวนราชการขึ้นไป ใหรองทุกขตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เห็นดวย เพราะ

ไมเห็นดวย เพราะ

ขอเสนอแนะ

๑๒

10. การกํ า หนดให สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. ทํ า หน า ที่ เ ป น หน ว ยงานดํ า เนิ น การในหน า ที่ ข อง ก.ค.ศ. และ
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกําหนดใหมีฐานะเปนกรม
ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (รางมาตรา 14)
เห็นดวย เพราะ

ไมเห็นดวย เพราะ

ขอเสนอแนะ

11. ขอเสนอแนะอื่น

ขอขอบคุณ
สํานักงาน ก.ค.ศ.

