
สรุปประเด็นประกอบการรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... 

 
1. สภาพปญหาและสาเหตุของปญหา 
 1.1 ความมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ไดบัญญัติใหมีกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐใหเปนไปตามระบบคุณธรรม 
(มาตรา 76 (2)) ประกอบรับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติใหมีการกระจายอํานาจ 
การบริหารงานบุคคลจากสวนกลางสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ซ่ึงโดยหลักการดังกลาวจึงไดมี 
การกําหนดโครงสราง ในการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใหมีองคกร 
บริหารงานบุคคลอยู 2 ระดับ กลาวคือองคกรกลางบริหารงานบุคคล ไดแก ก.ค.ศ. และองคกรระดับปฏิบัติการ 
ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดแก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวมท้ังไดกําหนดบทบาทและอํานาจหนาท่ี 
ในการปฏิบัติการ การควบคุมตรวจสอบ ตลอดจนการกํากับดูแลขององคกรในแตระดับไว แตจากการบังคับใช 
กฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาระยะหนึ่ง พบวา ก.ค.ศ. 
ซ่ึงเปนองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงโดยหลักการควรทําหนาท่ี 
เปนองคกรกําหนดนโยบาย และมีบทบาทหนาท่ีในการกํากับดูแลนโยบายและกําหนดกรอบมาตรฐาน 
หลักเกณฑกลางของการบริหารงานบุคคลในเรื่องตาง ๆ เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาเปนไปตามระบบคุณธรรมดังเจตนารมณท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไว แตเนื่องจาก 
การกําหนดกลไกการบริหารงานบุคคลเปน 2 ระดับดังกลาว ทําให ก.ค.ศ. ยังคงตองมีบทบาทหนาท่ี 
เปนท้ังองคกรฝายนโยบายซ่ึงมีหนาท่ีในการกํากับดูแล รวมท้ังเปนองคกรฝายปฏิบัติการในระดับสวนราชการ 
และฝายงานควบคุมตรวจสอบไปดวย สงผลให ก.ค.ศ. มีภาระงานในสวนปฏิบัติการอยูเปนจํานวนมาก 
เชน การพิจารณาคําขอใหมีและเลื่อนวิทยฐานะในระดับสูง การพิจารณาดําเนินการทางวินัยตามคําสั่ง 
หัวหนาสวนราชการ การพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัย การอุทธรณและการรองทุกข เปนตน 
เปนเหตุให ก.ค.ศ. ประสบปญหาในการขับเคลื่อนงานบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หลายประการ เชน ภาระงานท่ีมีมากเกินไป ความลาชาในงานปฏิบัติการ ก.ค.ศ. จึงไมอาจทําหนาท่ีขับเคลื่อน 
นโยบายการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดอยางเต็มท่ี รวมท้ังมิไดกระจาย 
อํานาจการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปสู เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษาอยางแทจริง 
 1.2 องคกรบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท้ัง 2 ระดับ ไดแก ก.ค.ศ. 
และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตางมีบทบาทหนาท่ีสําคัญในงานบริหารงานบุคคลท้ังในทางใหคุณและใหโทษ 
ซ่ึงลวนสงผลตอขวัญกําลังใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยตรง แตการท่ีพระราชบัญญัต ิ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กําหนดองคประกอบขององคกรบริหารงานบุคคล 
ท้ัง 2 ระดับดังกลาวให มีลักษณะเปนไตรภาคี ประกอบดวย กรรมการ/อนุกรรมการโดยตําแหนง 
กรรมการ/อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการ/อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสัดสวนจํานวนใกลเคียงกัน และกําหนดรูปแบบและวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการ/อนุกรรมผูแทนฯ ใหมาจาก 
การเลือกตั้ง ซ่ึงเปนรูปแบบของการไดมาซ่ึงผูแทนท่ีมีอุดมการณ แนวความคิด และแนวทางการใชอํานาจ 
ท่ีสอดคลอง กับอุดมการณและผลประโยชนของกลุ มผู เลือกเปนสํ า คัญ  อัน มีลักษณะเปนผู แทน 
ของกลุมผลประโยชนมากกวาประโยชนสาธารณะ จึงไมสอดคลองกับหลักการของการบริหารจัดการศึกษา 
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โดยยึดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนเปนสําคัญ สงผลใหเกิดปญหาขัดของในระบบการบริหารงานบุคคล 
ท้ังในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับองคกรกลางบริหารงานบุคคลในหลายประการ เชน ปญหาการเอ้ือประโยชน 
ตอพวกพองมากกวาประโยชนสวนรวม ปญหาการมีผลประโยชนทับซอนของกรรมการ/อนุกรรมการ เปนตน 
เปนเหตุใหรัฐบาลโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติไดพยายามแกไขปญหาดังกลาวหลายเรื่อง ท้ังนี้ 
