
แบบรับฟงความคิดเห็น 
รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... 

 
คําช้ีแจง ๑. โดยท่ีเห็นสมควรปรับปรุงแกไขระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป จึงจําเปนตองปรับปรุงกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ๒. แบบสอบถามความคิดเห็นนี้ มี ๒ สวน สวนท่ี ๑ เปนขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม และ  
สวนท่ี ๒ เปนการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. ....  
 

โปรดเติม √ ในชอง �  และ/หรือกรอกขอความแสดงความคิดเห็น 
 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
๑.  เพศ 

  �  ชาย    �  หญิง  
๒.  อายุ  

 �  ต่ํากวา  ๓๑  ป       �   ๓๑ – ๔๐  ป       �  ๔๑  -  ๕๐  ป       �  ๕๑ – ๖๐ ป       �  ๖๑ ปข้ึนไป 
๓. สถานะภาพ 

 �  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  �  ขาราชการพลเรือน  �  ขาราชการประเภทอ่ืน (ระบุ)  

 �  ขาราชการบํานาญ  �  อ่ืน ๆ (ระบุ)     
๔.  สวนราชการ  

 �  สป.ศธ      �  สพฐ     �  สอศ.      �  สกอ.      �  อ่ืนๆ ..(ระบุ)     
๕.  ตําแหนง. 

 �  ศธจ. / รองศธจ. �  ผูบรหิารการศึกษา  �  ศึกษานเิทศก  �  ผูบริหารสถานศึกษา 

 �  ครู/ครูผูชวย      �  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม มาตรา ๓๘ ค. (๒)  �  อ่ืนๆ  (ระบุ)   
๖.  อายุราชการ  

 �  ต่ํากวา ๑๐ ป       �  ๑๐ – ๒๐ ป       �  ๒๑ – ๓๐ ป       �  ๓๐ ป ข้ึนไป  



สวนท่ี  ๒  สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 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             
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  (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
ราชการจังหวัด/ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธาน 
ศึกษาธิการภาค กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการผูแทนหนวยงานการศึกษา และกรรมการผูแทนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (รางมาตรา 15, 19, 21) 

 �  เห็นดวย เพราะ          
               
               
               
                

 �  ไมเห็นดวย  เพราะ          
              
              
              
               
 ขอเสนอแนะ             
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  (4) ในกรณีท่ีมีความจําเปนอาจตั้ง อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง ในหนวยงานการศึกษาอ่ืนใดเปนการเฉพาะก็ได 
เชน กลุมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ กลุมโรงเรียนจุฬาภรณ เปนตน 

 �  เห็นดวย เพราะ          
               
               
               
                

 �  ไมเห็นดวย  เพราะ          
              
              
              
               
 ขอเสนอแนะ               
               
               
                
 
 2. การกําหนดบทบาท อํานาจ หนาท่ี ขององคกรบริหารงานบุคคลแตละระดับ ดังนี้ 
  (1) องคกรกลางบริหารงานบุคคล กําหนดอํานาจหนาท่ีของ ก.ค.ศ. โดยเนนงานดานนโยบาย งานวิจัย 
และงานวิชาการเปนหลัก รวมท้ัง การกํากับ ดูแล ตรวจสอบ และรักษามาตรฐานในการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (รางมาตรา 11) 

 �  เห็นดวย เพราะ          
               
               
               
                

 �  ไมเห็นดวย  เพราะ          
              
              
              
               
 ขอเสนอแนะ             
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  (2) ระดับสวนราชการ กําหนดอํานาจหนาท่ีของ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ ใหรองรับการกระจายอํานาจจาก 
ก.ค.ศ. และกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ การบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดในสวนท่ีเก่ียวกับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด (รางมาตรา 17) 

 �  เห็นดวย เพราะ          
               
               
               
                

 �  ไมเห็นดวย  เพราะ          
              
              
              
               
 ขอเสนอแนะ             
              
              
              
               
 
