ขอมูลประกอบการรับฟงความคิดเห็น
การจัดทํารางพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามบทบัญญัตมิ าตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
.........................................................
๑. สภาพปญหาและสาเหตุของปญหา
กระทรวงกลาโหม เปนหนวยงานดานความมัน่ คง ซึง่ มีอาํ นาจหนาทีเ่ กีย่ วกับการพิทกั ษ รักษา
เอกราช และความมัน่ คงแหงราชอาณาจักร ซึง่ ตองจัดเตรียมกําลังพลใหมคี วามพรอมตอการปฏิบตั ภิ ารกิจ โดย
กระทรวงกลาโหมมีแหลงผลิตกําลังพลในระดับตางๆ ไดแก สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัดการเรียนการ
สอนระดับปริญญา ไดแก โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินท
กษัตริยาธิราช วิท ยาลัยพยาบาลเหลาทัพ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ทั้งนี้ ผูท่ีทําหนาที่สอนใน
สถาบันดังกลาวตองมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ระทรวงกลาโหมกําหนด และสถาบันการศึกษาระดับ ต่ํากวาอุดมศึกษา
และหนวยงานที่จัดการเรียนการสอนวิชาเฉพาะสาขาหรือวิชาเฉพาะทางตามความตองการของกองทัพ เชน
โรงเรี ยนเตรียมทหาร โรงเรียนชางฝมือทหาร โรงเรียนนายสิบ ทหารบก โรงเรี ยนจาทหารเรือ โรงเรียนจา
อากาศ เปนตน ทัง้ นี้ ผูท ท่ี าํ หนาทีส่ อนในสถาบันดังกลาว ตองมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ระทรวงกลาโหมกําหนด
กระทรวงกลาโหม ไดศึกษาพิจารณาการบริ หารจัดการของสถาบันการศึกษาในสังกัดเพื่อ
พัฒนาระบบและขีดความสามารถของครูอาจารยอันจะสง ผลตอประสิทธิภาพดานการเรียนการสอน พบวา
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑ มาตรา ๑๒ วรรค ๒ บัญญัตวิ า อัตราเงินประจําตําแหนงและ
การรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการทหารใหเปนไปตามบัญชีทา ย พระราชบัญญัติ ฯ โดยในสวนของตําแหนง
ศาสตราจารยกําหนดไวตั้งแตชั้นยศ พันเอกอัตราเงินเดือน พันเอก(พิเศษ), นาวาเอก(พิเศษ), นาวาอากาศเอก(พิเศษ)
จนถึงชัน้ ยศ พลโท, พลเรือโท, พลอากาศโท ตําแหนงรองศาสตราจารยกาํ หนดไวตัง้ แตชัน้ ยศ พันโท, นาวาโท, นาวา
อากาศโท จนถึงชัน้ ยศ พันเอก(พิเศษ), นาวาเอก(พิเศษ) นาวาอากาศเอก(พิเศษ) และตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
กําหนดไวตัง้ แตชัน้ ยศ พันตรี, นาวาตรี,นาวาอากาศตรี จนถึงชัน้ ยศพันโท, นาวาโท, นาวาอากาศโททําใหขาราชการ
ทหารถูกจํากัดความกาวหนาในตําแหนงทางวิชาการจากหลักเกณฑระยะเวลาการครองยศและโอกาสการไดรับ
การเลื่อนยศสูงขึ้นซึ่งขึ้นอยูกับตําแหนงวางที่มีอยูการกําหนดคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยยึดโยง
กับชัน้ ยศดังกลาว ทําใหอาจารยผูท่ีมีขีดความสามารถและความพรอมดานวิชาการไมสามารถขึ้นดํารงตําแหนง
ทางวิชาการในระยะเวลาที่เหมาะสมได ยอมสงผลกระทบตอประสิทธิภาพดานการเรียนการสอน ขวัญกําลังใจ
และเกิดความไมคุมคาในการใชงานของบุคลากรอีกประเด็นหนึ่งพบวากระทรวงกลาโหมยังไมไดกําหนดเงินประจํา
ตําแหนงใหกับขาราชการทหารที่ทําหนาที่ สอนวิชาสามัญ วิชาชีพและวิชาทหารที่มีการปฏิบัติงานในลั กษณะ
เชนเดียวกับครูหรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (โรงเรียน
กีฬา) กระทรวงวัฒนธรรม (โรงเรียนนาฏศิลป) ซึ่งผานการประเมินใหมีวิทยฐานะมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง
ประเภทวิทยฐานะ ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ กษาตามพระราชบัญญั ติเงินเดื อน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗สงผลกระทบตอขวัญกําลังใจของขาราชการทหารที่ทําหนาที่สอน

-๒จากประเด็ น ป ญ หาดั ง กล า วข า งต น จึ ง เห็ น สมควรแก ไขเพิ่ ม เติ ม กฎหมาย โดยยกร า ง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑในการแตงตั้งตําแหนง
ประเภทวิ ช าการให กั บ ข า ราชการทหารที่ ทํ า หน า ที่ สอนในสถาบั น การศึ ก ษาสั ง กั ด กระทรวงกลาโหม
ระดับอุดมศึกษาและกําหนดเงินประจําตําแหนงประเภท “วิทยฐานะ” สําหรับขาราชการทหารที่ทําหนาที่สอน
ในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมระดับต่ํากวาอุดมศึกษา และสถาบันที่จัดการเรียนการสอนวิชา
เฉพาะเหลา ใหเทียบเคียงไดกับขาราชการครูของกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา (โรงเรียน
กีฬา) และกระทรวงวัฒนธรรม (โรงเรียนนาฏศิลป)
๒. ความจําเปนในการตราเปนกฎหมาย
๒.๑ ความจําเปนในการตราเปนกฎหมาย
เนื่อ งจากบัญชีเงิน ประจําตําแหนงแนบทายกฎหมายระเบียบขาราชการทหารในปจ จุบัน
กําหนดการเขาสูตําแหนงทางวิชาการผูกติดกับระดับชั้นยศ และยังไมไดกําหนดบัญชีเงินประจําตําแหนง
ประเภทวิทยฐานะ
๒.๒ การใชบังคับของกฎหมาย
รางพระราชบัญญัตฉิ บับนีใ้ ชบงั คับตัง้ แต ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึง่ จะทําใหขา ราชการ
ที่ทําหนาที่สอนในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม และหนวยงานที่มีหนาที่ทําการฝกอบรมใหกับ
ข าราชการทหาร เข า สู ตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการและวิ ท ยฐานะ และมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ เงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง
ตามบทบัญญัตติ ามรางพระราชบัญญัตฉิ บับนี้
๒.๓ สภาพบังคับของกฎหมาย
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ จะมีการกําหนดขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารยและผูช วยศาสตราจารย สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. .... และขอบังคับ
กระทรวงกลาโหม วาดวยวิทยฐานะของขาราชการทหารที่ทําหนาที่สอน ซึ่งจะเปนการกําหนดคุณสมบัติ
หลักเกณฑ และบทลงโทษ บุคคลทีจ่ ะไดรบั แตงตัง้ ใหดาํ รงตําแหนงทางวิชาการ และวิทยฐานะ
๓. หลักการอันเปนสาระสําคัญของกฎหมาย
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑ เพื่อแกไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราเงิน
ประจําตําแหนงขาราชการทหาร ประเภทวิชาการในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม และเพิ่มบัญชี
อัตราเงินประจําตําแหนงขาราชการทหาร ประเภทวิทยฐานะ
๔. ประเด็นทีจ่ ะรับฟงความคิดเห็น
ความเหมาะสมของรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ที่แนบ
.........................................................

