
๑ 

 

 

 

 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. .... 

    

      

      

      

      

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      

      

 

 มาตรา ๑  พระราชบัญญัติ น้ี เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ. ....” 

 

 มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

 มาตรา ๓  ให้ยกเลิก  
 (๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 (๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 (๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 (๔) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖2 

 (๕) ค าสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี  16/2560 เร่ือง การบริหารงานบุคคล 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2560 

 (๖) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

ของกระทรวงศกึษาธกิาร ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 ข้อ 8 (1) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมาย 

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ (8) ข้อ 9 และข้อ 13  
 

 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 

 “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
ตามพระราชบัญญัติน้ีให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่จ่าย 

ในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม 

หรือกระทรวงอ่ืนที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

เอกสารประกอบการพจิารณา
ของคณะรัฐมนตร ี



๒ 

 

 

 “ข้าราชการครู” หมายความว่า ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน 

และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ 

 “คณาจารย์” หมายความว่า บุคลากรซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษา 

ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ 

 “บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้งผู้สนับสนุน 

การศึกษาซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเน่ืองกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ 

การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงานการศึกษา 
 “วิชาชีพ” หมายความว่า วิชาชีพครู วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
และวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

 “เขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายความว่า เขตพ้ืนที่การศึกษาตามประกาศกระทรวง 
 “หน่วยงานการศึกษา” หมายความว่า 
  (๑) สถานศึกษา 
  (๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (๓) ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

  (๔) แหล่งการเรียนรู้ตามประกาศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (5) ส านักงานศึกษาธิการภาค 

  (6) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

  (๗) หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือตามประกาศ 

กระทรวง หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด  

 “สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์การเรียน วิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน สถาบัน หรือสถานศึกษา 

ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจหรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติและตามประกาศกระทรวง 
 “หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานในสังกัดส่วนราชการซึ่งท าหน้าที่ เกี่ยวกับการบริหาร 

จัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 

 “ส่วนราชการ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่ากรม 

 “หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี หรือต าแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน 

ที่มีฐานะเทียบเท่า 
 “กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงศึกษาธิการ 
 “รัฐมนตรีเจ้าสังกัด” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงในกระทรวงที่มีข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในสังกัด 

 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

 มาตรา 5  บรรดาค าว่า “ข้าราชการพลเรือน” ที่มีอยู่ในกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนใด 
ให้หมายความรวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย เว้นแต่จะได้มีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ 

หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่บัญญัติไว้ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะ 



๓ 

 

 

 มาตรา 6  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

  

หมวด ๑ 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                   

  

 มาตรา 7  ให้มีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า 
“ก.ค.ศ.” ประกอบด้วย 

 (๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ  
 (2) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับมอบหมายหน่ึงคน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการ ก.ค.ศ. และเลขาธิการคุรุสภา 
  (3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ งจากบุคคลที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ 

และประสบการณ์สูงทางด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการศึกษา  ด้านกฎหมาย  ด้านนโยบาย 

และยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์หรือการเงินการคลัง และด้านการผลิตและพัฒนาครู ด้านละหน่ึงคน 

 ให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการ และให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. แต่งตั้งข้าราชการในส านักงาน ก.ค.ศ. 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ไม่เกินสองคน 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (3) ให้เป็นไปตามที่ก าหนด 

ในกฎ ก.ค.ศ. 
 

 มาตรา 8  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 

 (๑) มีสัญชาติไทย 

 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 

 (๓) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 (๔) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 (๕) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา หรือผู้มีต าแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 
 (6) ไม่ได้เป็นกรรมการโดยต าแหน่งอยู่แล้ว 

 (7) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเร่ืองความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย  

ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 

 ในกรณีที่จะแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดให้เป็น  

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น้ันต้องด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
หรือระดับเช่ียวชาญมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือมีวิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ หรือมีวิทยฐานะเช่ียวชาญมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่าห้าปี  
 



๔ 

 

 

 มาตรา 9  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้อีก 

แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสองวาระมิได้ 
 ถ้ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนครบวาระจากการด ารงต าแหน่ง ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการ 

แทนต าแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. เว้นแต่วาระการด ารง 
ต าแหน่งของกรรมการผู้น้ันเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้ และให้กรรมการ 

ซึ่งแทนกรรมการในต าแหน่งที่ว่างลงมีวาระอยู่ในต าแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

 ในระหว่างที่ยังมิได้ด าเนินการให้มีกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลงตามวรรคสอง และยังมีกรรมการ 

ที่เหลืออยู่เกินกึ่งหน่ึงของกรรมการทั้งหมด ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
 เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหน่ึง หากยังไม่มีการแต่งตั้ งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 
ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระน้ันอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 
 

 มาตรา 10  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ 
 (๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 

 (๔) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (๕) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 

 (๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า 

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๗) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออก 

 

 มาตรา 11  ให้ ก.ค.ศ. มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปน้ี 

 (๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารงานบุคคล 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนโยบายการผลิตผู้ประกอบวิชาชีพครูให้สอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ  
 (๒) ก าหนดนโยบาย วางแผน อัตราก าลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งให้ความเห็นชอบ 

เกณฑ์อัตราก าลัง จ านวนและอัตราต าแหน่งของหน่วยงานการศึกษา 
 (๓) เสนอแนะแก่คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจ าต าแหน่ง 
เงินเพ่ิมค่าครองชีพ เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ สวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา  
 (๔) ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล  

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการตาม กฎ ก.ค.ศ. 
เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 



๕ 

 

 

 (๕) พิจารณาวินิจฉัยตีความปัญหาที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการใช้บังคับพระราชบัญญัติน้ี เมื่อ ก.ค.ศ. 
มีมติเป็นประการใดแล้ว ให้หน่วยงานการศึกษาหรือผู้มีหน้าที่และอ านาจปฏิบัติตามน้ัน 

 (๖) พัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (๗) ก าหนดวิธีการและเงื่อนไขการจ้างเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งครู  

และบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา รวมทั้งก าหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน 

 (8) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ การจัดสวัสดิการ 
และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (9) พิจารณาตั้ง อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร อ.ก.ค.ศ. ในหน่วยงาน 

หรือหน่วยงานการศึกษา และคณะอนุกรรมการอ่ืนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 

 (10) ก าหนดมาตรฐาน พิจารณา และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ 
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี 

 (11) ก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู  

และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคล ตรวจสอบ 

และปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ น้ี ในการน้ีให้มีอ านาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากหน่วยงาน 

หรือหน่วยงานการศึกษา ให้ผู้แทนของหน่วยงานการศึกษา ข้าราชการ หรือบุคคลใด มาช้ีแจงข้อเท็จจริง 
และให้มีอ านาจออกระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งให้ส่วนราชการ หน่วยงานหรือหน่วยงานการศึกษา ข้าราชการ 
หรือบุคคลใดรายงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ไปยัง ก.ค.ศ. 
 (12) ในกรณีที่ปรากฏว่าส่วนราชการ หน่วยงานหรือหน่วยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ  
อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร อ.ก.ค.ศ. ในหน่วยงานหรือหน่วยงานการศึกษา คณะอนุกรรมการ
หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีหรือปฏิบัติการโดยไม่ถูกต้อง 
และไม่เหมาะสมหรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ ก.ค.ศ. มีอ านาจยับยั้งการปฏิบัติการดังกล่าวไว้เป็นการช่ัวคราว หรือมีมต ิ

ให้ส่วนราชการ หน่วยงานหรือหน่วยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ. 
กรุงเทพมหานคร อ.ก.ค.ศ. ในหน่วยงานหรือหน่วยงานการศึกษา คณะอนุกรรมการหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติน้ีปฏิบัติไปตามนั้น 

 (13) พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน 

เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการก าหนด 

อัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ควรได้รับ 

 (14) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในเร่ืองการปฏิบัติการต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติน้ี 

 (15) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปีเกิด 

และควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (16) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืน 

 (17) จัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม  เ พ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนด 

ประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 



๖ 

 

 

 มาตรา 12  การประชุม ก.ค.ศ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธาน 

กรรมการท าหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือก 

กรรมการคนหน่ึงท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 

 ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเร่ืองเกี่ยวกับตัวกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะ หรือเมื่อมีกรณีเข้าข่าย 

ที่กฎหมายก าหนดว่ากรรมการผู้น้ันมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้น้ันไม่มีสิทธิเข้าประชุม 

 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน 

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 

 มาตรา 13  ก.ค.ศ. มีอ านาจตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ” 

เพื่อท าการใด ๆ แทนได้ หรือท าหน้าที่เช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการอ่ืนที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ได้ 
 องค์ประกอบ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ รวมตลอดทั้ง 
วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.  
 

 มาตรา 14  ให้มีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกโดยย่อว่า 
“ส านักงาน ก.ค.ศ.” โดยมีฐานะเป็นกรม และมีเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เรียกโดยย่อว่า “เลขาธิการ ก.ค.ศ.” ซึ่งมีฐานะเป็นอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและบริหารราชการ 

ของส านักงาน ก.ค.ศ. ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ส านักงาน ก.ค.ศ. มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปน้ี 

 (๑) เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานในหน้าที่ของ ก.ค.ศ. และ ก.พ.ค.ศ. และด าเนินการตามท่ี ก.ค.ศ. 
หรือ ก.พ.ค.ศ. มอบหมาย 

 (2) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่ส่วนราชการ หน่วยงานหรือหน่วยงานการศึกษา เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (๓) พัฒนา ส่งเสริม วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (4) ติดตามและประเมินผลทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (5) ด าเนินการเกี่ยวกับแผนก าลังคนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (6) เป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (7) จัดท ายุทธศาสตร์ ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 (8) ส่งเสริม ประสานงาน เผยแพร่ ให้ค าปรึกษาแนะน าและด าเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ  

และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



๗ 

 

 

 (9) ด าเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน 

เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการก าหนดอัตราเงินเดือน 

หรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับ ต าแหน่ง และประเภทต าแหน่งส าหรับคุณวุฒิดังกล่าว 

 (10) ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (11) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร  

ทางการศึกษาเสนอต่อ ก.ค.ศ. และคณะรัฐมนตรี 

 (12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี กฎหมายอ่ืน หรือตามที่คณะรัฐมนตรี 

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.ค.ศ. มอบหมาย 

 

 มาตรา 15  ให้มีคณะอนุกรรมการสามัญ เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. สามัญ” เพ่ือเป็นองค์กร 
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี 

 (๑) คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามัญประจ าส่วนราชการ เรียกโดยย่อว่า 
“อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ” โดยออกนามส่วนราชการ 
 (๒) คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามัญประจ าจังหวัด เรียกโดยย่อว่า  
“อ.ก.ค.ศ. จังหวัด” โดยออกนามจังหวัด 

 (3) คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาสามญัประจ ากรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า 
“อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร” 

 นอกจาก (๑) (2) และ (3) ในกรณีมีความจ าเป็น ก.ค.ศ. อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาสามัญประจ าหน่วยงานหรือหน่วยงานการศึกษาอ่ืนใดเป็นการเฉพาะก็ได้ 
ทั้งนี้ การเรียกช่ือ องค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.  
 บรรดาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติน้ีหรือในกฎหมายอ่ืนที่อ้างถึง อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ให้หมายถึง  

อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ตามวรรคสองด้วย เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

 

 มาตรา 16  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามัญประจ าส่วนราชการ 
เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ” โดยออกนามส่วนราชการ ประกอบด้วย 

 (1) หัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธาน  

(2) รองหัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้รับมอบหมายหนึ่งคน เป็นรองประธาน  

(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่ งแต่งตั้ งจากบุคคลซึ่ งมีความรู้  ความเช่ียวชาญ  และประสบการณ์สูง 
ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการศึกษา และด้านกฎหมาย จ านวนสามคน 

(4) รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. หรือผู้แทนส านักงาน ก.ค.ศ. ที่เลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบหมายหน่ึงคน 

(5) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหารหรือประเภท 

อ านวยการ หรือมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าเช่ียวชาญ จ านวนไม่เกินสามคน 

ให้ หัวหน้าส่วนราชการตั้ งข้ าราชการในส่วนราชการน้ันเป็นกรรมการและเลขานุการหน่ึงคน 

และผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน 

 

 



๘ 

 

 

มาตรา 17  อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปน้ี 

 (1) เสนอแนะ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับนโยบายการผลิตและการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู  

และบุคลากรทางการศึกษาในส่วนราชการ 
 (2) พิจารณาก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในส่วนราชการ รวมทั้ง วางแผนอัตราก าลัง เกณฑ์อัตราก าลัง การก าหนดจ านวนและอัตราต าแหน่ง 
การเกลี่ยอัตราก าลังให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

 (3) พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ในส่วนราชการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ 
 (4) พิจารณาเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี  

 (5) พิจารณาแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ 
ได้ตามความจ าเป็น  

 (6) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม 

การจัดสวัสดิการ และการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส่วนราชการ 
 (7) ก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู  

และบุคลากรทางการศึกษาในส่วนราชการ ในการน้ี ให้มีอ านาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากหน่วยงานการศึกษา 
ให้ผู้แทนของหน่วยงานการศึกษาหรือบุคคลใดมาช้ีแจงข้อเท็จจริง กรณีปฏิบัติไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม  

หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 (8) จัดท า พัฒนา และบูรณาการฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส่วนราชการ 
 (9) จัดท ารายงานประจ าปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในหน่วยงานการศึกษาเพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. 
 (10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี กฎหมายอ่ืน หรือตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 

 

 มาตรา 18  องค์ประกอบ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้น
จากต าแหน่งของ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ตามมาตรา 17 (5) ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.  
 การแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ตามวรรคหน่ึง ต้องค านึงถึงวงเงินงบประมาณที่ได้รับความคุ้มค่า 
ความประหยัด ความรวดเร็ว และไม่เป็นการเพ่ิมขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จ าเป็น 

 

  มาตรา 19  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามัญประจ าจังหวัด 

เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. จังหวัด” โดยออกนามจังหวัดประกอบด้วย 

 (1) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานอนุกรรมการ  
 (2) ศึกษาธิการจังหวัดและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในพ้ืนที่ 
ที่รับผิดชอบในจังหวัด เป็นอนุกรรมการ  
 (3) ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวนหน่ึงคน 

เป็นอนุกรรมการ 



๙ 

 

 

 (4) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสามคน ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์สูง 
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา และด้านกฎหมาย ด้านละหน่ึงคน เป็นอนุกรรมการ 

 (5) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดจ านวนสามคน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
จ านวนหน่ึงคน ข้าราชการครูจ านวนหน่ึงคน และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนจ านวนหน่ึงคน เป็นอนุกรรมการ 
 (๖) ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 หรือเขตเดียวในจังหวัดน้ั น 

เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  
 ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 หรือเขตเดียว แต่งตั้งข้าราชการ 

ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 จังหวัดใดที่มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามากกว่าหน่ึงเขต ให้ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่มิใช่เขต ๑ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 อนุกรรมการตาม (3) และ (4) ต้องไม่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และต้องไม่เป็น 

ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา หรือผู้มีต าแหน่งบริหาร 
ในพรรคการเมือง 
 คุณสมบัติอ่ืน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง  

