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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. (ฉบับที่เคยเสนอต่อคณะรัฐมนตรี) 

 ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้แทนภาคประชาชน 

ในประเด็นที่เกี่ยวกับการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ….  
ซึ่งได้ด าเนินการใน 2 รูปแบบ ได้แก่ (1) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพ้ืนที่ 4 ภูมิภาค (2) การรับฟัง
ความคิดเห็นผ่านทางจดหมายและระบบออนไลน์ ซึ่งสามารถสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นได้ ดังนี้  

 1. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ 4 ภูมิภาค รวม 5 จังหวัด ดังน้ี 

  1.1 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เม่ือวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส 
จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าร่วมจ านวน 132 คน มีผู้แสดงความเห็นด้วยวาจา 15 คน และตอบแบบสอบถาม 29 คน 
ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยเห็นว่า ท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพ ท างานได้คล่องตัว  
เป็นการกระจายอ านาจ ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะว่าควรก าหนดให้มี ผู้แทนครูในองค์คณะ มีสัดส่วนผู้แทนครู 
ที่เหมาะสม และก าหนดให้มี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนการศึกษา รวมทั้งมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการที่เป็นธรรม 

  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านการตอบแบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น 
ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 29 คน 

ประเด็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

ประเด็นที ่1 ให้มีองค์กรบริหารงานบุคคล 3 ระดับ (ก.ค.ศ., อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ, 
อ.ก.ค.ศ. จังหวัด) 

90.00% 10.00% 

(1) การก าหนดองค์ประกอบ ก.ค.ศ. 96.55% 3.45% 

(2) การก าหนดองค์ประกอบ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ 92.86% 7.14% 

(3) การก าหนดองค์ประกอบ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด หรือ อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร 82.14% 17.86% 

(4) ในกรณีที่มีความจ าเป็นอาจตั้ง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งเป็นการเฉพาะก็ได้ 85.71% 14.29% 

ประเด็นที่ 2 บทบาทอ านาจหน้าที่ของแต่ละระดับ 

(1) องค์กรกลางบริหารงานบุคคล ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ. 
100.00% - 

(2) ระดับส่วนราชการ ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ 100.00% - 

(3) ในระดับจังหวัด ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 92.59% 7.41% 

ประเด็นที่ 3 อ านาจการส่ังบรรจุและแต่งตั้ง 100.00% - 

ประเด็นที่ 4 ระบบต าแหน่งและวิทยฐานะของครู 100.00% - 

ประเด็นที่ 5 การย้ายข้าราชการครู ให้เป็นอ านาจของผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งตั้ง 96.43% 3.57% 

ประเด็นที่ 6 การเล่ือนเงินเดือน 100.00% - 
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ประเด็นที่ 7 กรณีความผิดวินัย 100.00% - 

ประเด็นที่ 8 การด าเนินการทางวินัยกับผู้ที่พ้นราชการไปแล้ว 96.55% 3.45% 

ประเด็นที่ 9 ก าหนดให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 100.00% - 

ประเด็นที่ 10 ให้ ส านักงาน ก.ค.ศ. ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานด าเนินงานในหน้าที่
ของ ก.ค.ศ. 

100.00% - 

   

  1.2 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูค า 
จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมจ านวน 134 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม 31 คน ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว โดยเห็นว่า ท าให้การท างานคล่องตัว เป็นการลดขั้นตอน ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะว่า ควรก าหนดให้มี  
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนการศึกษา มีผู้แทนครูในสัดส่วนที่เหมาะสม และมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการที่เป็นธรรม  
  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านการตอบแบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น 
ณ โรงแรมคุ้มภูค า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 31 คน 

ประเด็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

ประเด็นที่ 1 ให้มีองค์กรบริหารงานบุคคล 3 ระดับ (ก.ค.ศ., อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ, 
อ.ก.ค.ศ. จังหวัด) 

83.33% 16.67% 

(1) การก าหนดองค์ประกอบ ก.ค.ศ. 90.00% 10.00% 

(2) การก าหนดองค์ประกอบ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ 93.10% 6.90% 