  (3) ในระดับจังหวัด 
  องคกรบริหารงานบุคคลในระดับจังหวัด กําหนดอํานาจหนาท่ีของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ใหสอดคลองรองรับ
กับอํานาจหนาท่ีดานการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ท้ังนี้ โดยใหมีอํานาจหนาท่ี
ในการดูแลบุคลากรทางการศึกษาในภาพรวมของหนวยงานการศึกษาท่ีมีหัวหนาหนวยงานระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และระดับจังหวัด เชน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เปนตน โดยไมจําเปนตองแยกใหแตละหนวยงานดูแลบุคลากรของตนเองเทานั้น 
(รางมาตรา 20) 
  อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้งในหนวยงานการศึกษา กําหนดอํานาจหนาท่ีขององคกรบริหารงานบุคคลใน
หนวยงานการศึกษาท่ีจัดการศึกษาเปนการเฉพาะหรือไมมีหัวหนาหนวยงานระดับจังหวัด โดยใหมีอํานาจหนาท่ีใน
การดูแลขาราชการครูและบุคลากรในภาพรวมของหนวยงานการศึกษานั้น เชน ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุมโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาเปนการเฉพาะ หนวยงานการศึกษา
ท่ีจัดตั้งข้ึนเปนการเฉพาะ เปนตน  

 �  เห็นดวย เพราะ          
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 �  ไมเห็นดวย  เพราะ          
              
              
              
              
              
               
 ขอเสนอแนะ             
              
              
              
              
              
              
               
 
 3. การกําหนดอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง ใหมีความสอดคลองกับการมีองคกรบริหารงานบุคคล 3 ระดับ ดังนี้ 
(รางมาตรา 65) 
  (1) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษา ตําแหนงศึกษานิเทศก ตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตําแหนงครูและตําแหนงครูผูชวยในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 
  (2) ศึกษาธิการจังหวัดมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 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) ศึกษาธิการภาคมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค โดย อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ 
  (6) ผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย มีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, ฯลฯ โดยอนุมติ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง 
ในหนวยงานการศึกษา  
  (7) ผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการ มีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รอง
ศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ตําแหนงรองผูบริหารการศึกษาอ่ืน หรือตําแหนงผูบริหารการศึกษาอ่ืนซ่ึงเปน
หัวหนาหนวยงานระดับจังหวัด ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูงในสังกัด
โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ 
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  (8) การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงซ่ึงมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
เม่ือไดรับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. แลว ใหหัวหนาสวนราชการท่ีผูนั้นสังกัดเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุ โดยใหรัฐมนตรีเจาสังกัด
นําเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 

  �  เห็นดวย เพราะ          
               
               
               
                

 �  ไมเห็นดวย  เพราะ          
              
              
              
               
 ขอเสนอแนะ             
              
              
              
               
 
 4. การกําหนดระบบตําแหนงและวิทยฐานะของขาราชการครู กําหนดคงเดิมท้ังตําแหนงในสายงานการสอน 
สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา และสายงานบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
(รางมาตรา 49, 50) 

 �  เห็นดวย เพราะ          
               
               
               
                

 �  ไมเห็นดวย  เพราะ          
              
              
              
               
 ขอเสนอแนะ             
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 5. การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครูผูชวย ตําแหนงครู และตําแหนงบุคลากรทาง
การศึกษา เปนอํานาจหนาท่ีของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง (รางมาตรา 71)  
  การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เปนอํานาจของ
ศึกษาธิการจังหวัด 
  การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
เปนอํานาจของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด  
  การยายตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ศึกษาธิการจังหวัด/รองศึกษาธิการจังหวัด หรือผูบริหารการศึกษาซ่ึงเปนหัวหนาหนวยงานการศึกษา/รองผูบริหารการศึกษา  
เปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ 

 �  เห็นดวย เพราะ          
               
               
               
               
                

 �  ไมเห็นดวย  เพราะ          
              
              
              
              
               
 ขอเสนอแนะ             
              
              
              
               
 
 6. การเลื่อนเงินเดือน ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณา และใหเปนอํานาจของผูมีอํานาจสั่ง
บรรจุและแตงตั้งเปนผูสั่งเลื่อนเงินเดือน (รางมาตรา 85) 

 �  เห็นดวย เพราะ          
               
               
               
               
                
 



๙ 
 

 �  ไมเห็นดวย  เพราะ          
              
              
              
              
               
 ขอเสนอแนะ             
              
              
              
               
 