ของอนุกรรมการตาม (4) และ (5) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 

 มาตรา 20  อ.ก.ค.ศ. จังหวัด มหีน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปน้ี 

 (1) เสนอแนะ ก.ค.ศ. หรือส่วนราชการ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 
 (2) พิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งการก าหนดจ านวนและอัตราต าแหน่งและเกลี่ยอัตราก าลังให้สอดคล้อง 
กับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และนโยบายของส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง 
 (3) พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (4) พิจารณาเกี่ยวกับเร่ืองการด าเนินการทางวินัย การสั่งให้ออกจากราชการและการร้องทุกข์ 
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี 

 (5) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม 

การจัดสวัสดิการ และการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน 

การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (6) ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (7) จัดท า พัฒนา และบูรณาการฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน 

การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (8) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 



๑๐ 

 

 

 (9) พิจารณาแต่งตั้ งอนุกรรมการ  หรือแต่งตั้ งคณะท างาน  เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติ งาน 

ของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ได้ตามความจ าเป็น 

 ในการเสนอและการแต่งตั้งอนุกรรมการ หรือแต่งตั้งคณะท างานตามวรรคหน่ึงต้องค านึงถึงวงเงิน 

งบประมาณที่ได้รับ ความคุ้มค่า ความประหยัด ความรวดเร็ว และไม่เป็นการเพ่ิมขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยไม่จ าเป็น 

 (10) พิจารณาให้ความเห็นชอบเร่ืองการบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ไม่อยู่ในหน้าที่  
และอ านาจของผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษา 
 (11) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ น้ี  กฎหมายอ่ืน หรือตามที่ ก.ค.ศ. 
หรือ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ มอบหมาย 

 

 มาตรา 21  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามัญประจ ากรุงเทพมหานคร 
เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร” โดยมีองค์ประกอบหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 

ตามมาตรา 19 และมาตรา 20 โดยให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือรองเลขาธิการ 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานอนุกรรมการ ส าหรับอนุกรรมการ 
ตามมาตรา 19 (2) ให้ศึกษาธิการจังหวัดและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร เป็นอนุกรรมการ และ (6) ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

 ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 แต่งตั้งข้าราชการ
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
 

 มาตรา 22  ให้ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด และ อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร แต่งตั้งอนุกรรมการเพ่ือช่วยเหลือ 

หรือกลั่นกรองงาน เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ 

หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ให้อนุกรรมการตามวรรคหน่ึง ประกอบด้วย 

 (1) กรรมการใน อ.ก.ค.ศ. จังหวัด จ านวนหน่ึงคน เป็นประธานอนุกรรมการ 
 (2) กรรมการใน อ.ก.ค.ศ. จังหวัด จ านวนสองคน เป็นอนุกรรมการ 
 (3) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้อ านวยการสถานศึกษาในจังหวัด จ านวนสองคน 

เป็นอนุกรรมการ 
 (4) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. จังหวัด จ านวนไม่เกินสามคน เป็นอนุกรรมการ 
 (5) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 หรือเขตเดียวในจังหวัด 

เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ส าหรับในกรุงเทพมหานครให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
 ในกรณีมีความจ าเป็น อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อาจแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษา เขต 1 หรือเขตเดียวในจังหวัดน้ัน จ านวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ ส าหรับ 



๑๑ 

 

 

อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร อาจแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 1 จ านวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
 

 มาตรา 23  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาสามัญประจ าส่วนราชการ ตามมาตรา 16 (3) และ (5) และอนุกรรมการข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศกึษาสามญัประจ าจังหวัด มาตรา 19 (4) และ (5) และอนุกรรมการ มาตรา 22 (3) 
และ (4) วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
 

 มาตรา 24  การประชุมของ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร 

และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ตามมาตรา 15 ให้น าความในมาตรา 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

 มาตรา 25  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้บริหารราชการในส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาและเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี  

 (1) รับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการที่เป็นหน้าที่และอ านาจของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด และตามที่  
อ.ก.ค.ศ. จังหวัด มอบหมาย 

 (2) เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืนที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ 

ของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 

 (3) พิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (4) จัดท าแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (5) จัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (6) จัดท ามาตรฐานคุณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้นต่ า และเกณฑ์การประเมินผลงานส าหรับ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (7) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลเสนอเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด เพ่ือจัดท ารายงาน 

การบริหารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด และ ก.ค.ศ. ต่อไป  

 (8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี กฎหมายอ่ืน หรือตามที่ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ 
และ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด มอบหมาย 

 

 มาตรา 26  ให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้บริหารราชการในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและ 

เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และมีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปน้ี 

 (1) รับผิดชอบการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 



๑๒ 

 

 

 (2) พิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 (3) จัดท าแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 (4) จัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 (5) จัดท ามาตรฐานคุณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้นต่ า และเกณฑ์การประเมินผลงานส าหรับ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 (6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี กฎหมายอ่ืน หรือตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 

 

 มาตรา 27  ให้ผู้บริหารการศึกษาซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานระดับจังหวัดในหน่วยงานการศึกษาอ่ืน
นอกจากตามมาตรา 25 และมาตรา 26 เป็นผู้บริหารราชการในหน่วยงานการศึกษาน้ัน และเป็นผู้บังคับบัญชา
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาน้ัน และให้น ามาตรา 25 มาใช้บังคับ 

แก่ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวโดยอนุโลม 

 

 มาตรา 28  ให้คณะกรรมการสถานศึกษา มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดังต่อไปน้ี 

 (๑) ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ และ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ก าหนด 

 (๒) เสนอความต้องการจ านวนและอัตราต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในสถานศึกษาเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด พิจารณา 
 (๓) ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในสถานศึกษาต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 (๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี กฎหมายอ่ืน หรือตามที่ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด มอบหมาย
 ให้น าความในมาตรา 12 มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการสถานศึกษา โดยอนุโลม 

 

 มาตรา 29  ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษา และมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปน้ี 

 (๑) ควบคุม ดูแลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ และ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ก าหนด 

 (๒) พิจารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 (๓) ส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 (๔) จัดท ามาตรฐาน ภาระงาน ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 (๕) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี กฎหมายอ่ืน หรือตามที่ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ 
อ.ก.ค.ศ. จังหวัด หรือคณะกรรมการสถานศึกษา มอบหมาย 

 ในกรณีที่มเีหตุผลความจ าเปน็ ผู้อ านวยการสถานศกึษาอาจปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาไดม้ากกว่าหน่ึงแห่ง 
ทั้งน้ี ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
 



๑๓ 

 

 

หมวด 2 

คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                   

  

 มาตรา 30  ให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

คณะหน่ึง เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ค.ศ.” ประกอบด้วย กรรมการจ านวนเจ็ดคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
ตามมาตรา 32 

 กรรมการ ก.พ.ค.ศ. ต้องท างานเต็มเวลา 
 ให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการของ ก.พ.ค.ศ. และให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. แต่งตั้งข้าราชการ 

ในส านักงาน ก.ค.ศ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ไม่เกินสองคน  
 ให้มีหน่วยงานในส านักงาน ก.ค.ศ. ด าเนินงานในหน้าที่ของ ก.พ.ค.ศ. 
 

 มาตรา 31  ผู้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ก.พ.ค.ศ. ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

 (๑) มีสัญชาติไทย 

 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี 
 (๓) มีคุณสมบัติอ่ืนอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 

  (ก) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการข้าราชการครู คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

ในมหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
  (ข) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการกฤษฎีกา 
  (ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ พิพากษาศาลอุทธรณ์หรือเทียบเท่า 

หรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองช้ันต้น 

  (ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอัยการพิเศษประจ าเขตหรืออธิบดีอัยการภาค 

หรือเทียบเท่า 
  (จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  หรือประเภทวิชาการ 

ระดับทรงคุณวุฒิ หรือมีวิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ หรือเทียบเท่า 
  (ฉ) เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา และด ารงต าแหน่ง 
หรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ แต่ในกรณีที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ต้องด ารงต าแหน่ง
หรือเคยด ารงต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
 

 มาตรา 32  ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.ศ. ประกอบด้วย ประธานศาลปกครองสูงสุด 

เป็นประธาน รองประธานศาลฎีกาที่ได้รับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหน่ึงคน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ใน ก.ค.ศ. หน่ึงคน ซึ่งได้รับเลือกโดย ก.ค.ศ. และให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการคัดเลือกมีหน้าที่คัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 31 จ านวนเจ็ดคน 



๑๔ 

 

 

 ให้ผู้ได้รับคัดเลือกตามวรรคสองประชุมและเลือกกันเอง ให้คนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ก.พ.ค.ศ. 
แล้วให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.ศ. ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการคัดเลือกก าหนด 

 

 มาตรา 33  กรรมการ ก.พ.ค.ศ. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 

 (๑) เป็นข้าราชการ 
 (๒) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด 

 (๓) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหาร 

พรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (๔) เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 

 (๕) เป็นกรรมการในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของรัฐ 

 (๖) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอ่ืนหรือด ารงต าแหน่งหรือประกอบการใด ๆ หรือเป็นกรรมการ 

ในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 

 มาตรา 34  ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค.ศ. ผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 33 

ผู้ น้ันต้องลาออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้าม  หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่ เ ช่ือได้ว่า 

ตนได้เลิกการประกอบอาชีพ  หรือวิชาชีพ หรือการประกอบการอันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว 

ต่อเลขานุการ ก.พ.ค.ศ. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคัดเลือก 

 ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค.ศ. มิได้ลาออก หรือเลิกการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ 

หรือการประกอบการดังกล่าวภายในเวลาที่ก าหนดตามวรรคหน่ึง ให้ถือว่าผู้ น้ันมิเคยได้รับคัดเลือก 

เป็นกรรมการ ก.พ.ค.ศ. และให้ด าเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.ศ. ขึ้นใหม่ 
 

 มาตรา 35  กรรมการ ก.พ.ค.ศ. มีวาระการด ารงต าแหน่งหกปีนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งและให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

 ให้กรรมการ ก.พ.ค.ศ. ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการ ก.พ.ค.ศ. ใหม่ 
 

 มาตรา 36  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการ ก.พ.ค.ศ. พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออก 

 (๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 

 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 31 หรือมาตรา 33 

 (๕) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษ 

ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

 (๖) ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาอย่างสม่ าเสมอตามระเบียบของ ก.พ.ค.ศ. 



๑๕ 

 

 

 เมื่อมีกรณีตามวรรคหน่ึง ให้กรรมการ ก.พ.ค.ศ. เท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้ถือว่า 

ก.พ.ค.ศ. ประกอบด้วย กรรมการ ก.พ.ค.ศ. เท่าที่เหลืออยู่ เว้นแต่มีกรรมการ ก.พ.ค.ศ. เหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน 

 เมื่อมีกรณีตามวรรคหน่ึงหรือกรณีที่กรรมการ ก.พ.ค.ศ. พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการคัดเลือก
ด าเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.ศ. แทนกรรมการ ก.พ.ค.ศ. ซึ่งพ้นจากต าแหน่งโดยเร็ว 

 

 มาตรา 37  ก.พ.ค.ศ. มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

 (๑) เสนอแนะต่อ ก.ค.ศ. เพ่ือให้ ก.ค.ศ. ด าเนินการจัดให้มีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารงานบุคคล
ในส่วนที่เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

 (๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา 134 

 (๓) พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ตามมาตรา 143 

 (๔) พิจารณาเร่ืองการคุ้มครองระบบคุณธรรม  
 (๕) ออกกฎ ก.พ.ค.ศ. ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ น้ี  
กฎ ก.พ.ค.ศ. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 (6) พิจารณาตั้งอนุกรรมการวิสามัญเพ่ือพิจารณาอุทธรณ์ อนุกรรมการวิสามัญเพ่ือพิจารณาร้องทุกข์
อนุกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม หรือที่ปรึกษาตามความจ าเป็นเพ่ือช่วยเหลือกลั่นกรองงานหรือตรวจสอบ
ข้อมูลแทน ก.พ.ค.ศ. คณะหน่ึงไม่เกินห้าคน โดยให้กรรมการ ก.พ.ค.ศ. เป็นประธานอนุกรรมการ และอย่างน้อย
ต้องมีอนุกรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอ านวยการ หรือประเภทวิชาการระดับไม่ต่ ากว่า
เช่ียวชาญ หรือต าแหน่งที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าเช่ียวชาญ จ านวนหน่ึงคน โดยให้นิติกรส านักงาน ก.ค.ศ.  
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการจ านวนสองคน ตามที่เลขาธิการ ก.ค.ศ. แต่งตั้ง ทั้งน้ี 
ตามที่ ก.พ.ค.ศ. ก าหนด 

 

 มาตรา 38  ให้กรรมการ ก.พ.ค.ศ. ได้รับเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน 

ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
 ให้เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของ ก.พ.ค.ศ. ตามมาตรา 30 วรรคสาม อนุกรรมการวิสามัญ 
อนุกรรมการอ่ืน ที่ปรึกษา และผู้ช่วยเลขานุการ ตามมาตรา 37 (6) ได้รับเบี้ยประชุมตามที่ ก.พ.ค.ศ. 
ประกาศก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 

 มาตรา 39  การประชุมของคณะกรรมการ ก.พ.ค.ศ. อนุกรรมการวิสามัญ และอนุกรรมการอ่ืน 

ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ.ค.ศ. ก าหนด 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

 

หมวด 3 

บทท่ัวไป 

                   

  

 มาตรา 40  การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติน้ี 

ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาคระหว่างบุคคล 

และหลักการได้รับการปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน  
 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เพราะเหตุความแตกต่างในเร่ืองถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ  

อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา  

การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องอ่ืน ๆ จะกระท ามิได้ 
 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องก าหนดประมวลจริยธรรม
ระบบพิทักษ์คุณธรรม การบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร        
ทางการศึกษา ต้องเป็นไปเพ่ือผลสัมฤทธิ์ตอ่การศกึษาชาตคิวามมีประสิทธภิาพและความคุ้มค่า โดยให้ปฏิบัติราชการ
อย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  รวมทั้งเสริมสร้างกลไกการบริหารงานบุคคล การสรรหา 

คนเข้ารับราชการครู ต้องค านึงถึงผู้ที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู การบรรจุและแต่งตั้ง การพัฒนา การพิจารณา
ความดีความชอบ การเลื่อนต าแหน่ง วิทยฐานะ การให้ได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
 

 มาตรา 41  ผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป
ดังต่อไปน้ี 

 (๑) มีสัญชาติไทย 

 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 

 (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 (๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 (๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.
 (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติน้ี 

หรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

ในกฎหมายองค์กรวิชาชีพน้ัน ๆ 

 (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

 (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด  

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



๑๗ 

 

 

 (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 

 (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี 

หรือตามกฎหมายอ่ืน 

 (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 

  

 มาตรา 42  อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 
 อัตราเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งส าหรับบคุลากรทางการศึกษาตามมาตรา 49 ค. (2) ให้น าบัญชี 

อัตราเงินเดือน และเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 เงินวิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน 

  

 มาตรา 43  เพ่ือประโยชน์ในการออมทรัพย์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