เพ่ือประโยชนตอการจัดการศึกษาและประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก  
 (1) การออกคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 10/2559 เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2559 
เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
 (2) การออกคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 11/2559 เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2559 
เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
 (3) การออกคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 38/2559 เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2559 
เรื่อง แกไขเพ่ิมเติมคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 10/2559 และคําสั่งหัวหนาคณะรักษา 
ความสงบแหงชาติ ท่ี 11/2559 
 (4) การออกคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 16/2560 เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2560 
เรื่อง การบริหารงานบคุคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (5) การออกคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2560 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 การแกไขปญหาโดยการออกคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติจํานวนหลายฉบับดังกลาว 
เปนเหตุใหหลักการตลอดจนกลไกการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในปจจุบัน 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
ไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก บทบัญญัติในหลายเรื่องไมสามารถใชบังคับไดอีกตอไป แตอยางไรก็ดี แมปญหา 
หลายเรื่องไดรับการแกไข แตก็ยังคงมีปญหาขอขัดของในการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาอีกหลายประการท่ียังไมไดรับการแกไข และบางเรื่องไมอาจแกไขไดโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษา 
ความสงบแหงชาติ เชน การกําหนดกลไกการบริหารงานบุคคลและการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการครู 
และบคุลากรทางการศึกษา เปนตน 
 1.3 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตั้งแตฉบับพุทธศักราช 2540 เปนตนมา ตางใหความสําคัญ 
กับหลักการบริหารงานบุคคลภาครัฐตามระบบคุณธรรม รวมท้ังรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน 
ก็มีบทบัญญัติใหมีกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐใหเปนไปตามระบบคุณธรรม 
(มาตรา 76 (2)) และการสรางกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผูประกอบวิชาชีพคร ู
ตามมาตรา (258 จ (3)) ประกอบกับองคกรบริหารบุคคลขาราชการประเภทอ่ืน ไดแก ขาราชการพลเรือน 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมข้ึน 
เพ่ือทําหนาท่ีเปนองคกรพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการพลเรือน และขาราชการกรุงเทพมหานคร 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ก็ไดจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ 
ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานคร เพ่ือเปนองคกรทําหนาท่ีพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการกรุงเทพมหานครเชนกัน 
โดยองคกรดังกลาวไดจัดตั้งข้ึนโดยแยกเปนอิสระจากองคการบริหารงานบุคคล คือ คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(ก.พ.) และคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) อันมีความมุงหมายคุมครองขาราชการ 
จากการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลภาครัฐ แตสําหรับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
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และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มิไดมีกลไกการควบคุมตรวจสอบโดยองคกรท่ีเปนอิสระดังเชนขาราชการประเภทอ่ืนดังกลาว 
แตอยางใด ดังนั้น สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงมีจํานวนมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับ 
ขาราชการประเภทอ่ืน จึงสมควรท่ีจะตองมีองคกรเพ่ือทําหนาท่ีพิทักษระบบคุณธรรมเปนการเฉพาะ 
และเปนอิสระจาก ก.ค.ศ. เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา เปนไปอยางโปรงใส เปนธรรม และปราศจากอคติตามแนวทางการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
และสมความมุงหมายตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
 
