๑
เอกสารประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี

ร่าง
พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ....

โดยที่ เป็ นการสมควรปรั บปรุ งกฎหมายว่ าด้ วยระเบี ยบข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา

มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖2
(๕) ค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 16/2560 เรื่ อ ง การบริ ห ารงานบุ ค คล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2560
(๖) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 ข้อ 8 (1) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ (8) ข้อ 9 และข้อ 13
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุ และแต่งตั้ ง
ตามพระราชบั ญญั ติ นี้ ให้ รั บราชการโดยได้ รั บ เงิ นเดื อนจากเงิ นงบประมาณแผ่ นดิ น งบบุ คลากรที่ จ่ าย
ในลั ก ษณะเงิ น เดื อ นในกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า กระทรวงวั ฒ นธรรม
หรือกระทรวงอื่นที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา

๒

“ข้าราชการครู ” หมายความว่า ผู้ที่ประกอบวิ ชาชีพซึ่ งทาหน้ าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน
และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ
“คณาจารย์” หมายความว่า บุคลากรซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ
“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้งผู้สนับสนุน
การศึกษาซึ่งเป็นผู้ทาหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ
การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษา
“วิ ชาชี พ ” หมายความว่ า วิ ชาชี พครู วิ ช าชี พ ผู้ บ ริ หารสถานศึ กษา วิ ชาชี พ ผู้ บริ ห ารการศึ กษา
และวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น
“เขตพื้นที่การศึกษา” หมายความว่า เขตพื้นที่การศึกษาตามประกาศกระทรวง
“หน่วยงานการศึกษา” หมายความว่า
(๑) สถานศึกษา
(๒) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๓) สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(๔) แหล่งการเรียนรู้ตามประกาศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(5) สานักงานศึกษาธิการภาค
(6) สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
(๗) หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือตามประกาศ
กระทรวง หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาหนด
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์การเรียน วิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน สถาบัน หรือสถานศึกษา
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐที่มีหน้าที่และอานาจหรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติและตามประกาศกระทรวง
“หน่ วยงาน” หมายความว่ า หน่ วยงานในสั งกั ด ส่ ว นราชการซึ่ งท าหน้ าที่ เ กี่ ยวกั บการบริ หาร
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
“ส่วนราชการ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่ากรม
“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่า
“กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงศึกษาธิการ
“รั ฐ มนตรี เ จ้ า สั งกั ด ” หมายความว่ า รั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงในกระทรวงที่ มี ข้ า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในสังกัด
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 บรรดาคาว่า “ข้าราชการพลเรือน” ที่มีอยู่ในกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นใด
ให้หมายความรวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย เว้นแต่จะได้มีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ
หรือข้อบังคับอื่นใดที่บัญญัติไว้สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะ

๓

มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรา 7 ให้มีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า
“ก.ค.ศ.” ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ
(2) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับมอบหมายหนึ่งคน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการ ก.ค.ศ. และเลขาธิการคุรุสภา
(3) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง จากบุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ
และประสบการณ์ สู ง ทางด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล ด้ า นการศึ ก ษา ด้ า นกฎหมาย ด้ า นนโยบาย
และยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์หรือการเงินการคลัง และด้านการผลิตและพัฒนาครู ด้านละหนึ่งคน
ให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการ และให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. แต่งตั้งข้าราชการในสานักงาน ก.ค.ศ.
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ไม่เกินสองคน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (3) ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ในกฎ ก.ค.ศ.
มาตรา 8 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๔) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๕) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา หรือผู้มีตาแหน่งบริหารในพรรคการเมือง
(6) ไม่ได้เป็นกรรมการโดยตาแหน่งอยู่แล้ว
(7) เป็ นผู้ ที่ได้รั บการยอมรับในเรื่ องความซื่อสั ตย์ ความยุ ติธรรม และไม่ เคยมี ประวั ติเสื่อมเสี ย
ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ
ในกรณีที่ จะแต่งตั้ งข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ ใดให้ เป็ น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นั้นต้องดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
หรือระดับเชี่ยวชาญมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ หรือมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี

๔

มาตรา 9 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้อีก
แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสองวาระมิได้
ถ้ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนครบวาระจากการดารงตาแหน่ง ให้ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการ
แทนตาแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. เว้นแต่วาระการดารง
ตาแหน่งของกรรมการผู้นั้นเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้ และให้กรรมการ
ซึ่งแทนกรรมการในตาแหน่งที่ว่างลงมีวาระอยู่ในตาแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ในระหว่างที่ยังมิได้ดาเนินการให้มีกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างลงตามวรรคสอง และยังมีกรรมการ
ที่เหลืออยู่เกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
เมื่ อ ครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ ง หากยั งไม่ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ขึ้ น ใหม่
ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา 10 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8
(๖) ได้ รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออก
มาตรา 11 ให้ ก.ค.ศ. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนโยบายการผลิตผู้ประกอบวิชาชีพครูให้ สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ
(๒) กาหนดนโยบาย วางแผน อัตรากาลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งให้ความเห็นชอบ
เกณฑ์อัตรากาลัง จานวนและอัตราตาแหน่งของหน่วยงานการศึกษา
(๓) เสนอแนะแก่คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจาตาแหน่ง
เงินเพิ่มค่าครองชีพ เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ สวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลอื่นของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(๔) ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ หลั กเกณฑ์ วิ ธี การ และเงื่ อนไขการบริ หารงานบุ คคล
ของข้ าราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึ กษา และมาตรฐานการบริ หารและพั ฒนาทรั พยากรบุ คคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการตาม กฎ ก.ค.ศ.
เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
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(๕) พิจารณาวิ นิจฉัยตีความปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่ องจากการใช้บังคั บพระราชบัญญัตินี้ เมื่อ ก.ค.ศ.
มีมติเป็นประการใดแล้ว ให้หน่วยงานการศึกษาหรือผู้มีหน้าที่และอานาจปฏิบัติตามนั้น
(๖) พัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๗) กาหนดวิธีการและเงื่อนไขการจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งครู
และบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา รวมทั้งกาหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน
(8) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญกาลังใจ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ การจัดสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(9) พิ จารณาตั้ ง อ.ก.ค.ศ. ส่ วนราชการ อ.ก.ค.ศ. จั งหวั ด อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร อ.ก.ค.ศ. ในหน่ วยงาน
หรือหน่วยงานการศึกษา และคณะอนุกรรมการอื่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย
(10) กาหนดมาตรฐาน พิจารณา และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัย การออกจากราชการ
ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(11) ก ากั บ ดู แ ล ติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ นผลการบริ หารงานบุ คคลของข้ าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคล ตรวจสอบ
และปฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ในการนี้ ใ ห้ มี อ านาจเรี ย กเอกสารและหลั ก ฐานจาก หน่ ว ยงาน
หรือหน่วยงานการศึกษา ให้ผู้แทนของหน่วยงานการศึกษา ข้าราชการ หรือบุคคลใด มาชี้แจงข้อเท็จจริง
และให้มีอานาจออกระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งให้ส่วนราชการ หน่วยงานหรือหน่วยงานการศึกษา ข้าราชการ
หรื อ บุ ค คลใดรายงานเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ไปยัง ก.ค.ศ.
(12) ในกรณีที่ปรากฏว่าส่วนราชการ หน่วยงานหรือหน่ วยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ
อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร อ.ก.ค.ศ. ในหน่วยงานหรือหน่วยงานการศึกษา คณะอนุกรรมการ
หรือผู้มีหน้ าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบั ติการโดยไม่ถูกต้อง
และไม่เหมาะสมหรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้ ก.ค.ศ. มีอานาจยับยั้งการปฏิบัติการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว หรือมีมติ
ให้ ส่ วนราชการ หน่ วยงานหรื อ หน่ วยงานการศึ กษา อ.ก.ค.ศ. ส่ วนราชการ อ.ก.ค.ศ. จั งหวั ด อ.ก.ค.ศ.
กรุงเทพมหานคร อ.ก.ค.ศ. ในหน่วยงานหรือหน่วยงานการศึกษา คณะอนุกรรมการหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ปฏิบัติไปตามนั้น
(13) พิ จารณารับรองคุณวุฒิ ของผู้ได้รั บปริ ญญา ประกาศนี ยบัตรวิ ชาชี พ หรื อคุ ณวุฒิ อย่ างอื่ น
เพื่อประโยชน์ ในการบรรจุแ ละแต่งตั้งเป็นข้ าราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึ กษา และการกาหนด
อัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ควรได้รับ
(14) กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมในเรื่องการปฏิบัติการต่าง ๆ ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
(15) พิ จ ารณาจั ด ระบบทะเบี ย นประวั ติ แ ละแก้ ไ ขทะเบี ย นประวั ติ เ กี่ ย วกั บ วั น เดื อ น ปี เ กิ ด
และควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(16) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(17) จั ด ให้ มี ม าตรฐานทางจริ ย ธรรม เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ใช้ เ ป็ น หลั ก ในการก าหนด
ประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว
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มาตรา 12 การประชุม ก.ค.ศ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุ มหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธาน
กรรมการทาหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะ หรือเมื่อมีกรณีเข้าข่าย
ที่กฎหมายกาหนดว่ากรรมการผู้นั้นมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา 13 ก.ค.ศ. มีอานาจตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ”
เพื่อทาการใด ๆ แทนได้ หรือทาหน้าที่เช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการอื่นที่กาหนดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ได้
องค์ประกอบ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ รวมตลอดทั้ง
วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
มาตรา 14 ให้มีสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกโดยย่อว่า
“สานักงาน ก.ค.ศ.” โดยมีฐานะเป็นกรม และมีเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียกโดยย่อว่า “เลขาธิการ ก.ค.ศ.” ซึ่งมีฐานะเป็นอธิบดี เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและบริหารราชการ
ของสานักงาน ก.ค.ศ. ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงาน ก.ค.ศ. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินงานในหน้าที่ของ ก.ค.ศ. และ ก.พ.ค.ศ. และดาเนินการตามที่ ก.ค.ศ.