(3) การก าหนดองค์ประกอบ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด หรือ อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร 60.00% 40.00% 

(4) ในกรณีที่มีความจ าเป็นอาจตั้ง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งเป็นการเฉพาะก็ได้ 66.67% 33.33% 

ประเด็นที่ 2 บทบาทอ านาจหน้าที่ของแต่ละระดับ 

(1) องค์กรกลางบริหารงานบุคคล ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ. 
100.00% - 

(2) ระดับส่วนราชการ ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ 96.43% 3.57% 

(3) ในระดับจังหวัด ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 75.86% 24.14% 

ประเด็นที่ 3 อ านาจการส่ังบรรจุและแต่งตั้ง 100.00% - 

ประเด็นที่ 4 ระบบต าแหน่งและวิทยฐานะของครู 72.41% 27.59% 

ประเด็นที่ 5 การย้ายข้าราชการครู ให้เป็นอ านาจของผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งตั้ง 70.97% 29.03% 

ประเด็นที่ 6 การเล่ือนเงินเดือน 82.14% 17.86% 

ประเด็นที่ 7 กรณีความผิดวินัย 100.00% - 

ประเด็นที่ 8 การด าเนินการทางวินัยกับผู้ที่พ้นราชการไปแล้ว 96.30% 3.70% 

ประเด็นที่ 9 ก าหนดให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 96.43% 3.57% 

ประเด็นที่ 10 ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. ท าหนา้ที่เป็นหนว่ยงานด าเนนิงานในหนา้ที่ของ ก.ค.ศ. 92.00% 8.00% 
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  1.3 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เม่ือวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล พาร์ค 
จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมจ านวน 75 คน มีผู้แสดงความเห็นด้วยวาจา 3 คน และตอบแบบสอบถาม 67 คน 
ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยเห็นว่า เป็นการกระจายอ านาจ ท าให้การท างานรวดเร็ว 
คล่องตัว ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะว่า ควรก าหนดให้มี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนการศึกษา มีผู้แทนครูในสัดส่วนที่เหมาะสม 
และมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการที่เป็นธรรม รวมทั้งอาจมีความซ้ าซ้อนในการท างานระหว่าง อ.ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการ และ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 

  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านการตอบแบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น 
ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล พาร์ค จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 67 คน 

ประเด็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

ประเด็นที่ 1 ให้มีองค์กรบริหารงานบุคคล 3 ระดับ (ก.ค.ศ., อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ, 
อ.ก.ค.ศ. จังหวัด) 

92.54% 7.46% 

(1) การก าหนดองค์ประกอบ ก.ค.ศ. 90.77% 9.23% 

(2) การก าหนดองค์ประกอบ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ 95.38% 4.62% 

(3) การก าหนดองค์ประกอบ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด หรือ อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร 92.42% 7.58% 

(4) ในกรณีที่มีความจ าเป็นอาจตั้ง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งเป็นการเฉพาะก็ได้ 95.38% 4.62% 

ประเด็นที่ 2 บทบาทอ านาจหน้าที่ของแต่ละระดับ 

(1) องค์กรกลางบริหารงานบุคคล ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ. 
100.00% - 

(2) ระดับส่วนราชการ ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ 100.00% - 

(3) ในระดับจังหวัด ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 91.67% 8.33% 

ประเด็นที่ 3 อ านาจการส่ังบรรจุและแต่งตั้ง 96.97% 3.03% 

ประเด็นที่ 4 ระบบต าแหน่งและวิทยฐานะของครู 93.94% 6.06% 

ประเด็นที่ 5 การย้ายข้าราชการครู ให้เป็นอ านาจของผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งตั้ง 87.50% 12.50% 

ประเด็นที่ 6 การเล่ือนเงินเดือน 100.00% - 

ประเด็นที่ 7 กรณีความผิดวินัย 93.65% 6.35% 

ประเด็นที่ 8 การด าเนินการทางวินัยกับผู้ที่พ้นราชการไปแล้ว 100.00% - 

ประเด็นที่ 9 ก าหนดให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 100.00% - 

ประเด็นที่ 10 ให้ ส านักงาน ก.ค.ศ. ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานด าเนินงานในหน้าที่
ของ ก.ค.ศ. 