2. ความจําเปนท่ีจะตองตรากฎหมายข้ึนเพ่ือแกไขปญหานั้น 
 2.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกาศใชเม่ือวันท่ี 6 เมษายน 2560 ไดมีบทบัญญัติใหรัฐ 
พึงดําเนินการใหมีกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐ ใหเปนไปตามระบบคุณธรรม 
(มาตรา 76 วรรคสอง) รวมท้ังใหมีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผูประกอบวิชาชีพครู 
(มาตรา 258 จ. (3)) และไดมีการตั้งคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (ตามมาตรา 261) 
 2.2 ไดมีการประกาศใชคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคล 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2560 ซ่ึงมีผลเปนการปรับหลักการ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
ในหลายประเด็น เชน การปรับแกองคประกอบของ ก.ค.ศ. ซ่ึงเปนองคกรกลางบริหารงานบุคคล 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปลี่ยนระบบการเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนระบบการเลื่อนเงินเดือน 
เปนข้ันต่ําข้ันสูง เปนตน 
 2.3 ไดมีการประกาศใชบังคับคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ีเก่ียวของกับการปฏิรูปการศึกษา 
หลายฉบับ รวมถึงคําสั่ง ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 ซ่ึงคําสั่งดังกลาวมีผลกระทบโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารงาน 
ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค เชน กําหนดใหมี กศจ. และใหมีอํานาจดําเนินการเก่ียวกับ 
การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเดิมเคยเปนอํานาจของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี 
การศึกษา และกําหนดใหมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยใหขาราชการ ท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนตน 
 2.4 กฎหมายอ่ืนท่ีเ ก่ียวของกับการบริหารจัดการศึกษาไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปนอันมาก 
เชน กฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา, กฎหมายวาดวยการสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการศึกษาเอกชน, กฎหมายวาดวยสถาบันวิทยาลัยชุมชน, กฎหมายวาดวยสถาบัน 
การอุดมศึกษา, กฎหมายวาดวยสถาบันการพลศึกษา, กฎหมายวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ฯลฯ 
 2.5 พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 ไดกําหนดใหมีการทบทวน 
ความเหมาะสมของกฎหมายทุกหาปท่ีกฎหมายใชบังคับ 
 2.6 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ไดมีการไดประกาศ 
ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 24 ธันวาคม 2557 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2551 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2553 โดยพระราชบัญญัติดังกลาว 
ไดยึดหลักการกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง 
แตจากการบังคับใชกฎหมายดังกลาวมาเปนระยะเวลาพอสมควร ประกอบกับไดมีการศึกษา วิเคราะห วิจัย 
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การบังคับใชกฎหมายมาอยางตอเนื่อง พบวา ระบบกลไกการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาท่ีกําหนดไว เดิม ไมสอดคลองกับบริบทและสภาพการณปจจุบัน ซ่ึงเปลี่ยนแปลงไป 
และไมเอ้ืออํานวยตอการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
ไดอยางแทจริง และเกิดขอขัดของในการบังคับใชในหลายประการ 
 2.7 สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดทําการศึกษาวิจัยการบังคับใช 
กฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เม่ือ พ.ศ. 2552 
พบวา การบังคับใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 เกิดปญหา 
เก่ียวกับระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลายประการ อาทิเชน 
ปญหาความเหมาะสมในการกําหนดกลไกการปริหารงานบุคคลใหมีเพียง 2 ระดับ ปญหาความเหมาะสม 
ในองคประกอบขององคกรบริหารงานบุคคล ปญหาการวางระบบการกํากับ ดูแล ควบคุมและตรวจสอบ 
การใชอํานาจหนาท่ี ตลอดถึงการอุทธรณ การรองทุกข และการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา เปนตน ท้ังนี้ ไดใหขอเสนอแนะควรมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายวาดวย 
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีใหบังคับอยูในปจจุบัน พรอมท้ังเสนอแนะแนวทาง 
ท่ีเปนประโยชนในการแกไขปญหาตาง ๆ ไวอยางชัดเจน 
 ดังนั้น เพ่ือใหระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีประสิทธิภาพ 
และสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป จึงจําเปนตองปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 
3 หลักการอันเปนสาระสําคัญของกฎหมายท่ีตราข้ึน 
 3.1 กําหนดใหองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีอํานาจหนาท่ี 
เปนหนวยนโยบายไมใชหนวยปฏิบัติการ กําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล และกํากับดูแลใหการบริหาร 
งานบุคคลใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว สําหรับองคประกอบ คุณสมบัติ และการไดมาขององคกรกลาง 
บริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังคงรูปแบบของ “คณะกรรมการ” ไวเชนเดิม 
และใหคณะกรรมการชุดนี้เนนบทบาทดานการพัฒนา ไมใชการออกคําสั่งทางปกครอง โดยกําหนดให 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ และประกอบดวย กรรมการโดยตําแหนง 