 7. บทท่ีเปนกรณีความผิดทางวินัยยังคงเดิม แตเปลี่ยนระบบการดําเนินการทางวินัยและการรายงานการ
ดําเนินการทางวินัยใหม โดยใหสอดคลองกับการกําหนดใหมีองคกรบริหารงานบุคคล 3 ระดับ และอํานาจสั่งบรรจุ
และแตงตั้ง (รางมาตรา 110, 112, 118) 
  (1) การดําเนินการทางวินัยไมรายแรง 
  การดําเนินการทางวินัยไมรายแรงของผูบังคับบัญชาท่ีมีตําแหนงต่ํากวาหัวหนาสวนราชการลงมา เม่ือ
ผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยแลว ใหรายงานไปยังหัวหนาสวนราชการ หรือผูบริหารการศึกษา แลวแตกรณี 
และรายงาน อ.ก.ค.ศ. จังหวัด/อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร/อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้งในหนวยงานการศึกษา พิจารณา
จนถึง อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ  
  การดําเนินการทางวินัยไมรายแรงของหัวหนาสวนราชการ 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. ต้ังในหนวยงานการศึกษา และ/หรือ อ.ก.ค.ศ. สวน
ราชการ แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณา เม่ือพิจารณาแลวใหรายงาน 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. การดําเนินการทางวินัยแกผูท่ีพนจากราชการไปแลว (รางมาตรา 115) 
  (1) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีกอนพนจากราชการถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
หรือถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาคดีอาญาซ่ึงไมใชความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ถูกดําเนินการ
ทางวินัยตอไปได แตตองสั่งลงโทษภายในสามปนับแตวันท่ีผูนั้นพนจากราชการ  
  (2) การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีพนจากราชการไปแลวท่ีถูกกลาวหา
วากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาคดีอาญาซ่ึงไมใชความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ หลังพนจากราชการไปแลว ตองเริ่มดําเนินการสอบสวนภายในหนึ่งปและตองสั่งลงโทษภายในสามป นับแต 
ผูนั้นพนจากราชการ ถาเปนกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจงตองสั่งลงโทษภายในสามป นับแตวันท่ีผูนั้นพนจากราชการ  
  (3) กรณีท่ีศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษ หรือองคกรพิจารณาอุทธรณ 
คําสั่งลงโทษทางวินัยหรือองคกรตรวจสอบรายงานการดําเนินการทางวินัยมีคําวินิจฉัยถึงท่ีสุด หรือมีมติใหเพิกถอน
คําสั่งลงโทษ เพราะเหตุกระบวนการดําเนินการทางวินัยไมชอบดวยกฎหมาย ใหผูมีอํานาจดําเนินการทางวินัย
ดําเนินการทางวินัยใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันท่ีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด หรือมีคําวินิจฉัยถึงท่ีสุดหรือมีมติ แลวแตกรณี 
  (3) กรณีท่ี 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 คําสั่งใหออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญทดแทน ใหอุทธรณตอ
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (2) การรองทุกขคําสั่งของผูบังคับบัญชาตั้งแตหัวหนาสวนราชการลงมา ใหรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด/
อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ังในหนวยงานการศึกษา 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 หรือการรองทุกขคําสั่งของผูบังคับบัญชาท่ีเหนือกวาหัวหนา
สวนราชการข้ึนไป ใหรองทุกขตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 �  เห็นดวย เพราะ          
               
               
               
                

 �  ไมเห็นดวย  เพราะ          
              
              
              
               
 ขอเสนอแนะ             
              
              
              
               
 
 
 
 



๑๒ 
 
 10. การกําหนดให สํานักงาน ก.ค.ศ. ทําหนาท่ีเปนหนวยงานดําเนินการในหนาท่ีของ ก.ค.ศ. และ
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกําหนดใหมีฐานะเปนกรม    
ข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร (รางมาตรา 14) 

 �  เห็นดวย เพราะ          
               
               
                

 �  ไมเห็นดวย  เพราะ          
              
              
               
 ขอเสนอแนะ             
              
              
              
               
 
 11. ขอเสนอแนะอ่ืน  
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
               
 
              ขอขอบคุณ 
           สํานักงาน ก.ค.ศ.  