คณะรัฐมนตรีอาจวางระเบียบและวิธีการให้กระทรวงการคลังหักเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร  

ทางการศึกษาเป็นเงินสะสมก็ได้ โดยคิดดอกเบี้ยเงินสะสมน้ันให้ในอัตราไม่ต่ ากว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจ า  

ของธนาคารพาณิชย ์

 เงินสะสมและดอกเบี้ยน้ีจะจ่ายคืนหรือให้กู้ยืมเพ่ือด าเนินการตามโครงการสวัสดิการส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามระเบียบที่กระทรวงก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 

 มาตรา 44  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งในบางท้องที่ 
หรือบางสภาพการท างาน ต าแหน่งในบางสายงาน หรือต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 

 มาตรา 45  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว  

ตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 

 มาตรา 46  วันเวลาท างาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจ าป ีและการลาหยุดราชการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ในกรณี ก.ค.ศ. ยังมิได้ก าหนด 

ให้น าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่ใช้กับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

 มาตรา 47  เคร่ืองแบบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและระเบียบการแต่งเคร่ืองแบบ 

ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

 

 มาตรา 48  บ าเหน็จบ านาญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการนั้น 



๑๘ 

 

 

หมวด 4 

การก าหนดต าแหน่ง วิทยฐานะ  
และการให้ได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง 

                   
  

 มาตรา 49  ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี ๓ ประเภท ดังน้ี 

 ก. ต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ได้แก่ ต าแหน่ง ดังต่อไปน้ี 

 (๑) ครูผู้ช่วย 

 (๒) ครู 
  (๓) อาจารย ์

  (๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (๕) รองศาสตราจารย์ 
 (๖) ศาสตราจารย์ 
 ต าแหน่งใน (๑) และ (๒) จะมีในหน่วยงานการศึกษาใดก็ได้ ส่วนต าแหน่งใน (๓) ถึง (๖) ให้มี 
ในหน่วยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา 

 ข. ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ ต าแหน่ง ดังต่อไปน้ี 

   (๑) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

   (๒) ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

   (๓) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   (๔) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    (5) รองผู้อ านวยการส านกังาน กศน. จงัหวัด  
    (6) ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จงัหวัด 

    (7) รองผู้อ านวยการส านกังาน กศน. กรุงเทพมหานคร 

    (8) ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร 
    (9) ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอ 

    (10) รองผูอ้ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวดั 

    (11) ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวดั 

    (12) ต าแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 ต าแหน่งผู้บริหารใน (๑) และ (๒) ให้มีในสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาตามประกาศกระทรวง 
ต าแหน่งผู้บริหารใน (๓) และ (๔) ให้มีในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ต าแหน่งผู้บริหารในหน่วยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา การก าหนดระดับต าแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน
และเงินประจ าต าแหน่ง ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ค. ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีดังต่อไปน้ี 

 (๑) ศึกษานิเทศก์ 



๑๙ 

 

 

 (๒) รองศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ต าแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
หรือต าแหน่งของข้าราชการที่ ก.ค.ศ. น ามาใช้ก าหนดให้เป็นต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

 การก าหนดระดับต าแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 49 ค. (๒) ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. โดยให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดต าแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง
ของข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. อาจก าหนด
ต าแหน่งหรือเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเภทต าแหน่งผู้บริหารการศึกษาบางต าแหน่ง
เป็นประเภทต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 49 ค. (2) ก็ได้ 
 

มาตรา 50  ให้ต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังต่อไปน้ี เป็นต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ 

ได้แก่ 
ก. ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะ ดังต่อไปน้ี 

 (๑) ครูช านาญการ 

 (๒) ครูช านาญการพิเศษ 

 (๓) ครูเช่ียวชาญ 

 (๔) ครูเช่ียวชาญพิเศษ 

ข. ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะ ดังต่อไปน้ี 

 (๑) รองผู้อ านวยการช านาญการ 

 (๒) รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

 (๓) รองผู้อ านวยการเช่ียวชาญ 

 (๔) ผู้อ านวยการช านาญการ 

 (๕) ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

 (๖) ผู้อ านวยการเช่ียวชาญ 

 (๗) ผู้อ านวยการเช่ียวชาญพิเศษ 

ค. ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา มีวิทยฐานะ ดังต่อไปน้ี 

 (๑) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาช านาญการพิเศษ 

 (๒) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเช่ียวชาญ 

 (๓) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเช่ียวชาญ 

 (๔) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเช่ียวชาญพิเศษ 

     (5) รองผูอ้ านวยการส านักงาน กศน. จังหวดัช านาญการพิเศษ 

     (6) รองผูอ้ านวยการส านักงาน กศน. จังหวดัเช่ียวชาญ 

     (7) ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวดัเช่ียวชาญ 

     (8) ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวดัเช่ียวชาญพิเศษ 

     (9) รองผูอ้ านวยการส านักงาน กศน. กรุงเทพมหานครช านาญการพิเศษ 



๒๐ 

 

 

     (10) รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน. กรุงเทพมหานครเช่ียวชาญ 

     (11) ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. กรุงเทพมหานครเช่ียวชาญ 

     (12) ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. กรุงเทพมหานครเช่ียวชาญพิเศษ 

     (13) ผู้อ านวยการส านักงานการศกึษาเอกชนอ าเภอช านาญการพิเศษ 

     (14) ผู้อ านวยการส านักงานการศกึษาเอกชนอ าเภอเช่ียวชาญ 

     (15) รองผู้อ านวยการส านักงานการศกึษาเอกชนจงัหวดัช านาญการพิเศษ 

     (16) รองผู้อ านวยการส านักงานการศกึษาเอกชนจงัหวดัเช่ียวชาญ 

     (17) ผู้อ านวยการส านักงานการศกึษาเอกชนจงัหวัดเช่ียวชาญ 

     (18) ผู้อ านวยการส านักงานการศกึษาเอกชนจงัหวัดเช่ียวชาญพิเศษ 

ง. ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ มีวิทยฐานะ ดังต่อไปน้ี 

 (๑) ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

 (๒) ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

 (๓) ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 

 (๔) ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญพิเศษ 

 จ. ต าแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดให้มีวิทยฐานะ 

 

มาตรา 51  ให้ต าแหน่งคณาจารย์ ดังต่อไปน้ี เป็นต าแหน่งทางวิชาการ 

 (ก) อาจารย์ 
 (ข) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (ค) รองศาสตราจารย์ 
 (ง) ศาสตราจารย์ 

การก าหนดระดับต าแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตามวรรคหน่ึง 
ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา 52  ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะมีในหน่วยงานการศึกษาใด 

จ านวนเท่าใด และต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งอย่างใด ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 

มาตรา 53  ให้ ก.ค.ศ. จัดท ามาตรฐานต าแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะและมาตรฐานต าแหน่งทางวิชาการ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไวเ้ปน็บรรทัดฐานทุกต าแหน่ง ทุกวิทยฐานะ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 

ทั้งน้ี โดยค านึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ คุณวุฒิการศึกษา การอบรม ประสบการณ์ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน คุณภาพ
การปฏิบัติงาน หรือผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 

ในการจัดท ามาตรฐานต าแหน่งทุกต าแหน่ง ให้จ าแนกต าแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงาน 

และจัดต าแหน่งในประเภทและสายงานที่มีลักษณะงานอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ในต าแหน่ง  

ประเภทหรือสายงานเดียวกัน หรือโดยประมาณเป็นกลุ่มเดียวกัน โดยแสดงช่ือต าแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ของต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้ที่ด ารงต าแหน่งนั้น 

 



๒๑ 

 

 

มาตรา 54  ให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค.ศ. มอบหมายตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่ง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสม ในกรณีที่ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ ปริมาณงาน 

คุณภาพงานของต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งใด ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดเปลี่ยนแปลงไป 

ให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย พิจารณาปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งน้ันใหม่ให้เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 

มาตรา 55  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษาได้ รับเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ 

และเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ใดจะได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด วิทยฐานะใด จะได้รับเงินเดือนอย่างใด ตามมาตรา 42  

ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยให้ได้รับเงินเดือนในขั้นต่ าของอันดับ ในกรณีที่จะให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่า 
หรือต่ ากว่าขั้นต่ าหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดใน กฎ ก.ค.ศ. 
 

หมวด 5 

การบรรจุและการแต่งต้ัง 
                   

  

 มาตรา 56  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งใด ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ส าหรับต าแหน่งน้ัน โดยบรรจุและแต่งตั้ง 
ตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
 ความในวรรคหน่ึงมิให้น ามาใช้บังคับส าหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตามมาตรา 62 

มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 70 มาตรา 76 มาตรา 77 มาตรา 78 และมาตรา 79 

 

 มาตรา 57  ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 41 และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐาน 

ต าแหน่งนั้นตามมาตรา 53 

 ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา 41 (๔) และ (๘) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิ 
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตามที่สอบแข่งขันได้ก็ต่อเมื่อพ้นจากต าแหน่งนั้น ๆ แล้ว 

 

 มาตรา 58  ให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ในกรณีที่ ก.ค.ศ. เห็นสมควรจะมอบหมายให้ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 

ส่วนราชการหรือหน่วยงานการศึกษา เป็นผู้ด าเนินการตามวรรคสองก็ได้ 
 หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน วิธีด าเนินการที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชี 

ผู้สอบแข่งขันได้ การน าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหน่ึงไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน 



๒๒ 

 

 

การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  

และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 

 มาตรา 59  ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ส่วนราชการ หรือหน่วยงานการศึกษา 

อาจรับสมัครสอบแข่งขันเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติพิเศษในสาขาวิชาใดได้ ทั้งน้ี ผู้สมัครสอบแข่งขัน 

ต้องมีคุณสมบัติพิเศษในสาขาวิชาน้ัน ๆ ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 

 มาตรา 60  ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง มาตรา 62 มาตรา 63 มาตรา 70 มาตรา 76 มาตรา 77 มาตรา 78 และมาตรา 79 

หากภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรฐานต าแหน่งตามมาตรา 53 

หรือขาดคุณสมบัติพิเศษตามมาตรา 59 อยู่ก่อนก็ดี หรือมีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและภายหลังปรากฏว่า 

เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเน่ืองจากกรณีต้องหาน้ันก็ดี ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน 

แต่ทั้งน้ีไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้ น้ันได้ปฏิบัติไปตามหน้าที่และอ านาจและการรับเงินเดือน 

หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมีค าสั่งให้ออกจากราชการน้ัน 

และถ้าการเข้ารับราชการเปน็ไปโดยสุจริตแล้ว ให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญ 

เหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

 

 มาตรา 61  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  

วิทยฐานะ หรือต าแหน่งทางวิชาการใด ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดไว้ในมาตรฐานต าแหน่ง 
มาตรฐานวิทยฐานะ หรือมาตรฐานต าแหน่งทางวิชาการนั้น 

 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น ก.ค.ศ. อาจอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานต าแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ หรือมาตรฐาน
ต าแหน่งทางวิชาการก็ได้ 
 

 มาตรา 62  ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษที่ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 

ไม่สามารถด าเนินการสอบแข่งขันได้ หรือการสอบแข่งขันอาจท าให้ไม่ได้บุ คคลต้องตามประสงค์ 
ของทางราชการ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อาจคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ 
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยวิธีอ่ืนได้ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

 

 มาตรา 63  หน่วยงานการศึกษาใดมีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์แก่ราชการ  

ที่จะต้องบรรจุและแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีความช านาญหรือเช่ียวชาญระดับสูง เข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้หน่วยงานการศึกษาด าเนินการขอความเห็นชอบ 

จาก อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ก่อน แล้วให้ขออนุมัติจาก ก.ค.ศ. เมื่อ ก.ค.ศ. ได้พิจารณา 
อนุมัติให้สั่งบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งใด วิทยฐานะใด และก าหนดเงินเดือนที่จะให้ได้รับแล้ว ให้ผู้มีอ านาจ 

ตามมาตรา 65 สั่งบรรจุและแต่งตั้งได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 



๒๓ 

 

 

 มาตรา 64  นอกจากการบรรจุและแต่งตั้งเพ่ือให้บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาแล้ว ก.ค.ศ. อาจก าหนดให้ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

บางต าแหน่งเป็นสัญญาจ้างปฏิบัติงานรายปีหรือโดยมีก าหนดเวลาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง หรือเป็นพนักงานราชการ โดยไม่ต้องเป็นข้าราชการก็ได้ 
ในกรณีที่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามวรรคหน่ึงเป็นบุคคลภายนอก และ ก.ค.ศ. ก าหนดให้มี  

สถานภาพเป็นข้าราชการ ให้ผู้น้ันมีสิทธิหน้าที่และได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ เช่นเดียวกับข้า ราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติน้ีในระหว่างสัญญาจ้าง เว้นแต่สัญญาจ้างนั้นจะได้ก าหนดไว้ 
เป็นอย่างอ่ืน หรือก าหนดยกเว้นเป็นกรณีเฉพาะไว้ 

ให้น าบทบัญญัติในเรื่องคุณสมบตัิทัว่ไป คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง การสรรหา และการบรรจุ 
และแต่งตั้งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใช้บังคับกับผู้ด ารงต าแหน่งตามเงื่อนไขในวรรคหน่ึง 
หรือวรรคสองโดยอนุโลม ทั้งน้ี ตามที่ก าหนดในระเบียบ ก.ค.ศ. 