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดยไมกําหนดใหมีองคประกอบในสวนของกรรมการผูแทนขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาเนื่องจากเปนองคกรในระดับนโยบาย และเปนไปตามหลักการเดิมของคําสั่งหัวหนา 
คณะรักษาความสงบแหงชาติ แตจะกําหนดใหมีในองคกรระดับสวนราชการและระดับจังหวัดเพ่ือสะทอน 
ความคิดเห็นของผูท่ีอยูภายใตการบังคับใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.2 ออกแบบโครงสรางการกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลใหมโดยกําหนดใหมีองคกรบริหารงานบุคคล 
ระดับสวนราชการและระดับจั งหวัด  ใหสอดคลอง กับหลักการกระจายอํานาจตามรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย เพ่ือใหองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ไดทําหนาท่ีอยางเหมาะสม โดยเนนงาน นโยบาย งานวิจัย และงานวิชาการเปนหลัก เนื่องจากการแบงโครงสราง 
ขององคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบเดิมไมมีองคกรระดับกลาง 
ท่ีจะกลั่นกรองงาน จากเขตพ้ืนท่ีการศึกษามายัง ก.ค.ศ. สงผลใหองคกรกลางมีภาระงานดานการปฏิบัติมาก 
จนไมสามารถพัฒนางานดานนโยบายไดอยางเต็มท่ี และใหมีผูแทนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เขามาเปนคณะกรรมการในระดับสวนราชการและระดับจังหวัดดวย เพ่ือสะทอนความคิดเห็นของผูท่ีอยูภายใต 
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การบังคับใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยตําแหนงดังกลาวควรมีท่ีมา 
จากการสรรหา ไมใชการเลือกตั้ง เพ่ือใหสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระและตรงกับขอเท็จจริง 
โดยไมถูกครอบงําจากฐานคะแนนเสียง 
 3.3 กําหนดอํานาจหนาท่ีขององคกรบริหารงานบุคคลในระดับสวนราชการ ใหรองรับการกระจายอํานาจ 
จากองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกํากับ ดูแล ตรวจสอบ 
การบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด 
 3.4 ในระดับจังหวัด 
  (1) อ.ก.ค.ศ. จังหวัด กําหนดอํานาจหนาท่ีขององคกรบริหารงานบุคคลในระดับจังหวัด ใหสอดคลอง 
รองรับกับอํานาจหนาท่ีดานการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ท้ังนี้ โดยใหมีอํานาจหนาท่ี 
ในการดูแลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาพรวมของทุกหนวยงานการศึกษาท่ีมีหัวหนาหนวยงาน 
ระดับจังหวัด เชน บุคลากรสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน บุคลากรสังกัดสํานักงานสงเสริม 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บุคลากรสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
เปนตน โดยไมจําเปนตองแยกใหแตละหนวยงานดูแลบุคลากรของตนเองเทานั้น 
  (2) อ.ก.ค.ศ. หนวยงานการศึกษา กําหนดอํานาจหนาท่ีขององคกรบริหารงานบุคคลในหนวยงานการศึกษา 
ท่ีจัดการศึกษาเปนการเฉพาะหรือไมมีหัวหนาหนวยงานระดับจังหวัด โดยใหมีอํานาจหนาท่ีในการดูแลบุคลากร 
ดานการศึกษาในภาพรวมของหนวยงานการศึกษานั้น เชน บุคลากรสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กลุมโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาเปนการเฉพาะ หนวยงานการศึกษาท่ีจัดตั้งข้ึนเปนการเฉพาะ เปนตน  
 3.5 กําหนดใหมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เปนอิสระจากองคกรกลางบริหารงานบุคคล โดยคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 
ให เปนท่ีสุด  หากไม เห็นดวยกับคําวินิจ ฉัยมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุดโดยไมตองฟองคดี 
ตอศาลปกครองชั้นตน เพ่ือยกระดับมาตรฐานการพิทักษระบบคุณธรรมใหมีความโปรงใส มีความเปนมืออาชีพ 
มีองคความรูเฉพาะทาง และมีวิธีพิจารณาท่ีชัดเจน  
 3.6 กําหนดใหสํานักงาน ก.ค.ศ. เปนหนวยงานท่ีในการดูแลงานบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังทําหนาท่ีรองรับบทบาทหนาท่ีของ ก.ค.ศ. และคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดวย โดยใหมีฐานะเปนสวนราชการระดับกรม ข้ึนตรงตอ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 3.7 กําหนดใหการแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะตางไปจาก 
ท่ีกําหนดในมาตรฐานตําแหนง มาตรฐานวิทยฐานะและมาตรฐานตําแหนงทางวิชาการไดในบางกรณี 
เพ่ือแกไขปญหาขอขัดของทางปฏิบัติในการเปลี่ยนตําแหนง การโอน การยาย ขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา เนื่องจากตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มีอํานาจหนาท่ีบริหารงานบุคคลครอบคลุม ท้ังขาราชการครูและขาราชการพลเรือนสามัญ (เดิม) 
ท่ีถายโอนมาเปนประเภทบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) รวมท้ังมีการโอนขาราชการสวนทองถ่ิน 
และขาราชการอ่ืนมาเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยซ่ึงเดิมตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการครู พ.ศ. 2523 ก็มีบัญญัติไว นอกจากนั้นพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
ฉบับปจจุบันก็มีการบัญญัติไวเชนเดียวกัน จึงตองกําหนดเรื่องการยกเวนคุณสมบัติไวในพระราชบัญญัตินี้ดวย 
 3.8 กําหนดให มีบทบัญญัติ เรื่ องการกันพยาน  เ พ่ือ เปนการ คุมครองข าราชการ ท่ี ใหข อ มูล 
ตอผูบังคับบัญชาหรือใหถอยคําในฐานะพยานอันเปนประโยชนและเปนผลดียิ่งตอทางราชการ  