98.28% 1.72% 
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  1.4 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เม่ือวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า 
จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมจ านวน 104 คน มีผู้แสดงความเห็นด้วยวาจา 11 คน และตอบแบบสอบถาม 89 คน 
ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยเห็นว่า เป็นการลดขั้นตอนการท างาน ท าให้ท างานได้รวดเร็ว 
เป็นการก าหนดนโยบายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะว่า ควรก าหนดให้มีผู้แทนครู 
เป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการ และไม่ควรก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และไม่ควรมีผู้แทน ก.ค.ศ. 

ในแต่ละจังหวัด 

  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านการตอบแบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น 
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 89 คน 

ประเด็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

ประเด็นที่ 1 ให้มีองค์กรบริหารงานบุคคล 3 ระดับ (ก.ค.ศ., อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ, 
อ.ก.ค.ศ. จังหวัด) 

84.27% 15.73% 

(1) การก าหนดองค์ประกอบ ก.ค.ศ. 79.01% 20.99% 

(2) การก าหนดองค์ประกอบ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ 87.65% 12.35% 

(3) การก าหนดองค์ประกอบ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด หรือ อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร 70.37% 29.63% 

(4) ในกรณีที่มีความจ าเป็นอาจตั้ง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งเป็นการเฉพาะก็ได้ 80.00% 20.00% 

ประเด็นที่ 2 บทบาทอ านาจหน้าที่ของแต่ละระดับ 

(1) องค์กรกลางบริหารงานบุคคล ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ. 
93.51% 6.49% 

(2) ระดับส่วนราชการ ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ 96.20% 3.80% 

(3) ในระดับจังหวัด ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 94.03% 5.97% 

ประเด็นที่ 3 อ านาจการส่ังบรรจุและแต่งตั้ง 93.67% 6.33% 

ประเด็นที่ 4 ระบบต าแหน่งและวิทยฐานะของครู 90.00% 10.00% 

ประเด็นที่ 5 การย้ายข้าราชการครู ให้เป็นอ านาจของผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งตั้ง 90.36% 9.64% 

ประเด็นที่ 6 การเล่ือนเงินเดือน 96.39% 3.61% 

ประเด็นที่ 7 กรณีความผิดวินัย 94.81% 5.19% 

ประเด็นที่ 8 การด าเนินการทางวินัยกับผู้ที่พ้นราชการไปแล้ว 90.91% 9.09% 

ประเด็นที่ 9 ก าหนดให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 98.72% 1.28% 

ประเด็นที่ 10 ให้ ส านักงาน ก.ค.ศ. ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานด าเนินงานในหน้าที่
ของ ก.ค.ศ. 

91.78% 8.22% 
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  1.5 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที ่25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี 
จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมจ านวน 128 คน มีผู้แสดงความเห็นด้วยวาจา 15 คน และตอบแบบสอบถาม 96 คน 
ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยเห็นว่า เป็นการกระจายอ านาจ ท าให้ท างานได้รวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น มีองค์กรท าหน้าที่ก าหนดนโยบายกลาง ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะว่า ควรก าหนดให้มีผู้แทนครู 
และผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการ และไม่ควร
ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน  
  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านการตอบแบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น 
ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 96 คน 

ประเด็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

ประเด็นที่ 1 ให้มีองค์กรบริหารงานบุคคล 3 ระดับ (ก.ค.ศ., อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ, 
อ.ก.ค.ศ. จังหวัด) 

92.55% 7.45% 

(1) การก าหนดองค์ประกอบ ก.ค.ศ. 86.67% 13.33% 

(2) การก าหนดองค์ประกอบ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ 86.96% 13.04% 

(3) การก าหนดองค์ประกอบ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด หรือ อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร 75.56% 24.44% 