 

มาตรา 64  ภายใต้บังคับมาตรา 56 วรรคหน่ึง มาตรา 62 มาตรา 63 มาตรา 70 มาตรา 76
มาตรา 77 มาตรา 78 และมาตรา 79 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้มีอ านาจดังต่อไปน้ี เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
 (๑) การบรรจุและแต่งตัง้ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการ
ที่ผู้น้ันสังกัดอยู่เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 
 (๒) การบรรจุและแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาช านาญการพิเศษ และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเช่ียวชาญ ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเช่ียวชาญ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ 

(3) การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง ทุกวิทยฐานะซึ่งมิได้อยู่ 
ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการที่ผู้น้ันสังกัดอยู่เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 
และแต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ เว้นแต่ต าแหน่งที่มีวิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษให้ด าเนินการตาม (1) 
 (4) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการ  

สถานศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนตามมาตรา 49 ข. (12) ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ต าแหน่ง 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 49 ค. (๒) ต าแหน่งครู และต าแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ต าแหน่งซึง่มีวิทยฐานะช านาญการ ต าแหน่งซึ่งมีวทิยฐานะช านาญการพิเศษ และต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเช่ียวชาญ 

ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 

 (5) การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกต าแหน่ง ทุกวิทยฐานะ 

ในหน่วยงานหรือหน่วยงานการศึกษาที่ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เพื่อท าหน้าที่บริหารงานบุคคลส าหรับ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานหรือหน่วยงานการศึกษาน้ัน ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุด 

ของส่วนราชการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการที่ผู้น้ันสังกัดอยู่เป็นผู้มีอ านาจ 

สั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เว้นแต่ต าแหน่งที่มีวิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ 

ให้ด าเนินการตาม (1) 



๒๔ 

 

 

 (6) การบรรจุและแต่งตั้งต าแหน่งอาจารย์ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
และต าแหน่งศาสตราจารย์ ตามมาตรา 49 ก. (๓) ถึง (๖) ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บงัคับโดยอนุโลม โดยให้สภาสถาบันอุดมศกึษาท าหน้าที่แทน ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ
หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 บรรดาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี ที่บัญญัติถึงผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 ให้หมายถึงผู้มีอ านาจ
สั่งบรรจุและแต่งตั้งตามวรรคหน่ึง แล้วแต่กรณี 

 

มาตรา 66  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด และการเลื่อนเป็น  

วิทยฐานะใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 53 ซึ่งผ่านการประเมิน ทั้งน้ี ให้ค านึงถึง 

ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน 

ความช านาญ ความเช่ียวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอน ตามหลักเกณฑ์  

และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 

มาตรา 67  ให้มีการประเมินต าแหน่งหรือวทิยฐานะส าหรับต าแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เพ่ือด ารงต าแหน่งหรือวิทยฐานะส าหรับต าแหน่งไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความช านาญการ หรือความเช่ียวชาญ 

ในต าแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ด าเนินการตามความเหมาะสม ดังต่อไปน้ี 

(๑) ให้มีการพัฒนาข้าราชการผู้ น้ันให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผล เพื่อให้สามารถผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ 
(๒) ให้ด าเนินการในมาตรการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตามมาตรา 85 หรืองดเงินประจ าต าแหน่ง หรือเงินวิทยฐานะ แล้วแต่กรณี 

(๓) ในกรณีที่ผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับที่ก าหนด 

ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 สั่งให้ผู้น้ันพ้นจากต าแหน่งตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หรือออกจากราชการ 

ตามมาตรา 124 (๖) แล้วแต่กรณี 

การด าเนินการตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 

มาตรา 68  ผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง หรือมาตรา 62 ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ในต าแหน่งน้ัน แต่ถ้าผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้ผู้ น้ันเตรี ยมความพร้อม 

และพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลาสองปีก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู ทั้งน้ี การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

และการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

ถ้าในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม แล้วแต่กรณี 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 พิจารณาเห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความประพฤติไม่ดี 
หรือไม่มีความรู้ หรือไม่มีความเหมาะสม หรือมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อม 

และพัฒนาอย่างเข้มอยู่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยไม่ควรให้รับราชการต่อไปก็ให้สั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการได้ 



๒๕ 

 

 

ไม่ว่าจะครบก าหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มหรือไม่ก็ตาม 

ถ้าพ้นก าหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มดังกล่าวแล้ว  

และผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 พิจารณาเห็นว่า ควรให้ผู้ น้ันรับราชการต่อไป ก็สั่งให้ผู้น้ันปฏิบัติหน้าที่ 
ในต าแหน่งหรือวิทยฐานะที่จะได้รับแต่งตั้งต่อไป และให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการ  ศึกษาธิการภาค 

ศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารการศึกษา อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด แล้วแต่กรณี 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่รา ชการ 

หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม แล้วแต่กรณี ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือไปรับราชการทหาร  

ตามมาตรา 78 และต่อมาปรากฏว่าผู้ น้ันมีกรณีจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคสอง 

หรือตามมาตราอ่ืน ก็ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 หรือผู้มีอ านาจตามมาตราอ่ืนน้ัน แล้วแต่กรณี มีอ านาจ 

เปลี่ยนแปลงค าสั่งให้ออกตามมาตรา 78 เป็นให้ออกจากราชการตามวรรคสองหรือมาตราอื่นนั้นได้ 
ผู้อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในต าแหน่งใด 

ถ้าได้ รับแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่ งอ่ืนให้เ ร่ิมทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อม 

และพัฒนาอย่างเข้มใหม่ 
ผู้อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้ อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

ผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดอาญาหรือกระท าผิดวินัย โดยมีมูลตามที่กล่าวหาว่าได้กระท าผิดดังกล่าว 

ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยได้ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี หรือเมื่อมีกรณีที่บุคคลดังกล่าว  

จะต้องออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสาม หรือตามมาตราอ่ืน ก็ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 

หรือผู้มีอ านาจตามมาตราอื่นนั้น สั่งลงโทษหรือสั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการ แล้วแต่กรณี 

ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสาม หรือสั่งให้ออกจากราชการตามมาตราอ่ืน 

ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ที่มิใช่เป็นการถูกลงโทษ 

ปลดออก หรือไล่ออก ให้ถือเสมือนว่าผู้น้ันไม่เคยเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่ทั้งน้ี 

ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หรือการรับเงินเดือน 

หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ผู้น้ันอยู่ในระหว่างทดลอง  

ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

 

มาตรา 69  การเปลี่ยนต าแหน่ง การย้ายและการโอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

ข้ าราชการค รูและบุ คลากรทางการศึ กษาผู้ ใดถู ก พัก ใ ช้ ใบอนุญาตประกอบวิชา ชีพ 

ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้น้ันอาจถูกเปลี่ยนต าแหน่งหรือย้ายตามวรรคหน่ึงได้ 
เว้นแต่ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีอ่ืน 

ตามมาตรา 133 

 

มาตรา 70  การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

ที่มิใช่พนักงานวิสามัญ และการโอนข้าราชการอ่ืนที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตามพระราชบัญญัติน้ี และมิใช่ข้าราชการการเมือง มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
อาจท าได้หากบุคคลน้ันสมัครใจ โดยให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 ของหน่วยงานการศึกษาที่ประสงค์จะรับโอน 



๒๖ 

 

 

ท าความตกลงกับผู้มีอ านาจสั่งบรรจุของส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิม แล้วเสนอเร่ืองให้ ก.ค.ศ.  
อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด แล้วแต่กรณี อนุมัติโดยให้ค านึงถึงประโยชน์ที่หน่วยงานการศึกษาน้ัน 

จะได้รับเป็นส าคัญ ทั้งน้ี จะบรรจุและแต่งตั้งให้มีต าแหน่งใด วิทยฐานะใด และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด 

ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด แต่เงินเดือนที่จะให้ได้รับต้องไม่สูงกว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญในระดบัเดยีวกัน เว้นแต่จะเป็นการโอนตามวรรคสอง 

การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

และข้าราชการอ่ืนซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกมาให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู  

และบุคลากรทางการศึกษา ให้ท าได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาท างานของผู้ที่โอนตามมาตราน้ี 

ในขณะที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืน 

เป็นเวลาราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติน้ี 

ให้ ก.ค.ศ. จัดท ามาตรฐานการเปรียบเทียบต าแหน่งระหว่างประเภทข้าราชการต่างสังกัดองค์กรกลาง 
บริหารงานบุคคล เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร  

ทางการศึกษาในต าแหน่งใด วิทยฐานะใด และจะให้รับเงินเดือนเท่าใด ทั้งน้ี เงินเดือนที่จะได้รับจะต้องไม่สูงกว่า 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญ 

ในระดับเดียวกัน เว้นแต่เป็นการโอนตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
 

มาตรา 71  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปด ารงต าแหน่งในหน่วยงาน  

การศึกษาอ่ืนภายในส่วนราชการ หรือภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นอ านาจ 

ของผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ 
แล้วแต่กรณี 

การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นข้าราชการครู  

และบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. แต่ถ้าเป็นการย้ายไปบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่ง 

ซึ่ง ก.ค.ศ. ยังมิได้ก าหนด จะกระท าได้เมื่อ ก.ค.ศ. ก าหนดต าแหน่งแล้ว 

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้พิจารณาโดยยึดหลักคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม 
เปิดเผย โปร่งใส ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

 

มาตรา 72  ภายใต้บังคับตามมาตรา 69 และมาตรา 71 ให้ ก.ค.ศ. ด าเนินการให้มีการสับเปลี่ยนหน้าที่
หรือย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
หรือต าแหน่งที่มีลักษณะบริหารตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยยึดหลักการให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งใด 

ต าแหน่งหน่ึงดังกล่าว ได้ไม่เกินสี่ปี เว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการจะให้ปฏิบัติหน้าที่ 
ติดต่อในคราวเดียวกันได้คราวละหน่ึงปีแต่ต้องไม่เกินหกปี ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 

มาตรา 73  การเลื่อนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นต าแหน่งที่มิได้ก าหนดให้มีวิทยฐานะ 

เพื่อให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น ให้กระท าได้โดยการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก คัดเลือก หรือประเมิน 

ด้วยวิธีการอ่ืน 



๒๗ 

 

 

กรณีใดจะเลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ ผู้ได้รับคัดเลือก หรือผู้ผ่านการประเมิน 

ด้วยวิธีการอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

การสอบแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรา 58 ส่วนการสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกให้ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ 
หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด เป็นผู้ด าเนินการ หลักสูตรและวิธีด าเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก คุณสมบัติ 
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกหรือผู้ซึง่จะไดรั้บการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี การยกเลิกบัญชี 

ผู้สอบได้ วิธีด าเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

หรือผลงานทางวิชาการ ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 

มาตรา 74  การแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 73 ส าหรับผู้สอบแข่งขันได้ให้แต่งตั้ง 
ตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

ส าหรับผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกให้แต่งตั้งได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึง  

ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  

ความช านาญ ความเช่ียวชาญ คุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติและประวัติการรับราชการ 

 

มาตรา 75  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนต าแหน่ง 
หรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐานต าแหน่ง หรือมาตรฐานวิทยฐานะ หรือไม่ผ่านกระบวนการ 

เลื่อนต าแหน่งหรือกระบวนการเลื่อนวิทยฐานะตามกฎหมาย หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

หรือผู้สั่งสั่งไม่ถูกต้องหรือไม่มีอ านาจสั่ง ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 สั่งให้ผู้นั้นกลับไปด ารงต าแหน่งหรือวิทยฐานะเดิม
โดยพลัน ในกรณีเช่นน้ีไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้น้ันได้ปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจ และการรับเงินเดือน 

หรือผลประโยชน์อ่ืนที่ได้รับไปแล้วหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ได้รับการเลื่อนต าแหน่ง  

หรือเลือ่นวิทยฐานะน้ัน เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะอนุมัติให้เลื่อนต าแหน่งหรือเลื่อนวทิยฐานะในกรณีน้ันเปน็พิเศษเฉพาะราย 

ผู้ที่ถูกสั่งให้กลับไปด ารงต าแหน่งหรือวิทยฐานะเดิมตามวรรคหน่ึง ให้ได้รับเงินเดือนที่พึงจะได้รับ  

ตามสถานะเดมิ ถ้าหากว่าผู้น้ันไมไ่ดเ้ลื่อนต าแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะ รวมทั้งให้มีสิทธิได้รับการประเมินผล 

การปฏิบัติงานในรอบปีส าหรับต าแหน่งหรือวิทยฐานะเดิม และให้ถือว่าผู้น้ันไม่มีและไม่เคยมีสถานภาพอย่างใด 

ที่ได้รับเลื่อนต าแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะนั้น 

ในกรณีที่ผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 ไม่ด าเนินการตามวรรคหน่ึงให้ผู้บังคับบัญชาของผู้มีอ านาจ 

ตามมาตรา 65 ระดับเหนือขึ้นไปมีอ านาจด าเนินการแทนได้ 
  

มาตรา 76  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว และมิใช่เป็น  

การออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาและทางราชการประสงค์จะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 

สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้น้ันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีต าแหน่ง วิทยฐานะ และรับเงินเดือน 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 

 



๒๘ 

 

 

มาตรา 77  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาผู้ใดได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการ 
ไปปฏิบัติงานใดและให้นับเวลาระหว่างน้ันส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเป็นเวลาราชการ  

ตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ถ้าผู้น้ันกลับเข้ารับราชการภายในก าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
แต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
ผู้ น้ันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีต าแหน่ง วิทยฐานะ และรับเงินเดือน  

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 

มาตรา 78  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือไป 

รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อผู้น้ันพ้นจากราชการทหารโดยมิได้กระท าการใด ๆ 

ในระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 

และผู้น้ันไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 41 และไม่ได้ถูกสั่งเปลี่ยนแปลงค าสั่งตามมาตรา 128 วรรคสอง 
เป็นให้ออกจากราชการตามมาตราอ่ืน หากประสงค์จะกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเดิม ให้ยื่นเร่ืองขอกลับเข้ารับราชการภายในก าหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 

นับแต่วันพ้นจากราชการทหาร และให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นเป็นข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศกึษา โดยให้มีต าแหน่ง วิทยฐานะ และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการตามวรรคหน่ึง ให้มีสิทธิ  
ได้นับวันรับราชการก่อนถูกสั่งให้ออกจากราชการรวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย 

การรับราชการทหารและวันรับราชการเมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกัน  

เพ่ือประโยชน์ตามพระราชบัญญัติน้ีและตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการเสมือนว่า  

ผู้น้ันมิได้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการ 

 

มาตรา 79  พนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

ที่ไม่ใช่พนักงานวิสามัญ หรือไม่ใช่ข้าราชการหรือพนักงานซึ่งออกจากงานในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน  

หรือข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและไม่ใช่ข้าราชการการเมือง ข้าราชการวิสามัญ
หรือข้าราชการซึ่งออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้ใดออกจากงานหรือออกจากราชการ
ไปแล้ว ถ้าสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและทางราชการประสงค์  
รับผู้น้ันเข้ารับราชการ ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 ที่ประสงค์จะรับเข้ารับราชการเสนอเร่ืองไปให้ 

ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย พิจารณาอนุมัติ ในการนี้ ให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย พิจารณา 

โดยค านึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ ทั้งน้ี จะบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  

และบุคลากรทางการศึกษาโดยให้มีต าแหน่งใด วิทยฐานะใด และจะให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้พิจารณา
ก าหนดแต่จะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิ ความสามารถและความช านาญ
หรือความเช่ียวชาญในระดับเดียวกัน 

เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาท างานของผู้เข้ารับราชการ 

ตามวรรคหน่ึง ในขณะที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิน่ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

หรือในขณะที่เป็นข้าราชการตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการน้ัน เป็นเวลาราชการ 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติน้ีด้วย 



๒๙ 

 

 

มาตรา 80  ในกรณีต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาต าแหน่งใดที่มิได้บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการว่างลง 
หรือผู้ด ารงต าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้  ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 สั่งให้ข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาไปรักษาการในต าแหน่งนั้นได้  
ผู้รักษาการในต าแหน่งตามวรรคหน่ึงให้มีหน้าที่และอ านาจตามต าแหน่งที่รักษาการนั้น ในกรณีที่มี 

กฎหมายอ่ืน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือมีค าสั่ง 

ของผู้บังคับบัญชา แต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งน้ัน ๆ  เป็นกรรมการ หรือให้มีหน้าที่และอ านาจอย่างใดก็ให้ผู้รักษาการ
ในต าแหน่งท าหน้าที่กรรมการ หรือมีหน้าที่และอ านาจอย่างนัน้ในระหว่างรักษาการในต าแหน่งแล้วแต่กรณี 

 

มาตรา 81  ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ หัวหน้าส่วนราชการอาจสั่งให้
ข้าราชการผู้ใดไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาใดเป็นการช่ัวคราวได้โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ 

ส าหรับการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปปฏิบัติราชการในหน่วยงาน  

การศึกษาใดเป็นการช่ัวคราวในเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่  
การศึกษา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 

 