๖ 

 

 3.9 กําหนดบทบัญญัติเรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขการดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาซ่ึงออกจากราชการไปแลว ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังมีกรอบระยะเวลาการดําเนินการ 
ทางวินัยท่ีชัดเจน เพ่ือความเปนธรรมแกผูท่ีออกจากราชการไปแลวในการแสวงหาพยานหลักฐานเพ่ือตอสู 
ขอกลาวหา 
 3.10 กําหนดกระบวนการการดําเนินการทางวินัย โดยใหสอดคลองกับการกําหนดใหมีองคกร 
บริหารงานบุคคล 3 ระดับ และอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 
 
4. ประเด็นท่ีจะรับฟงความคิดเห็นหรือรางพระราชบัญญัติท่ีจะรับฟงความคิดเห็น 
 4.1 การกําหนดใหองคกรบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี 3 ระดับ 
ไดแก ก.ค.ศ., อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ และ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีความจําเปนอาจตั้ง อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง 
ในหนวยงานการศึกษาอ่ืนใดเปนการเฉพาะก็ได 
  (1) กําหนดองคประกอบ ก.ค.ศ. ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ 
กรรมการโดยตําแหนง และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
  (2) กําหนดองคประกอบ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ ประกอบดวย เลขาธิการ/หัวหนาสวนราชการ เปนประธาน 
รองเลขาธิการ/รองหัวหนาสวนราชการ เปนรองประธาน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการผูแทนสํานักงาน ก.ค.ศ. 
และกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสวนราชการนั้น  
  (3) กําหนดองคประกอบ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด หรือ อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 
ผูวาราชการจังหวัด/ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธาน 
ศึกษาธิการภาค กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการผูแทนหนวยงานการศึกษา และกรรมการผูแทนขาราชการครู 
และบคุลากรทางการศึกษา  
  กรณีท่ีมีความจําเปน ก.ค.ศ. อาจตั้ ง อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้งในหนวยงานการศึกษาอ่ืนใด 
เปนการเฉพาะก็ได โดยใหมีอํานาจหนาท่ีในการดูแลบุคลากรดานการศึกษาในภาพรวมของหนวยงานการศึกษานั้น 
 4.2 การกําหนดบทบาท อํานาจ หนาท่ี ขององคกรบริหารงานบุคคลแตละระดับ ดังนี้ 
  (1) องคกรกลางบริหารงานบุคคล กําหนดอํานาจหนาท่ีของ ก.ค.ศ. โดยเนนงานดานนโยบาย 
งานวิจัย และงานวิชาการเปนหลัก รวมท้ัง การกํากับ ดูแล ตรวจสอบ และรักษามาตรฐานในการบริหารงานบุคคล 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (2) ระดับสวนราชการ กําหนดอํานาจหนาท่ีของ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ ใหรองรับการกระจายอํานาจ 
จาก ก.ค.ศ. และกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ การบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดในสวนท่ีเก่ียวกับ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด (รางมาตรา 17) 
  (3) ในระดับจังหวัด 
  องคกรบริหารงานบุคคลในระดับจังหวัด กําหนดอํานาจหนาท่ีของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ใหสอดคลอง 
รองรับกับอํานาจหนาท่ีดานการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ท้ังนี้ โดยใหมี 
อํานาจหนาท่ีในการดูแลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาพรวมของหนวยงานการศึกษา 
ท่ีมีหัวหนาหนวยงานระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับจังหวัด เชน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เปนตน 
โดยไมจําเปนตองแยกใหแตละหนวยงานดูแลบุคลากรของตนเองเทานั้น (รางมาตรา 20) 