(4) ในกรณีที่มีความจ าเป็นอาจตั้ง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งเป็นการเฉพาะก็ได้ 87.91% 12.09% 

ประเด็นที่ 2 บทบาทอ านาจหน้าที่ของแต่ละระดับ 

(1) องค์กรกลางบริหารงานบุคคล ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ. 
100.00% - 

(2) ระดับส่วนราชการ ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ 96.59% 3.41% 

(3) ในระดับจังหวัด ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 92.41% 7.59% 

ประเด็นที่ 3 อ านาจการส่ังบรรจุและแต่งตั้ง 95.51% 4.49% 

ประเด็นที่ 4 ระบบต าแหน่งและวิทยฐานะของครู 84.78% 15.22% 

ประเด็นที่ 5 การย้ายข้าราชการครู ให้เป็นอ านาจของผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งตั้ง 78.65% 21.35% 

ประเด็นที่ 6 การเล่ือนเงินเดือน 96.34% 3.66% 

ประเด็นที่ 7 กรณีความผิดวินัย 98.68% 1.32% 

ประเด็นที่ 8 การด าเนินการทางวินัยกับผู้ที่พ้นราชการไปแล้ว 98.82% 1.18% 

ประเด็นที่ 9 ก าหนดให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 98.88% 1.12% 

ประเด็นที่ 10 ให้ ส านักงาน ก.ค.ศ. ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานด าเนินงานในหน้าที่
ของ ก.ค.ศ. 

93.33% 6.67% 
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 2. การรับฟังความคิดเห็นผ่านทางจดหมายและระบบออนไลน์ 

 จากการรับฟังความคิดเห็นด้วยการตอบแบบสอบถามผ่านทางจดหมายและระบบออนไลน์  
มี ผู้ตอบแบบสอบถามรวมจ านวน 147 คน ได้แก่  ผู้ตอบแบบสอบถามผ่านทางจดหมาย 83 คน  
ผู้ตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ 64 คน สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

ประเด็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

ประเด็นที่ 1 ให้มีองค์กรบริหารงานบุคคล 3 ระดับ (ก.ค.ศ., อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ, 
อ.ก.ค.ศ. จังหวัด) 

79.67% 20.33% 

(1) การก าหนดองค์ประกอบ ก.ค.ศ. 50.41% 49.59% 

(2) การก าหนดองค์ประกอบ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ 88.39% 11.61% 

(3) การก าหนดองค์ประกอบ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด หรือ อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร 82.61% 17.39% 

(4) ในกรณีที่มีความจ าเป็นอาจตั้ง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งเป็นการเฉพาะก็ได้ 84.07% 15.93% 

ประเด็นที่ 2 บทบาทอ านาจหน้าที่ของแต่ละระดับ 

(1) องค์กรกลางบริหารงานบุคคล ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ. 
92.31% 7.69% 

(2) ระดับส่วนราชการ ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ 90.35% 9.65% 

(3) ในระดับจังหวัด ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 76.79% 23.21% 

ประเด็นที่ 3 อ านาจการส่ังบรรจุและแต่งตั้ง 89.66% 10.34% 

ประเด็นที่ 4 ระบบต าแหน่งและวิทยฐานะของครู 61.15% 38.85% 

ประเด็นที่ 5 การย้ายข้าราชการครู ให้เป็นอ านาจของผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งตั้ง 88.60% 11.40% 

ประเด็นที่ 6 การเล่ือนเงินเดือน 95.41% 4.59% 

ประเด็นที่ 7 กรณีความผิดวินัย 89.72% 10.28% 

ประเด็นที่ 8 การด าเนินการทางวินัยกับผู้ที่พ้นราชการไปแล้ว 95.37% 4.63% 

ประเด็นที่ 9 ก าหนดให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 93.52% 6.48% 

ประเด็นที่ 10 ให้ ส านักงาน ก.ค.ศ. ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานด าเนินงานในหน้าที่
ของ ก.ค.ศ. 

98.68% 1.32% 

 

 