มาตรา 82  ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
หรือผู้บริหารการศึกษาอ่ืน มีอ านาจสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าส่วนราชการ 

หรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษาแล้วแต่กรณี เป็นการช่ัวคราว โดยให้พ้นจาก 

ต าแหน่งหน้าที่เดิมได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การด าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
 

มาตรา 83  ในกรณีที่มี เหตุผลความจ าเป็น หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ้นจากต าแหน่งหน้าที่ 
และขาดจากอัตราเงินเดือนในต าแหน่งเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนในอัตราก าลังทดแทนที่ ก.ค.ศ. ก าหนดได้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

การให้พ้นจากต าแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การด าเนินการ  

ทางวินัย และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไป  

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
 

 

 

 

 

 



๓๐ 

 

 

หมวด 6 

การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

                   

  

มาตรา 84  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร  

ทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

และปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือว่าผู้น้ันมีความชอบ 

สมควรได้รับบ าเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเป็นบันทึกค าชมเชย รางวัล เคร่ืองเชิดชูเกียรติ หรือการเลื่อนเงินเดือน 

หรือการบริหารงานบุคคลในเร่ืองอ่ืน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 

มาตรา 85  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ผู้บังคับบัญชา  

แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยการพิจารณาให้ยึดหลักคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส 

และพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก และความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม  

และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 86 

การเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหน่ึง  ให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 

และหน่วยงานการศกึษาเป็นหลัก ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด 

ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้น้ันทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่เลื่อนเงินเดือน 

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์  

และวิธีการตามวรรคสามแล้ว ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 เป็นผู้สั่งเลื่อนเงินเดือน 

 

มาตรา 86  ให้ ก.ค.ศ. ก าหนดเงินเดือนประสิทธิภาพของต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร  

ทางการศึกษาในต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ เพ่ือให้ปฏิบัติงานบังเกิดผลดีและมีความก้าวหน้าและได้มาตรฐานงาน 

ของทางราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

 

มาตรา 87  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่น 

เป็นที่ประจักษ์ ให้กระทรวงเจ้าสังกัด ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ตามควรแก่กรณี 

เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. อาจก าหนดให้ข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่มีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
ให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์ได้ ตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  

 

มาตรา 88  ให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษามีหน้าที่จัดสวัสดิการให้แก่ข้าราชการครู  

และบุคลากรทางการศึกษา ตามความเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจ  

ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  



๓๑ 

 

 

มาตรา 89  ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาผู้ใดถึงแก่ความตายอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติ 

หน้าที่ราชการ ให้จัดสวัสดิการแก่ครอบครัวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยความเห็นชอบ 

ของคณะรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีอาจพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้น้ันเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชน์ในการค านวณ  

บ าเหน็จบ านาญก็ได้ 
 

มาตรา 90  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 56 

หรือมาตรา 62 ก่อนการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

มาตรฐานวิชาชีพ ประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน ระเบียบแบบแผน 

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 

มาตรา 91  ให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและมีหน้าที่พัฒนา 

ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ที่เหมาะสม ในอันที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้า  

แก่ราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 

มาตรา 92  ให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  

บางต าแหน่งและบางวิทยฐานะ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่เหมาะสม ในอันที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้า 
แก่ราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 

มาตรา 93  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยการให้ไปศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

ในกรณีที่มีความจ าเปน็หรือเป็นความต้องการของส่วนราชการ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาหรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน ผู้บังคับบัญชาอาจส่งหรืออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 

ที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมีสิทธิได้เลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา
ฝึกอบรม หรือวิจัย แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับมาตรา 85 วรรคสาม 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 

 

 

หมวด 7 

วินัยและการรักษาวินัย 

 

 

มาตรา 94  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยที่บัญญัติเป็นข้อห้าม 

และข้อปฏิบัติไว้ในหมวดน้ีโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 

 

มาตรา 95  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทยด้วยความบริสุทธิ์ ใจ 

และมีหน้าที่วางรากฐานให้เกิดระบอบการปกครองเช่นว่านั้น 

 

มาตรา 96  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
เสมอภาค และเที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ 
และต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด 

ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้ อ่ืนอาศัยหน้าที่และอ านาจราชการของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรง 
หรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์  

ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

มาตรา 97  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล 

โดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับ 

การด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ในกรณีการเรียกเอกสารและหลักฐานจากหน่วยงาน
การศึกษา  

การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  

และหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเล่อหรือขาดการเอาใจใส่
ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  

เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

มาตรา 98  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา  

ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรื อหลีกเลี่ยง 
แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งน้ันจะท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์  

ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายในเจ็ดวัน เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งน้ันก็ได้  
และเมื่อเสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

จะต้องปฏิบัติตาม 



๓๓ 

 

 

การขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบ  

ด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแกร่าชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวนัิย 

อย่างร้ายแรง 
 

มาตรา 99  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตรงต่อเวลา อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการ 
และผู้เรียน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรมิได้ 

การละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ 

อย่างร้ายแรง หรือการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผล 

อันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเป็นความผิดวินัย 

อย่างร้ายแรง 
 

มาตรา 100  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน  

ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและระหว่างข้าราชการด้วยกัน 

หรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ ต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
การกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงผู้เรียน หรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  

อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

มาตรา 101  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กลั่นแกล้ง กล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อ่ืน
โดยปราศจากความเป็นจริง 

การกระท าตามวรรคหน่ึง ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัย  

อย่างร้ายแรง 
 

มาตรา 102  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการ 
หาประโยชน์อันอาจท าให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 

การกระท าตามวรรคหน่ึง ถ้าเป็นการกระท าโดยมีความมุ่งหมายจะให้เป็นการซื้อขาย หรือให้ได้รับแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการกระท าอันมีลักษณะเป็นการให้ 

หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อ่ืน เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยมิชอบ  

หรือเสื่อมเสียความเที่ยงธรรม เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

มาตรา 103  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผลงาน  

ทางวิชาการของผู้อ่ืนโดยมิชอบ หรือน าเอาผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน หรือจ้าง วาน ใช้ผู้อ่ืนท าผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการให ้

ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น การฝ่าฝืนหลักการดังกล่าวน้ี เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมด าเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืนโดยมิชอบ 

หรือรับจัดท าผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เพ่ือให้ผู้อ่ืนน าผลงานน้ันไปใช้ประโยชน์ 

ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 



๓๔ 

 

 

มาตรา  104   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษาต้องไม่ เป็นกรรมการผู้จัดการ 

หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

 

มาตรา 105  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง 

ในการปฏิบัติหน้าที่ และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน โดยต้องไม่อาศัยหน้าที่และอ านาจ
ราชการของตนแสดงการฝักใฝ่ ส่งเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หรือพรรคการเมืองใด 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการด าเนินการใด ๆ  

อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียงในการเลือกตั้ งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

รวมทั้งจะต้องไม่ให้การส่งเสริม สนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้อ่ืนกระท าการในลักษณะเดียวกัน การด าเนินการ 

ที่ฝ่าฝืนหลักการดังกล่าวน้ี เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

มาตรา 106  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาช่ือเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์
ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระท าการใด ๆ อันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัว 

การกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุด  

ให้จ าคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโด ยประมาท 

หรือความผิดลหุโทษ หรือกระท าการอ่ืนใดอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย  

อย่างร้ายแรง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสพยาเสพติดหรือสนับสนุนให้ผู้ อ่ืนเสพยาเสพติด  

เล่นการพนันเป็นอาจิณ หรือกระท าการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในความดูแล 

รับผิดชอบของตนหรือไม่ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

มาตรา 107  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกัน 

มิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย และด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูล 

ที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 

การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใตบ้ังคบับัญชามวีินัย ให้กระท าโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

การฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจ หรือการอ่ืนใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ 
จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย 

การป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยให้กระท าโดยการเอาใจใส่ สังเกตการณ์ 

และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัย ในเร่ืองอันอยู่ในวิสัยที่จะด าเนินการป้องกันตามควรแก่กรณีได้ 
เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัย  

โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยทันที 
เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครูและบุคลากร  

ทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชารีบด าเนินการสืบสวน  

หรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้น้ันกระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูล  



๓๕ 

 

 

ที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยจึงจะยุติเร่ืองได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่ าวหาว่ากระท าผิดวินัย 

ก็ให้ด าเนินการทางวินัยทันที 
การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย  

ให้ด าเนินการตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 8 

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตราน้ีและตามหมวด 8 หรือมีพฤติกรรมปกป้อง 
ช่วยเหลือเพ่ือมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริตให้ถือว่า  

ผู้น้ันกระท าผิดวินัย 

 

มาตรา 108  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตาม 

ข้อปฏิบัติทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดน้ี ผู้น้ันเป็นผู้กระท าผิดวินัย จักต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่  
มีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 8 

โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ 

(๑) ภาคทัณฑ์ 

(๒) ตัดเงินเดือน 

(๓) ลดเงินเดือน 

(๔) ปลดออก 

(๕) ไล่ออก 

ผู้ใดถูกลงโทษปลดออก ให้ผู้น้ันมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเสมือนว่าเป็นผู้ลาออกจากราชการ 

 

มาตรา 109  การลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ท าเป็นค าสั่ง วิธีการออกค าสั่ง 
เกี่ยวกับการลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบของ ก.ค.ศ. ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด 

และมิให้เป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติหรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผู้ ที่ไม่มีความผิด ในค าสั่งลงโทษ 

ให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระท าผิดวนัิยในกรณีใด ตามมาตราใด และมีเหตุผลอย่างใดในการก าหนดสถานโทษเช่นน้ัน 

 

หมวด 8 

การด าเนินการทางวินัย 

 

มาตรา 110  การด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีกรณีอันมีมูล 

ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือด าเนินการสอบสวน 

ให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยมิชักช้า และในการสอบสวนจะต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐาน 

ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็ได้ เพ่ือให้ผู้ถูกกล่าวหา 

มีโอกาสช้ีแจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหา 

การสอบสวนกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 เป็นผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และต้องมีกรณีอันมีมูลว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงเท่าน้ัน เว้นแต่กรณีที่  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท าผิดวินัยร่วมกัน และในจ านวนผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าว ผู้มีอ านาจ 

ตามมาตรา 65 ของผู้ถูกล่าวหาผู้หน่ึงผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีล าดับช้ันสูงกว่าผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 



๓๖ 

 

 

ของผู้ถูกกล่าวหารายอ่ืน ก็ให้ผู้บังคับบัญชาในล าดับช้ันสูงกว่าดังกล่าวเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด 

ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างหน่วยงานหรือหน่วยงานการศึกษา 
หรือต่างเขตพ้ืนที่การศึกษากระท าผิดวินัยร่วมกัน ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 ของผู้ถูกกล่าวหาแต่ละราย
ประสานการด าเนินการร่วมกันในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ในกรณีที่มีปัญหาหรือความเห็นขัดแย้งในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสาม  
ถ้าในระหว่างผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด ในกรณีต่างส่วนราชการให้รัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด รวมทั้ งในกรณีที่มีเหตุผล 

และความจ าเป็นเพ่ือรักษาประโยชน์ของทางราชการหรือจะท าให้การสอบสวนนั้นเสร็จไปโดยเร็วและยุติธรรม
ก็ให้ผู้มีอ านาจวินิจฉัยช้ีขาดดังกล่าวมีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นสอบสวนแทนได้ 

นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ตามวรรคสองได้ 
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
ในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. จะด าเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้ 

 

มาตรา 111  เมื่อได้ด าเนินการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา 110 แล้ว ถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหา 
มิได้กระท าผิดวินัย ให้สั่งยุติเร่ือง ถ้าฟังได้ว่ากระท าผิดวินัยให้ด าเนินการตามมาตรา 112 และในกรณีที่
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงต้องลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนผ่อนโทษ ห้ามมิให้
ลดโทษต่ ากว่าปลดออก 

มาตรา 112  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชา 
สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควร 

ลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ส าหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระท าผิด
วินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน 

ในกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือ 

หรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 
การสั่งลงโทษตามวรรคหน่ึง ผู้บังคับบัญชาใดจะมีอ านาจสั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในสถานโทษใด 

ได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน แล้วแต่กรณี  

เห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษปลดออก  

หรือไล่ออก ให้ด าเนินการดังนี้ 
(1) ส าหรับต าแหน่งอธิการบดี ต าแหน่งศาสตราจารย์ ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ  

และผู้ด ารงต าแหน่งใด หรือต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะใด ซึ่งกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกันกับผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว
หรือที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 110 วรรคห้า ให้เสนอ 
ก.ค.ศ. พิจารณา 

(2) ส าหรับต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้ด ารงต าแหน่งใดหรือต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะใด ซึ่งกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง



๓๗ 

 

 

ร่วมกันกับผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว หรือเป็นการด าเนินการของหัวหน้าส่วนราชการตามวรรคหกของมาตราน้ี 
ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ ของผู้ถูกกล่าวหาพิจารณา 

(3) ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมิได้สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา กระท าผิดวินัย 

ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ ของผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้พิจารณา 

(4) ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา นอกจาก (๑) และ (2) 
ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ของผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้พิจารณา 

(5) ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานหรือหน่วยงานการศึกษาที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
อ.ก.ค.ศ. เพื่อท าหน้าที่บริหารงานบุคคล ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ของผู้ถูกกล่าวหาพิจารณา 

การด าเนินการตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสี่ ถ้าเป็นกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่างหน่วยงานหรือหน่วยงานการศึกษา หรือต่างส่วนราชการกระท าผิดวินัยร่วมกัน  
และถ้าผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนของผู้ถูกกล่าวหาแต่ละรายที่สังกัด  แล้วแต่กรณี 

มีความเห็นขัดแย้งกัน ถ้าเป็นความเห็นขัดแย้งระหว่างผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  

ในเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตจังหวัดเดียวกันให้น าเสนอ อ .ก.ค.ศ. จังหวัด 
พิจารณา ถ้าเป็นความเห็นขัดแย้งระหว่างผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่างเขตพ้ืนที่
การศึกษาในต่างเขตจังหวดัหรือต่างหนว่ยงานหรือหน่วยงานการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เพื่อท าหน้าที่
บริหารงานบุคคลให้น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ พิจารณา ถ้าเป็นความเห็นขัดแย้งระหว่างผู้มีอ านาจ 

สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่างส่วนราชการ ให้น าเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 

อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 หรือผู้มีอ านาจ 

สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งหรือปฏิบัติไปตามมติน้ัน 

ในกรณีที่ผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 110 วรรคสอง ให้ผู้บังคับบัญชา 

ของผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 ระดับเหนือขึ้นไป มีอ านาจด าเนินการตามมาตรา 110 วรรคสองหรือมาตราน้ีได้ 
ในกรณีที่ผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาว่า 

กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเร่ืองที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา 124 (๔) 
หรือมาตรา 125 และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกล่าวได้สอบสวนไว้แล้ว คณะกรรมการสอบสวน
จะน าส านวนการสอบสวนตามมาตราดังกล่าวมาใช้เป็นส านวนการสอบสวนและท าความเห็นเสนอผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน โดยถือว่าได้มีการสอบสวนตามหมวดน้ีแล้วก็ได้ แต่ทั้งน้ี ต้องแจ้งข้อกล่าวหา 

และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็ได้ 
และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาช้ีแจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย 

 

มาตรา 113  ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาผู้ใดให้ข้อมูลตอ่ผู้บังคับบญัชาหรือให้ถ้อยค า 
ในฐานะพยานต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ  

อันเป็นประโยชน์และเป็นผลดียิ่งต่อทางราชการ ผู้บังคับบัญชาอาจพิจารณาให้บ าเหน็จความชอบ เป็นกรณีพิเศษได้  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดอยู่ในฐานะที่อาจจะถูกกล่าวหาว่าร่วมกระท าผิดวินัย  

กับข้าราชการอ่ืน ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยค าต่อบุคคลหรือคณะบุคคลตามความในวรรคหน่ึง 
เกี่ยวกับการกระท าผิดวินัยที่ได้กระท ามา จนเป็นเหตุให้มีการสอบสวนพิจารณาทางวินัยแก่ผู้เป็นต้นเหตุ  



๓๘ 

 

 

แห่งการกระท าผิด ผู้บังคับบัญชาอาจใช้ดุลพินิจกันผู้ น้ันไว้เป็นพยานหรือพิจารณาลดโทษทางวินัย  

ตามควรแก่กรณีได้  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค าในฐานะพยานตามวรรคหน่ึง  

หรือวรรคสองอันเป็นเท็จให้ถือว่าผู้น้ันกระท าผิดวินัย  
หลักเกณฑ์และวิธีการการให้บ าเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน 

ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.  
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการคุ้มครองพยานตามวรรคสี่ จะก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน ก.ค.ศ. 

หรือผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 จะด าเนินการย้าย โอน หรือด าเนินการอ่ืนใดโดยไม่ต้อง 
ได้รับความยินยอมหรือเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของข้าราชการผู้น้ัน และไม่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน 

หรือกระบวนการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ีก็ได้ 
 

มาตรา 114  ให้กรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มีอ านาจ 

เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเท่าที่เกี่ยวกับอ านาจ  

และหน้าที่ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะให้มีอ านาจ ดังต่อไปน้ีด้วย คือ 

(๑) เรียกให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วนบริษัท 

ช้ีแจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาช้ีแจง หรือให้ ถ้อยค า 
เกี่ยวกับเร่ืองที่สอบสวน 

(๒) เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใด ๆ มาช้ีแจง หรือให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐาน  

เกี่ยวกับเร่ืองที่สอบสวน 

 

มาตรา 115  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด ซึ่งออกจากราชการอันมิใช่เพราะเหตุตาย 

มีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือก่อนออกจากราชการว่า ขณะรับราชการได้กระท าหรือละเว้นกระท าการใด
อันเป็นความผิดวนัิยอย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหาตอ่ผู้บังคับบัญชาของผู้น้ันหรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวน
หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาของผู้บังคับบัญชาของผู้น้ัน 
หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาก่อนพ้นจากราชการว่า ในขณะรับราชการได้กระท า
ความผิดอาญาอันมิใช่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ  

ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยมีอ านาจด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาด าเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษ
ตามที่บัญญัติไว้ในหมวดน้ีต่อไปได้เสมือนว่าผู้น้ันยังมิได้พ้นจากราชการ แต่ต้องสั่งลงโทษภายในสามปี 
นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ 

กรณีตามวรรคหน่ึง ถ้าเป็นการกล่าวหา หรือฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาคดีอาญาหลังจากที่ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาผู้ใดออกจากราชการแล้ว ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยมีอ านาจ
ด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาด าเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวดน้ีต่อไปได้  
เสมือนว่าผู้น้ันยังมิได้พ้นจากราชการ โดยต้องเร่ิมด าเนินการสอบสวนภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่ผู้น้ันพ้นจากราชการ
และต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการ ส าหรับกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง 

ตามมาตรา 110 วรรคเจ็ด จะต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ 



๓๙ 

 

 

ในกรณีที่ศาลปกครองมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนค าสั่งลงโทษ หรือองค์กรพิจารณาอุทธรณ์  

ค าสั่งลงโทษทางวินัยหรือองค์กรตรวจสอบรายงานการด าเนินการทางวินัยมีค าวิ นิจฉัยถึงที่สุด  

หรือมีมติให้เพิกถอนค าสั่งลงโทษตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง เพราะเหตุกระบวนการด าเนินการทางวินัย 

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยด าเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จภายในสองปี 
นับแต่วันที่มีค าพิพากษาถึงที่สุด หรือมีค าวินิจฉัยถึงที่สุดหรือมีมติ แล้วแต่กรณี 

การด าเนินการทางวินัยตามวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม ถ้าผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่า 
ผู้น้ันกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ 

ความในมาตราน้ีมิให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
ไว้ก่อนตามมาตรา ๑๑๗  

 

 มาตรา 116  ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีมติช้ีมูลความผิดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด
ออกจากราชการแล้ว การด าเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้น้ัน 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แล้วแต่กรณี 

การด าเนินการทางวินัยตามวรรคหน่ึง หากปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ 

 

มาตรา 117  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย  

อย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา 
เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผู้มีอ านาจตามมาตรา 110 วรรคสอง วรรคสี ่
หรือวรรคห้า  แล้วแต่กรณี  มีอ านาจสั่ งพักราชการหรือสั่ งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพ่ือรอฟัง 

ผลการสอบสวนพิจารณาได้ แต่ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาว่าผู้น้ันมิได้กระท าผิดหรือกระท าผิด 

ไม่ถึงกับจะถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน 

ก็ให้ผู้มีอ านาจดังกล่าวสั่งให้ผู้น้ันกลับเข้ารับราชการในต าแหน่งและวิทยฐานะเดิม หรือต าแหน่งเดียวกับ 

ท่ีผู้น้ันมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและวิทยฐานะน้ัน ทั้งน้ี ให้น ามาตรา 112 วรรคหก 

มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อได้มีการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดพักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อน 

ตามวรรคหน่ึงแล้ว ภายหลังปรากฏว่าผู้น้ันมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอ่ืนอีก 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา 110 วรรคสอง วรรคสี่ หรือวรรคห้า หรือมาตรา 129 แล้วแต่กรณี มีอ านาจ
ด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา 107 และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 110 วรรคสอง
ตลอดจนด าเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดน้ีต่อไปได้ 

ในกรณีที่สั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้กอ่นกลับเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนที่มิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ก็ให้ผู้น้ัน 

มสีถานภาพเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดระยะเวลาระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

เสมือนว่าผู้น้ันเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ 



๔๐ 

 

 

เงินเดือน เงินอ่ืนที่จ่ายเป็นรายเดือน และเงินช่วยเหลืออย่างอ่ืน และการจ่ายเงินดังกล่าว  

ของผู้ถูกสั่งพักราชการและผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการน้ัน
ส าหรับผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ถ้าไม่มีกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว ให้ถือเสมือนว่าผู้น้ัน 

เป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ระยะเวลาให้พักราชการ 
และให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณาให้เป็นไปตาม 

ที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
 

มาตรา 118  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการทางวินัย หรือด าเนินการสอบสวนข้าราชการครู  

และบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด หรือได้ลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด  หรือยุติเร่ือง 
งดโทษ หรือสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ ตามพระราชบัญญัติน้ีไปแล้ว 

ให้ด าเนินการดังต่อไปน้ี 

(๑) การรายงานการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงเมื่อผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการทางวินัยแล้ว  

ให้รายงานไปยังผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือตามล าดับแล้วแต่กรณี และเมื่อผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไป 

ได้รับรายงานแล้วเห็นว่า การยุติเร่ือง การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็ให้มีอ านาจ
สั่งงดโทษ ลดสถานโทษ เพ่ิมสถานโทษ เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความในค าสั่งเดิม หรือด าเนินการอย่างใดเพ่ิมเติม 
เพื่อประกอบการพิจารณาให้ไดค้วามจริงและความยุติธรรมไดต้ามควรแก่กรณี และหากเห็นว่ากรณีเป็นการ
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้ หรือหากเห็นว่าเป็นกรณี 

ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน ก็ให้แจ้งหรือรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจหน้าที่ เพื่อด าเนินการ 
ตามควรแก่กรณีต่อไป แล้วให้เสนอหรือรายงาน อ.ก.ค.ศ. จังหวัด และ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ แล้วแต่กรณี
พิจารณาตามล าดับ 

(๒) การรายงานการด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงของผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการทางวินัยแล้ว ให้เสนอหรือรายงาน 
อ.ก.ค.ศ. จังหวัดหรือ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ แล้วแต่กรณีพิจารณาตามล าดับ ในกรณีที่ผู้แทนส านักงาน ก.ค.ศ. 
ใน อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการมีความเห็นแย้ง ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาด าเนินการตามสมควรแก่กรณีต่อไป 
และเมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. มีมติ ทั้งน้ี เว้นแต่ 
ผู้ถูกลงโทษได้อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษของผู้บังคับบัญชาต่อ ก.พ.ค.ศ. ในกรณีเช่นน้ี ให้ ก.ค.ศ. แจ้งมติ ก.ค.ศ. 
ต่อ ก.พ.ค.ศ. เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์  

ส าหรับการด าเนินการทางวินัยของผู้บังคับบัญชาที่มีต าแหน่งเหนือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นไป  

หรือการด าเนินการของหัวหน้าส่วนราชการที่ด าเนินการทางวินัยกับผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี  ต าแหน่ง
ศาสตราจารย ์ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ และผู้ด ารงต าแหน่งใดหรือต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะใด
ซึ่งกระท าผิดวินัยร่วมกันกับผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว ให้รายงาน ก.ค.ศ. พิจารณา 

ในการด าเนินการตามมาตรานี้ เมื่อ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ ก.ค.ศ. พิจารณา 
และมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้วแต่กรณีสั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น 

การรายงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 



๔๑ 

 

 

มาตรา 119  เมื่อผู้บังคับบัญชาไดด้ าเนินการทางวนัิย หรือสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ออกจากราชการในเร่ืองใดไปแล้ว ถ้า อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นเป็นการสมควร 

ให้สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์แห่งความเป็นธรรม หรือเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแล 

ให้หน่วยงานการศึกษาปฏิบัติการตามหมวด 7 และหมวดน้ีโดยถูกต้องและเหมาะสมตามความเป็นธรรม 

ก็ให้ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ ก.ค.ศ. มีอ านาจสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเติมในเร่ืองน้ันได้ตามความจ าเป็น
โดยจะสอบสวนเองหรือให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ หรือคณะกรรมการสอบสวนสอบสวนใหม่ หรือสอบสวน 

เพ่ิมเติมแทน หรือก าหนดประเด็นหรือข้อส าคัญที่ต้องการทราบส่งไปเพ่ือให้คณะกรรมการสอบสวน 

ที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งไว้เดิมท าการสอบสวนเพ่ิมเติมได้ 
ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาเร่ืองการด าเนินการ 

ทางวินัยหรือการออกจากราชการแทน ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ ให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญน้ัน 

มีอ านาจสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเติมโดยจะสอบสวนเอง หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  

ไปสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเติมแทน และมีอ านาจก าหนดประเด็นหรือข้อส าคัญที่ต้องการทราบส่งไปให้
เพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งไว้เดิมท าการสอบสวนเพิ่มเติมได้ 

ในการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม ถ้า ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ 

พิจารณาเห็นสมควรส่งประเด็นหรือข้อส าคัญใดที่ต้องการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องที่ 
หรือเขตพ้ืนที่การศึกษา ก็ให้ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ แล้วแต่กรณี มีอ านาจ 

ก าหนดประเด็นหรือข้อส าคัญน้ันส่งไปเพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานการศึ กษา 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นท าการสอบสวนแทนได้ 

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ให้สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเติม หรือส่งประเด็นหรือข้อส าคัญไปเพ่ือให้คณะกรรมการสอบสวน 

หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาด าเนินการตามวรรคหน่ึง วรรคสอง หรือวรรคสาม 

ในเร่ืองเกี่ยวกับกรณีกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้น าหลักเกณฑ์และวิ ธีการเกี่ยวกับ 

การสอบสวนพิจารณาตามมาตรา 110 วรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในการด าเนินการตามมาตรานี้ ให้น ามาตรา 114 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา 120  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอ่ืนตามมาตรา 70 ผู้ใดมีกรณี
กระท าผิดวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ ให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้น้ัน
ด าเนินการทางวินัยตามหมวดน้ีโดยอนุโลม  แต่ถ้าเป็นเร่ืองที่อยู่ระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวน 

ของทางผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอนก็ให้สืบสวนสอบสวนต่อไปจนเสร็จ แล้วส่งเร่ืองไปให้ผู้บังคับบัญชา
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้น้ัน พิจารณาด าเนินการต่อไปตามหมวดน้ีโดยอนุ โลม 

และในกรณีที่จะต้องสั่งลงโทษทางวินัยให้ปรับบทความผิดและลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการน้ันโดยอนุโลม 
 

 

 

 



๔๒ 

 

 

หมวด  9 

การออกจากราชการ 
                   

  
มาตรา 121  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา 122 
(๔) ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา 60 มาตรา 68 วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคห้า มาตรา 117 

มาตรา 124 มาตรา 125 มาตรา 126 มาตรา 127 มาตรา 128 หรือมาตรา 132 
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
(๖) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ไม่ต้องมี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามมาตรา 123 
วันออกจากราชการตาม (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
การต่อเวลาราชการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องออกจากราชการตาม  (๒) 

รับราชการต่อไป จะกระท ามิได้ 
 

มาตรา 122  นอกจากกรณีตามวรรคสี่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดประสงค์ 
จะลาออกจากราชการ ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 

เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 
ในกรณีที่ผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 พิจารณาเห็นว่าจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่ราชการ จะยับยั้ง 

การอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันขอลาออกก็ได้ แต่ต้องแจ้งการยับยั้ง  
การอนุญาตให้ลาออกพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบ และเมื่อครบก าหนดเวลาที่ยับยั้งแล้ว ให้การลาออก 
มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันครบก าหนดเวลาที่ยับยั้ง 

ถ้าผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 ไม่ได้อนุญาตให้ลาออกตามวรรคหน่ึงและไม่ได้ยับยั้งการอนุญาต 
ให้ลาออกตามวรรคสอง ให้การลาออกนั้นมีผลต้ังแต่วันขอลาออก 

ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพ่ือด ารง  
ต าแหน่งทางการเมืองหรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น  

หรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให้ยื่นหนังสือ  

ขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชา และให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก 
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตให้ลาออก และการยับยั้ง 

การอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสี่ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 

มาตรา 123 ภายใต้บังคับตามมาตรา 133 เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด 

ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่มีกรณีเป็นผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตราอ่ืน 

ตามพระราชบัญญัติน้ี ถ้าภายในสามสิบวันนับแต่วันที่หน่วยงานการศึกษาของผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานอยู่ได้รับหนังสือแจ้งการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีต าแหน่งว่าง 
หรือต าแหน่งอ่ืนที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และผู้บังคับบัญชาหน่วยงานการศึกษาน้ันพิจารณาเห็นว่า 



๔๓ 

 

 