๗ 

 

  อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้งในหนวยงานการศึกษา กําหนดอํานาจหนาท่ีขององคกรบริหารงานบุคคล 
ในหนวยงานการศึกษาท่ีจัดการศึกษาเปนการเฉพาะหรือไมมีหัวหนาหนวยงานระดับจังหวัด โดยใหมีอํานาจหนาท่ี 
ในการดูแลขาราชการครูและบุคลากรในภาพรวมของหนวยงานการศึกษานั้น เชน ขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุมโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาเปนการเฉพาะ 
หนวยงานการศึกษาท่ีจัดตั้งข้ึนเปนการเฉพาะ เปนตน  
 4.3 การกําหนดอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง ใหมีความสอดคลองกับการมีองคกรบริหารงานบุคคล 
3 ระดับ ดังนี้ (รางมาตรา 65) 
  (1) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษา ตําแหนงศึกษานิเทศก ตําแหนงบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืน ตําแหนงครูและตําแหนงครูผูชวยในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 
  (2) ศึกษาธิการจังหวัดมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด  
  (3) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด (กศน.จังหวัด) 
มีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 
  (4) ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด มีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 
  (5) ศึกษาธิการภาคมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสํานักงานศึกษาธิการภาค โดย อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ 
  (6) ผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย มีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, ฯลฯ โดยอนุมติ อ.ก.ค.ศ. 
ท่ี ก.ค.ศ. ตั้งในหนวยงานการศึกษา  
  (7) ผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการ มีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษา รองศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ตําแหนงรองผูบริหารการศึกษาอ่ืน หรือตําแหนงผูบริหาร 
การศึกษาอ่ืนซ่ึงเปนหัวหนาหนวยงานระดับจังหวัด ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน ตําแหนงประเภท 
อํานวยการระดับสูง ในสังกัดโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ 
  (8) การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงซ่ึงมีวิทยฐานะ 
เชี่ยวชาญพิเศษ เม่ือไดรับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. แลว ใหหัวหนาสวนราชการท่ีผูนั้นสังกัดเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจ ุ
โดยใหรัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
 4.4 การกําหนดระบบตําแหนงและวิทยฐานะของขาราชการครู กําหนดคงเดิมท้ังตําแหนงในสายงานการสอน 
สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา และสายงานบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืน 
 4.5 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครูผูชวย ตําแหนงครู และตําแหนงบุคลากร 
ทางการศึกษา เปนอํานาจหนาท่ีของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง (รางมาตรา 71)  
  การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เปนอํานาจ 
ของศึกษาธิการจังหวัด 



๘ 

 

  การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการ 
สถานศึกษา เปนอํานาจของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด  
  การยายตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด/รองศึกษาธิการจังหวัด หรือผูบริหารการศึกษาซ่ึงเปนหัวหนาหนวยงานการศึกษา/ 
รองผูบริหารการศึกษา เปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ 
 4.6 การเลื่อนเงินเดือน ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณา และใหเปนอํานาจของผูมีอํานาจ 
สัง่บรรจุและแตงตั้งเปนผูสั่งเลื่อนเงินเดือน 
 4.7 บทท่ีเปนกรณีความผิดทางวินัยยังคงเดิม แตเปลี่ยนระบบการดําเนินการทางวินัยและการรายงาน 
การดําเนินการทางวินัยใหม โดยใหสอดคลองกับการกําหนดใหมีองคกรบริหารงานบุคคล 3 ระดับ และ 
อํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง  
  (1) การดําเนินการทางวินัยไมรายแรง 
  การดําเนินการทางวินัยไมรายแรงของผูบังคับบัญชาท่ีมีตําแหนงต่ํากวาหัวหนาสวนราชการลงมา 
เ ม่ือผูบัง คับบัญชาไดดํา เนินการทางวินัยแลว ใหรายงานไปยังหัวหนาสวนราชการ หรือผูบริหาร 
การศึกษา แลวแตกรณี และรายงาน อ.ก.ค.ศ. จังหวัด/อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร/อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง 
ในหนวยงานการศึกษา พิจารณาจนถึง อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ  
  การดําเนินการทางวินัยไมรายแรงของหัวหนาสวนราชการลงมา เม่ือไดดําเนินการทางวินัยแลว 
ใหรายงาน อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ พิจารณา 
  (2) การดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง  
  เม่ือผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงแลวมีคําสั่งยุติเรื่อง หรือลงโทษวินัยไมรายแรงแลว 
ใหรายงาน อ.ก.ค.ศ. จังหวัด/อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร/อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้งในหนวยงานการศึกษา 
และ/หรือ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ แลวแตกรณี ตามลําดับ 
  เม่ือผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงแลวเห็นวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
ใหรายงาน อ.ก.ค.ศ. จังหวัด/อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร/อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้งในหนวยงานการศึกษา 
และ/หรือ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณา เม่ือพิจารณาแลวใหรายงาน อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ 
พิจารณา 
 4.8 การดําเนินการทางวินัยแกผูท่ีพนจากราชการไปแลว  
  (1) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีกอนพนจากราชการถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย 
อยางรายแรงหรือถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาคดีอาญาซ่ึงไมใชความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือ 
ความผิดลหุโทษ ถูกดําเนินการทางวินัยตอไปได แตตองสั่งลงโทษภายในสามปนับแตวันท่ีผูนั้นพนจากราชการ  
  (2) การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีพนจากราชการไปแลว 
ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาคดีอาญาซ่ึงไมใชความผิดท่ีกระทํา 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หลังพนจากราชการไปแลว ตองเริ่มดําเนินการสอบสวนภายในหนึ่งปและ 
ตองสั่งลงโทษภายในสามป นับแต ผูนั้นพนจากราชการ ถาเปนกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจงตองสั่งลงโทษ 
ภายในสามป นับแตวันท่ีผูนั้นพนจากราชการ  
  (3) กรณีท่ีศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษ หรือองคกรพิจารณาอุทธรณ 
คําสั่งลงโทษทางวินัยหรือองคกรตรวจสอบรายงานการดําเนินการทางวินัยมีคําวินิจฉัยถึงท่ีสุด หรือมีมติใหเพิกถอน 
คําสั่งลงโทษ เพราะเหตุกระบวนการดําเนินการทางวินัยไมชอบดวยกฎหมาย ใหผูมีอํานาจดําเนินการทางวินัย 



๙ 

 

ดําเนินการทางวินัยใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันท่ีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด หรือมีคําวินิจฉัยถึงท่ีสุดหรือมีมติ 
แลวแตกรณี 
  (4) กรณีท่ี ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิด การดําเนินการทางวินัย ใหเปนไปตามกฎหมาย 
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันหรือปราบปรามการทุจริต หรือกฎหมายวาดวยมาตรการของฝายบริหาร 
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 4.9 การกําหนดใหมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และใหการอุทธรณและการรองทุกขเปนอํานาจของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการคร ู
และบคุลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
  (1) การอุทธรณคําสั่งลงโทษ คําสั่งใหออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญทดแทน ใหอุทธรณ 
ตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (2) การรองทุกขคําสั่งของผูบังคับบัญชาตั้งแตหัวหนาสวนราชการลงมา ใหรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด/ 
อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้งในหนวยงานการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ 
  (3) การรองทุกขคําสั่งท่ีสั่งตามมติของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด/อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร/อ.ก.ค.ศ. 
ท่ี ก.ค.ศ. ตั้งในหนวยงานการศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือการรองทุกขคําสั่งของผูบังคับบัญชา 
ท่ีเหนือกวาหัวหนาสวนราชการข้ึนไป ใหรองทุกขตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 4.10 การกําหนดให สํานักงาน ก.ค.ศ. ทําหนาท่ีเปนหนวยงานดําเนินการในหนาท่ีของ ก.ค.ศ. และ 
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกําหนดใหมีฐานะเปนกรม 
ข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 