หรือ ก.พ.ค.ศ. มอบหมาย
(2) เสนอแนะและให้ ค าปรึ กษาแก่ ส่ วนราชการ หน่ วยงานหรื อ หน่ วยงานการศึ กษา เกี่ ยวกั บ
หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๓) พั ฒ นา ส่ งเสริ ม วิ เ คราะห์ วิ จั ย เกี่ ย วกั บ นโยบาย ยุ ทธศาสตร์ ระบบ หลั กเกณฑ์ วิ ธี ก าร
และมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(4) ติดตามและประเมินผลทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(5) ดาเนินการเกี่ยวกับแผนกาลังคนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(6) เป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(7) จัดทายุทธศาสตร์ ประสานและดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(8) ส่งเสริม ประสานงาน เผยแพร่ ให้คาปรึกษาแนะนาและดาเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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(9) ดาเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่น
เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการกาหนดอัตราเงินเดือน
หรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับ ตาแหน่ง และประเภทตาแหน่งสาหรับคุณวุฒิดังกล่าว
(10) ดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(11) จัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเสนอต่อ ก.ค.ศ. และคณะรัฐมนตรี
(12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบั ญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ คณะรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.ค.ศ. มอบหมาย
มาตรา 15 ให้ มี คณะอนุ กรรมการสามั ญ เรี ยกโดยย่ อว่ า “อ.ก.ค.ศ. สามั ญ ” เพื่ อเป็ นองค์ กร
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
(๑) คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามัญประจาส่วนราชการ เรียกโดยย่อว่า
“อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ” โดยออกนามส่วนราชการ
(๒) คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามัญประจาจังหวัด เรียกโดยย่อว่า
“อ.ก.ค.ศ. จังหวัด” โดยออกนามจังหวัด
(3) คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามัญประจากรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า
“อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร”
นอกจาก (๑) (2) และ (3) ในกรณีมีความจาเป็น ก.ค.ศ. อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาสามัญประจาหน่วยงานหรือ หน่วยงานการศึกษาอื่นใดเป็นการเฉพาะก็ไ ด้
ทั้งนี้ การเรียกชื่อ องค์ประกอบ และอานาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
บรรดาบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายอื่นที่อ้างถึง อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ให้ หมายถึง
อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ตามวรรคสองด้วย เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะกาหนดเป็นอย่างอื่น
มาตรา 16 คณะอนุ กรรมการข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาสามั ญประจ าส่ วนราชการ
เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ” โดยออกนามส่วนราชการ ประกอบด้วย
(1) หัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธาน
(2) รองหัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้รับมอบหมายหนึ่งคน เป็นรองประธาน
(3) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง จากบุ ค คลซึ่ ง มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ และประสบการณ์ สู ง
ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการศึกษา และด้านกฎหมาย จานวนสามคน
(4) รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. หรือผู้แทนสานักงาน ก.ค.ศ. ที่เลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบหมายหนึ่งคน
(5) ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ซึ่ งด ารงต าแหน่ ง ประเภทบริ ห ารหรื อ ประเภท
อานวยการ หรือมีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าเชี่ยวชาญ จานวนไม่เกินสามคน
ให้ หั วหน้ าส่ วนราชการตั้ งข้ าราชการในส่ วนราชการนั้ นเป็ นกรรมการและเลขานุ การหนึ่ ง คน
และผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน
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มาตรา 17 อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะ ก.ค.ศ. เกี่ ยวกั บนโยบายการผลิ ต และการบริ หารงานบุ คคลของข้ าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในส่วนราชการ
(2) พิจารณากาหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในส่ วนราชการ รวมทั้ ง วางแผนอั ต ราก าลั ง เกณฑ์ อั ต ราก าลั ง การก าหนดจ านวนและอั ตราต าแหน่ ง
การเกลี่ยอัตรากาลังให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
(3) พิจารณาให้ ความเห็ นชอบการบรรจุแ ละแต่งตั้งข้าราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษา
ในส่วนราชการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ
(4) พิจารณาเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(5) พิจารณาแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามั ญ เพื่ อช่ วยเหลื อการปฏิบั ติงานของ อ.ก.ค.ศ. ส่ วนราชการ
ได้ตามความจาเป็น
(6) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญกาลัง ใจ การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม
การจัดสวัสดิการ และการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส่วนราชการ
(7) ก ากั บ ดู แ ล ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลการบริ ห ารงานบุ คคลของข้ าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในส่วนราชการ ในการนี้ ให้มีอานาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากหน่วยงานการศึกษา
ให้ผู้แทนของหน่วยงานการศึกษาหรือบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีปฏิบัติไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม
หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
(8) จัดทา พัฒนา และบูรณาการฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส่วนราชการ
(9) จัดทารายงานประจาปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ.
(10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย
มาตรา 18 องค์ประกอบ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้น
จากตาแหน่งของ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ตามมาตรา 17 (5) ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
การแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ตามวรรคหนึ่ง ต้องคานึงถึงวงเงินงบประมาณที่ได้รับความคุ้มค่า
ความประหยัด ความรวดเร็ว และไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จาเป็น
มาตรา 19 คณะอนุ กรรมการข้าราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึกษาสามั ญ ประจาจั งหวั ด
เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. จังหวัด” โดยออกนามจังหวัดประกอบด้วย
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานอนุกรรมการ
(2) ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด และผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาในพื้ น ที่
ที่รับผิดชอบในจังหวัด เป็นอนุกรรมการ
(3) ผู้ แ ทนส านั กงานคณะกรรมการข้ าราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษาจ านวนหนึ่ งคน
เป็นอนุกรรมการ