ผู้น้ันมีความเหมาะสมที่จะบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว และไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 41 
และมาตรา 53 ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาน้ัน ส่งเร่ืองให้ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด  

อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และให้น ามาตรา 69 วรรคหน่ึง  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่หน่วยงานการศึกษาตามวรรคหน่ึงไม่มีต าแหน่งว่างหรือต าแหน่งที่สามารถย้ายไปแต่งตั้ง  

ให้ด ารงต าแหน่งได้ และผู้บังคับบัญชาหน่วยงานการศึกษาตามวรรคหน่ึง พิจารณาเห็นว่า ผู้น้ันมีความเหมาะสม 

ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ไม่ต้องมี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในหน่วยงาน
การศึกษาอ่ืน ถ้าภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส่วนราชการหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับเร่ืองจาก
หน่วยงานการศึกษาตามวรรคหน่ึง มีหน่วยงานการศึกษาอ่ืนที่มีต าแหน่งว่าง หรือต าแหน่งที่สามารถย้ายไป
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได ้และ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่า
ผู้น้ันมีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว ให้น ามาตรา 71 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ภายในก าหนดเวลาสามสิบวันตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ถ้าหน่วยงานการศึกษาใดไม่มีต าแหน่งว่าง 
หรือต าแหน่งที่สามารถย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ 

หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีไม่อนุมัติ ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 สั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการโดยพลัน 

ทั้งนี้ ตามระเบียบว่าด้วยการออกจากราชการตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 

มาตรา 124 ผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 มีอ านาจสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการได้ ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าว 
บัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ แต่ในการสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญ 

เหตุรับราชการนานจะต้องมีกรณีตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ด้วย และการสั่งให้ออกจากราชการ  

เพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนนอกจากท าได้ในกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตราอ่ืนตามพระราชบัญญัติน้ี 

และกรณีที่กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ 

เหตุทดแทนแล้วให้ท าได้ในกรณีต่อไปนี้ด้วย คือ 

(๑) เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้ 
โดยสม่ าเสมอ ถ้าผู้มีอ านาจดังกล่าวเห็นสมควรให้ออกจากราชการแล้ว ให้สั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการได้ 

(๒) เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์  
ของทางราชการ ให้ผู้มีอ านาจดังกล่าวสั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการ 

(๓) เมื่อข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา 41 (๑) (๔) (๕) (๗) 
(๘) หรือ (๙) ให้ผู้มีอ านาจดังกล่าวสั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการ 

(๔) เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า  

เป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 41 (๓) และผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 เห็นว่ากรณีมีมูลก็ให้ผู้มีอ านาจดังกล่าว
สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า และน ามาตรา 125 มาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีที่ 
ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด มีมติว่าผู้น้ันเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 41 (๓) 
ก็ให้ผู้มีอ านาจดังกล่าวสั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการ 

(๕) เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งใด ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 สั่งให้ข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาผู้ด ารงต าแหน่งน้ันออกจากราชการได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 



๔๔ 

 

 

(๖) เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิ ภาพ 

เกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการได้ ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
 

มาตรา 125  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า 
หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม
กับต าแหน่งหน้าที่ราชการ และผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 เห็นว่ากรณีมีมูล ถ้าให้ผู้ น้ันรับราชการต่อไป 

จะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มีอ านาจดังกล่าวสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยไม่ชักช้า 

ในการสอบสวนน้ีจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
โดยจะระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็ได้ และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาช้ีแจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย
ทั้งน้ี ให้น ามาตรา 110 วรรคสอง วรรคห้า และวรรคเจ็ด มาตรา 112 วรรคสี่ และมาตรา 114 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด มีมติให้ผู้ น้ันออกจากราชการ 
ก็ให้ผู้มีอ านาจดังกล่าวสั่งให้ผู้ น้ันออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมาย  

ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นท าการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา 

ตามมาตรา 110 ในเร่ืองที่จะต้องสอบสวนตามวรรคหน่ึง และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 110 

ได้สอบสวนไว้แล้ว ผู้มีอ านาจตามวรรคหน่ึงจะใช้ส านวนการสอบสวนน้ันพิจารณาด าเนินการโดยไม่ต้องแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหน่ึงได้ 
 

มาตรา 126  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกตั้งกรรมการสอบสวน 

ตามมาตรา 110 วรรคสอง และกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอ านาจตามมาตรา 110 วรรคสอง วรรคสี่ 
หรือวรรคห้า หรือมาตรา 118 (๑) แล้วแต่กรณี เห็นว่ากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้น้ันได้กระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะสั่งให้ลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าให้รับราชการต่อไป 

จะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ส่งเร่ืองให้ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด แล้วแต่กรณี 

พิจารณาให้ออกจากราชการ ทั้งน้ี ให้น ามาตรา 112 วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีที่ ก.ค.ศ. 
อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด มีมติให้ผู้น้ันออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง 

ในกรณีที่ถูกสอบสวน ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 สั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญ 

เหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

 

มาตรา 127  เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดต้องรับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาล 

หรือต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 จะสั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการ 
เพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการก็ได้ 
 



๔๕ 

 

 

มาตรา 128  เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 สั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการ 

ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหน่ึง และต่อมาปรากฏว่าผู้น้ันมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
ตามมาตราอ่ืนอยู่ก่อนไปรับราชการทหาร ก็ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 มีอ านาจเปลี่ยนแปลงค าสั่งให้ออกจากราชการ 
ตามวรรคหน่ึง เป็นให้ออกจากราชการตามมาตราอื่นนั้นได้ 
 

มาตรา 129  ในกรณีที่ผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามหมวดน้ี หรือตามมาตรา 60 

หรือมาตรา 68 วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคห้า ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีต าแหน่งเหนือขึ้นไปของผู้มีอ านาจ 

สั่งบรรจุและแต่งตั้งดังกล่าวมีอ านาจด าเนินการตามหมวดน้ี หรือตามมาตรา 60 หรือมาตรา 68 วรรคสอง 
วรรคสาม หรือวรรคห้า แล้วแต่กรณีได้ 
 

มาตรา 130  ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ ศึกษาธิการจังหวัด หรือผู้บริหารการศึกษา ได้รับรายงาน 

ตามมาตรา 118 (๑) หรือ (๒) แล้ว เห็นสมควรให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดออกจากราชการ 
ตามมาตรา 124 (๔) หรือมาตรา 125 ก็ให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ศึกษาธิการจังหวดั หรือผู้บริหารการศึกษาอ่ืนซึง่เปน็หัวหน้าหน่วยงานระดับจังหวัด ด าเนินการตามมาตรา 124 (๔)
หรือมาตรา 125 แต่ถ้าเป็นกรณีที่ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกล่าว 

หรือมาตรา 110 วรรคสอง กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงไว้แล้ว ให้ส่งเร่ืองให้ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการ หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณา 

ในกรณีที่จะต้องสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการกลับเข้ารับราชการ ให้น ามาตรา 117 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

เมื่อผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการหรือด าเนินการ 

ตามมาตรา 124 (๔) หรือมาตรา 125 ให้รายงานไปยัง ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 

ตามระเบียบว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 

มาตรา 131  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการทางวินัยหรือสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ออกจากราชการในเร่ืองใดไปแล้ว ถ้า ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ พิจารณาเห็นเป็นการสมควร 

ที่จะต้องสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์แห่งความเป็นธรรม หรือเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแล 

ให้หน่วยงานการศึกษาปฏิบัติการตามหมวดน้ี หรือตามมาตรา 60 หรือตามมาตรา 68 วรรคสอง หรือวรรคสาม 

หรือวรรคห้า โดยถูกต้องและเหมาะสมตามความเป็นธรรม ก็ให้ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ มีอ านาจ 

สอบสวนใหม ่หรือสอบสวนเพ่ิมเติมในเร่ืองน้ันได้ตามความจ าเป็น และให้น ามาตรา 119 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ แต่งตั้งคณะกรรมการให้สอบสวนใหม่
หรือสอบสวนเพ่ิมเติม หรือส่งประเด็นหรือข้อส าคัญไปเพ่ือให้คณะกรรมการสอบสวนที่ผู้บังคับบัญชา 

ได้แต่งตั้งไว้เดิมท าการสอบสวนเพ่ิมเติม หรือเพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานการศึกษา  

ในเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือต่างเขตพ้ืนที่การศกึษาท าการสอบสวนแทนในเร่ืองเกีย่วกับกรณีตามมาตรา 124 (๔) 
และมาตรา 125 ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนตามมาตรา 110 วรรคหก มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

 



๔๖ 

 

 

มาตรา 132  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการตามมาตรา 70 ผู้ใดมีกรณี 

ที่สมควรให้ออกจากงานหรือออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  

หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการน้ันอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ ให้ผู้บังคับบัญชา  

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้น้ันมีอ านาจพิจารณาด าเนินการตามหมวดน้ี หรือตามมาตรา 60 

ได้โดยอนุโลม แต่ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอน 

ก็ให้สืบสวนหรือสอบสวนต่อไปจนเสร็จ แล้วส่งเร่ืองให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้น้ัน
พิจารณาด าเนินการต่อไปตามหมวดน้ีหรือมาตรา 60 แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม และในกรณีที่จะต้อง 
สั่งให้ออกจากราชการ ให้ปรับบทกรณีให้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการน้ัน โดยอนุโลม 

 

มาตรา 133  ภายใต้บังคับหมวด 8 และหมวด 10 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

อาจถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ได้ 
 

หมวด 10 

การอุทธรณ์ 

                   

  

มาตรา ๑๓๔  ผู้ ใดถูกสั่ งลงโทษตามพระราชบัญญัติ น้ีห รือถูกสั่ ง ใ ห้ออกจากราชการ 

ตามมาตรา 124 (1) (3) (6) มาตรา 125 มาตรา 126 และมาตรา 127 ผู้น้ันมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค.ศ. 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบค าสั่ง 

การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ.ค.ศ. 
 

มาตรา ๑๓๕  ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์  ก.พ.ค.ศ. จะพิจารณาวินิจฉัยเองหรือจะตั้ง
คณะอนุกรรมการวิสามัญอุทธรณ์ เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ก็ได้ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามที่ก าหนด 

ในกฎ ก.พ.ค.ศ. 
  

มาตรา ๑๓๖  เมื่อ ก.พ.ค.ศ. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาผู้ มีอ านาจ 

ตามมาตรา 65 ด าเนินการให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยน้ันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ก.พ.ค.ศ. มีค าวินิจฉัย 

ในกรณีที่ผู้ อุทธรณ์หรือผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค.ศ. 
ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบค าวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ศ. 

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหน่ึง ให้ถือว่าเป็นการจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน 

 

มาตรา ๑๓๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้กรรมการ ก.พ.ค.ศ. และอนุกรรมการ
วิสามัญอุทธรณ์ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มีอ านาจดังต่อไปน้ี 



๔๗ 

 

 

(๑) สั่งให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งลงโทษหรือสั่งให้ออกจากราชการอันเป็นเหตุให้มีการอุทธรณ์ 

ส่งส านวนการสอบสวนและการลงโทษให้ ก.พ.ค.ศ. ภายในเวลาที่ก าหนด 

(๒) สั่งให้กระทรวง ส่วนราชการ และหน่วยงานการศึกษาสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเติม 

หรือส่งตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดมาให้ถ้อยค า ในการน้ีจะก าหนด  

ระยะเวลาในการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเติมไว้ด้วยก็ได้ 
(๓) มีค าสั่งให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วนบริษัท

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน หรือลูกจ้างของกระทรวง ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
การศึกษา หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

(๔) เข้าไปในอาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.พ.ค.ศ. ทั้งน้ี ในระหว่าง
พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการของสถานที่น้ัน 

(๕) สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเติม 

 

มาตรา ๑๓๘  การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา 13๔ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 

หน่ึงร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ เว้นแต่มีเหตุขัดข้องที่ท าให้การพิจารณาวินิจฉัยไม่แล้วเสร็จ 

ภายในระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกซึ่งไม่เกินสองครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน 

และให้บันทึกเหตุขัดข้องให้ปรากฏไว้ด้วย 

 

มาตรา ๑๓๙  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาตามมาตรา 70 ผู้ใดถูกสั่ง 
ลงโทษทางวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ และผู้ น้ันมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการที่โอนมา แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ 

ตามกฎหมายดังกล่าว ก็ให้ผู้ น้ันมีสิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา 13๔ ได้ แต่ถ้าผู้ น้ันได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ 

ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการที่โอนมาไว้แล้ว 

และในวันที่ผู้น้ันไดโ้อนมาบรรจุเปน็ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การพิจารณาอุทธรณ์ยังไม่แล้วเสร็จ 

ก็ให้ส่งเร่ืองให้ ก.พ.ค.ศ. เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 

 

มาตรา ๑๔๐  ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้  ก.พ.ค.ศ. มีอ านาจไม่ รับอุทธรณ์  ยกอุทธรณ์ 

หรือมีค าวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกค าสั่งลงโทษ และให้เยียวยาความเสียหายให้ผู้อุทธรณ์ หรือให้ด าเนินการอ่ืนใด
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ตามระเบียบที่ ก.พ.ค.ศ. ก าหนด 

การวิ นิจฉัยให้แก้ ไขหรือให้ด าเนินการอ่ืนตามวรรคหน่ึง  ก.พ.ค.ศ.  จะให้เ พ่ิมโทษไม่ ได้ 
เว้นแต่เป็นกรณีได้รับแจ้งจาก ก.ค.ศ. ตามมาตรา 118 ว่าสมควรเพิ่มโทษ ในกรณีเช่นนั้น ก.พ.ค.ศ. 
มีอ านาจวินิจฉัยให้เพิ่มโทษได้ 

 

มาตรา ๑๔๑  เมื่อมีกรณีดังต่อไปน้ี อนุกรรมการวิสามัญอุทธรณ์ อาจถูกคัดค้านได้ 
(๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระท าผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 

(๒) มีส่วนได้เสียในการกระท าผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 

(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้อุทธรณ์ 



๔๘ 

 

 

(๔) เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษหรือสั่งให้ออกจากราชการ 

(๕) เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัยหรือการสั่งให้ออกจากราชการที่ผู้ อุทธรณ์  

ถูกลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 

(๖) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) 
อันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้อุทธรณ์ 

อนุกรรมการวิสามัญอุทธรณ์ ซึ่งมีกรณีตามวรรคหน่ึง ให้แจ้งต่อประธาน ก.พ.ค.ศ. และถอนตัว 

จากการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 

การยื่นค าคัดค้าน และการพิจารณาค าคัดค้าน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ.ค.ศ. 
 

หมวด 11 

การร้องทุกข์ 
                   

 
มาตรา ๑๔๒  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเห็นว่า ตนไม่ได้รับความเป็นธรรม 

หรือมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และเป็นกรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์ตามหมวด 10 ได้ ให้ผู้น้ันมีสิทธิร้องทุกข์
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในหมวดน้ี 

 

 มาตรา 143  การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชาที่มีต าแหน่งตั้งแต่ผู้อ านวยการส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาลงมาและมิใช่เป็นการด าเนินการตามมตขิอง อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ให้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 

 การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชาที่มีต าแหน่งตั้งแต่หัวหน้าส่วนราชการลงมา และมิใช่ 

เป็นการด าเนินการตามมติของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ ให้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
หรือ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ แล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีตามวรรคหน่ึง 
 การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชาที่มีต าแหน่งเหนือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นไป อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 

อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.ศ. 
 การพิจารณาร้องทุกข์เมื่อ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ ได้พิจารณามีมติหรือ ก.พ.ค.ศ. 
ได้พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ประการใดแล้ว ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 สั่งหรือด าเนินการให้เป็นไปตามมติ
หรือค าวินิจฉัยน้ัน 

 มติของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ และ ก.พ.ค.ศ. ตามวรรคสี่ ให้เป็นที่สุด 

 การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ตามวรรคหน่ึง วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ 
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ.ค.ศ. 
 

มาตรา ๑๔๔  ในการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ให้ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ.
ส่วนราชการ หรือ ก.พ.ค.ศ. แล้วแต่กรณี มีอ านาจไม่รับเร่ืองร้องทุกข์ ยกค าร้องทุกข์ หรือมีค าวินิจฉัยให้แก้ไข
หรือยกเลิกค าสั่งและให้เยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้องทุกข์ หรือให้ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม
ตามระเบียบที่ ก.พ.ค.ศ. ก าหนด 

 



๔๙ 

 

 

มาตรา ๑๔๕  ในการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ ก.พ.ค.ศ. จะพิจารณาวินิจฉัยเองหรือจะตั้ง
กรรมการ ก.พ.ค.ศ. คนหน่ึง หรือจะตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญร้องทุกข์ เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
เร่ืองร้องทุกข์ก็ได้ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ.ค.ศ. และในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี
ให้อนุกรรมการวิสามัญร้องทุกข์เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและให้มีอ านาจตามมาตรา 114
โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๔๖  เมื่อมีกรณีดังต่อไปน้ี อนุกรรมการวิสามัญร้องทุกข์อาจถูกคัดค้านได้ 
(๑) เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจ หรือเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชา

ดังกล่าว 

(๒) มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่ร้องทุกข์ 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ร้องทุกข์ 
(๔) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) อันอาจ

ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องทุกข์ 
อนุกรรมการวิสามัญร้องทุกข์ซึ่งมีกรณีตามวรรคหน่ึง ให้แจ้งต่อประธาน ก.พ.ค.ศ. และถอนตัว 

จากการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ 
การยื่นค าคัดค้าน และการพิจารณาค าคัดค้าน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ.ค.ศ. 
 

หมวด 12 

การคุ้มครองระบบคุณธรรม  

                   

 

มาตรา ๑๔๗  ในกรณีที่ ก.พ.ค.ศ. เห็นว่ากฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใดที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี 

และมุ่งหมายให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่สอดคล้องกับระบบคุณธรรมตามมาตรา 40 ให้ ก.พ.ค.ศ. แจ้งให้
ส่วนราชการ หน่วยงานหรือหน่วยงานการศึกษา หรือผู้ออกกฎ ระเบียบ หรือค าสั่งดังกล่าวทราบ 

เพื่อด าเนินการแก้ไข หรือยกเลิกตามควรแก่กรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๐ 

 

 

บทเฉพาะกาล 
                   

 

มาตรา ๑๔๘  ในวาระเร่ิมแรก ให้ ก.ค.ศ. ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ท่ี 16/2560 เร่ือง การบริหารงานบคุคลของขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 
ที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติฉบับน้ีใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ ก.ค.ศ. ตามพระราชบัญญัติน้ีไปพลางก่อน
จนกว่าจะได้แต่งตั้ง ก.ค.ศ. ขึ้นใหม่ ตามพระราชบัญญัติน้ี ทั้งน้ี ต้องไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

ให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และข้อ 5 และข้อ 6 ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ท่ี 16/2560 เร่ือง การบริหารงานบคุคลของขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 

ที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติฉบับน้ีใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ตามพระราชบัญญัติน้ี 

ไปพลางก่อนจนกว่าจะไดแ้ต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ขึ้นใหม่ ตามพระราชบัญญัติน้ี เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะก าหนด 

เป็นอย่างอ่ืน 

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจ ขึ้นปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ แทน ให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจนั้น ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป จนกว่ากรณีจะแล้วเสร็จ  เว้นแต่ ก.ค.ศ. ตามพระราชบัญญัติน้ีจะก าหนด   
เป็นอย่างอ่ืน 

 

มาตรา ๑๔๙  ในระหว่างที่ยังมิได้มีการด าเนินการให้มี อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัติน้ี
ให้ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง ตามมาตรา 25 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติฉบับน้ีใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ 
อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัติน้ีไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้ง  อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ 

ตามพระราชบัญญัติน้ี เว้นแต่ในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ ก.ค.ศ. แต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ 

ขึ้นคณะหน่ึง เพ่ือท าหน้าที่ อ.ก.ค.ศ. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามพระราชบัญญัติน้ี 

ไปพลางก่อน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

 ในระหว่างที่ยังมิได้มีการด าเนินการให้มี อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ในหน่วยง านหรือหน่วยงาน
การศึกษา ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ตามมาตรา 25 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ
ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ในหน่วยงานหรือหน่วยงานการศึกษา ตามพระราชบัญญัติน้ีไปพลางก่อน
จนกว่าจะได้แต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ตามพระราชบัญญัติน้ี ทั้งน้ี ต้องไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน  

นับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

 

 

 



๕๑ 

 

 

มาตรา ๑๕๐  ในระหว่างที่ยังมิได้มีการด าเนินการให้มี  อ.ก.ค.ศ. จังหวัด  และ อ.ก.ค.ศ.
กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญตัิน้ี ให้ กศจ. และ กศจ. กรุงเทพมหานคร ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เร่ือง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  
3 เมษายน 2560 ที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติฉบับน้ีใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 

และ อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติน้ีไปพลางก่อน  แล้วแต่กรณี ทั้งน้ี ต้องไม่เกิน 

หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

 

มาตรา 151  ในระหว่างที่ยังมิได้ด าเนินการให้มี ก.พ.ค.ศ. ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้ อ.ก.ค.ศ.
วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการร้องเรียน
ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  

และข้อ 5 และ ข้อ 6 ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เร่ือง การบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 ที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติฉบับน้ี
ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ ก.พ.ค.ศ. ตามพระราชบัญญัติน้ีไปพลางก่อนจนกว่านายกรัฐมนตรีจะได้แต่งตั้ง ก.พ.ค.ศ.
ตามพระราชบัญญัติน้ี ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

 

มาตรา 152  การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการของ ก.ค.ศ. กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในวันที่พระราชบัญญัติ น้ีใช้บังคับ 

ให้ด าเนินการดังต่อไปน้ี เว้นแต่ ก.ค.ศ. ตามพระราชบัญญัติน้ี จะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

 (1) กรณีที่อยู่ในอ านาจของ ก.ค.ศ. ให้ ก.ค.ศ. ตามพระราชบัญญัติน้ี หรือ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ
ตามพระราชบัญญัติน้ี แล้วแต่กรณี ด าเนินการต่อไป 

 (2) กรณีที่อยู่ในอ านาจของ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง ให้ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. 
ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง ในหน่วยงานหรือหน่วยงานการศึกษา ตามพระราชบัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี ด าเนินการต่อไป 

 (3) กรณีที่อยู่ในอ านาจของ กศจ. ให้ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ตามพระราชบัญญัติน้ี ด าเนินการต่อไป 

 

มาตรา 153  หน่วยงานการศึกษาใดที่ได้มีการก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้ถือว่าเป็นหน่วยงานการศึกษา 

ตามพระราชบัญญัติน้ี เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ ก.ค.ศ. 
ตามพระราชบัญญัติน้ีจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

 

มาตรา 154  ผู้ใดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ
ให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติน้ี โดยด ารงต าแหน่งหรือด ารงต าแหน่ง
ที่มีวิทยฐานะเดิม และให้ได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ หรือเงินประจ าต าแหน่งตามที่ได้รับอยู่เดิมต่อไป



๕๒ 

 

 

เท่าที ่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี ้ จนกว่าจะได้มีการออกกฎ  ก.ค.ศ. ระเบียบ หลักเกณฑ์ 

และวิธีการข้อบังคับ หรือข้อก าหนดตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา 155  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีกระท าผิดวินัยหรือกรณีที่สมควร 

ให้ออกจากราชการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 

ตามพระราชบัญญัติน้ี มีอ านาจสั่งลงโทษผู้น้ันหรือสั่งให้ผู้ น้ันออกจากราชการตามกฎหมายเกี่ยวกับ  

การบริหารงานบุคคลที่ใช้อยู่ในขณะน้ัน ส่วนการสอบสวน การพิจารณา และการด าเนินการเพ่ือลงโทษ  

หรือให้ออกจากราชการ ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี เว้นแต่ 
(๑) กรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

ที่ใช้อยู่ในขณะน้ันไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ และยังสอบสวนไม่เสร็จก็ให้ สอบสวน 

ตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

(๒) กรณีที่ได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะน้ันเสร็จไปแล้ว  

ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้การสอบสวนหรือพิจารณา แล้วแต่กรณีน้ันเป็นอันใช้ได้ 
(๓) กรณีที่ได้มีการรายงานหรือส่งเรื่อง หรือน าส านวนเสนอ หรือส่งให้ ก.ค.ศ. กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.

ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะน้ัน และ ก.ค.ศ. กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
พิจารณาเรื่องน้ันยังไม่เสร็จ ก็ให้ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
ตามพระราชบัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี พิจารณาตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 

มาตรา 156  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่น 

หรือข้าราชการอ่ืนก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ผู้ใดมีกรณีกระท าผิดวินัยหรือกรณีที่สมควร 

ให้ออกจากราชการหรือออกจากงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการน้ันอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ผู้บังคับบัญชา
หรือผู้มีอ านาจตามมาตรา 65 ตามพระราชบัญญัติน้ีมีอ านาจด าเนินการทางวินัยแก่ผู้น้ัน หรือด าเนินการ 

สั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการได้ ทั้งนี้ ให้น ามาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๑๓๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา 157  เ ร่ืองอุทธรณ์และเร่ืองร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับและอยู่ในระหว่าง 

การพิจารณาของ ก.ค.ศ. กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้ด าเนินการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ต่อไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการยื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ และให้ด าเนินการดังนี้ 

(1) เร่ืองที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ ก.ค.ศ. ให้ ก.ค.ศ. ตามพระราชบัญญัติน้ีพิจารณาต่อไป
จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

(2) เร่ืองที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เมื่อ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. ในส่วนราชการ
น้ันแล้ว ให้ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัติน้ี พิจารณาต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ เว้นแต่เร่ืองที่
อยู่ระหว่างการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เมื่อ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. ในหน่วยงานหรือหน่วยงาน



๕๓ 

 

 

การศึกษาน้ัน ตามพระราชบัญญัติน้ีแล้ว ให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ตามพระราชบัญญัติน้ี พิจารณาต่อไป
จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

(3) เร่ืองที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กศจ. เมื่อ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ตามพระราชบัญญัติน้ีแล้ว
ให้ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ตามพระราชบัญญัติน้ี พิจารณาต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 

มาตรา 158  ผู้ใดถูกสั่งลงโทษหรือถกูสั่งให้ออกจากราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ ไขเพ่ิมเติม ถ้ ายั งมิ ได้ยื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ 
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวและยังไม่พ้นก าหนดเวลาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ในวันที่พระราชบัญญัติน้ี  

ใช้บังคับ ให้มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติน้ีได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ี
ใช้บังคับ 

 

มาตรา 159  เร่ืองอุทธรณ์และเร่ืองร้องทุกข์ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่อยู่ในอ านาจการพิจารณาของ ก.ค.ศ. กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. 
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ซึ่งได้ยื่นในวันหรือหลังวนัที่พระราชบญัญตัิน้ีใช้บังคบัและเปน็กรณีที่มีการลงโทษหรือสั่งการไว้
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ด าเนินการดังนี้ 

(1) เร่ืองอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย เร่ืองร้องทุกข์ค าสั่งให้ออกจากราชการ เร่ืองร้องทุกข์  
ที่เหตุเกิดจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปลัดกระทรวง  

และเร่ืองร้องทุกข์ที่เป็นค าสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ซึ่งสั่งการตามมติของ กศจ.
หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้ ก.พ.ค.ศ. เป็นผู้พิจารณา 

(2) เรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เหตุเกิดจาก
ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาลงมา  หรือผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 

ซึ่งมิใช่เป็นการด าเนินการตามมติของ กศจ. ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมให้ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ตามพระราชบัญญัติน้ี เป็นผู้พิจารณา 

(3) เร่ืองร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มิได้สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ที่เหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ซึ่งมิใช่เป็นการด าเนินการตามมติของ อ.ก.ค.ศ. 
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ให้ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณา 

 

มาตรา 160  การใดอยู่ระหว่างด าเนินการหรือเคยด าเนินการตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการ
ข้อก าหนด ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้ด าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ เว้นแต่ ก.ค.ศ. ตามพระราชบัญญัติน้ี 

จะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

 

มาตรา 161  การใดที่อยู่ระหว่างด าเนินการหรือเคยด าเนินการได้ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมิได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี 



๕๔ 

 

 

หรือมีกรณีที่ไม่อาจด าเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี การด าเนินการต่อไปในเร่ืองน้ันประการใดให้เป็นไป
ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 

มาตรา 162  บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ข้อก าหนด หรือค าสั่งอ่ืนใดอ้างถงึ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา กศจ. และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจของ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการ ข้อก าหนด หรือค าสั่งอ่ืนใดน้ันอ้างถึง อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ.
กรุงเทพมหานคร อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ในหน่วยงานหรือหน่วยงานการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ
ตามพระราชบัญญัติน้ี แล้วแต่กรณี 

 

มาตรา 163  ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา หรือ ก.ค.ศ. ยังมิได้ออกกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หรือจัดท ามาตรฐานต าแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ หรือก าหนดกรณีใดเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี
ให้น าพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.ค.ศ. กฎ ก.พ. มติ ก.ค.ศ. มติ ก.พ. มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล มาตรฐานต าแหน่งมาตรฐานวิทยฐานะ หรือกรณีที่ ก.ค.ศ.
หรือ ก.พ. ก าหนดไว้แล้ว ซึ่งใช้บังคับอยู่เดิมมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ี 

ในกรณีที่มีปัญหาในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง ให้ ก.ค.ศ. มีอ านาจวินิจฉัยช้ีขาด 

ในกรณีที่การด าเนินการในเร่ืองใดตามพระราชบัญญัติน้ีก าหนดให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ถ้ายังมิได้ 
มีกฎ ก.ค.ศ. ในเร่ืองน้ัน และไม่อาจน าความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับได้ ให้ ก.ค.ศ. มีมติก าหนดการในเร่ืองน้ัน
เพื่อใช้บังคับเป็นการช่ัวคราวได้ 

 

มาตรา 164  ในระหว่างที่ ก.พ.ค.ศ. ยังมิได้ออกกฎ ก.พ.ค.ศ. ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ 

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ให้น ากฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าว
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลมไปพลางก่อน เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง 

กับพระราชบัญญัติน้ี เว้นแต่ ก.พ.ค.ศ. จะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
(................................................)

นายกรัฐมนตรี 