๙

(4) ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสามคน ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ สูง
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา และด้านกฎหมาย ด้านละหนึ่งคน เป็นอนุกรรมการ
(5) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดจานวนสามคน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
จานวนหนึ่งคน ข้าราชการครูจานวนหนึ่งคน และบุคลากรทางการศึกษาอื่นจานวนหนึ่งคน เป็นอนุกรรมการ
(๖) ให้ ผู้อานวยการสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 หรือเขตเดียวในจังหวัดนั้ น
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 หรือเขตเดียว แต่งตั้งข้าราชการ
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
จังหวัดใดที่มีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามากกว่าหนึ่งเขต ให้ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มิใช่เขต ๑ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
อนุ กรรมการตาม (3) และ (4) ต้องไม่ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา และต้องไม่เป็ น
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา หรือผู้มีตาแหน่งบริหาร
ในพรรคการเมือง
คุ ณ สมบั ติ อื่ น หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารได้ ม า วาระการด ารงต าแหน่ ง และการพ้ น จากต าแหน่ ง
ของอนุกรรมการตาม (4) และ (5) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา 20 อ.ก.ค.ศ. จังหวัด มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะ ก.ค.ศ. หรื อ ส่ ว นราชการ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของข้ า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(2) พิจารณากาหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตพื้ นที่ การศึ กษา รวมทั้ งการก าหนดจ านวนและอั ตราต าแหน่ งและเกลี่ ยอั ตราก าลั งให้ สอดคล้ อง
กับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด และนโยบายของส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง
(3) พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบการบรรจุ แ ละแต่ งตั้ งข้ าราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึ กษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา
(4) พิ จารณาเกี่ยวกั บเรื่ องการด าเนิ นการทางวินั ย การสั่ งให้ ออกจากราชการและการร้องทุ กข์
ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(5) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญกาลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม
การจั ด สวั สดิ การ และการยกย่ องเชิ ด ชู เ กี ยรติ ข้ าราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึ กษาในหน่ วยงาน
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) กากับ ดู แ ล ติ ด ตามและประเมิ นผลการบริห ารงานบุ คคลของข้าราชการครูแ ละบุค ลากร
ทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(7) จัดทา พัฒนา และบูรณาการฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(8) จัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
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(9) พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง อนุ ก รรมการ หรื อ แต่ ง ตั้ ง คณะท างาน เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ การปฏิ บั ติ ง าน
ของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ได้ตามความจาเป็น
ในการเสนอและการแต่งตั้งอนุกรรมการ หรือแต่งตั้งคณะทางานตามวรรคหนึ่งต้องคานึงถึงวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับ ความคุ้มค่า ความประหยัด ความรวดเร็ว และไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่
โดยไม่จาเป็น
(10) พิจารณาให้ ความเห็ นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่อยู่ในหน้ าที่
และอานาจของผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษา
(11) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ นี้ กฎหมายอื่ น หรื อ ตามที่ ก.ค.ศ.
หรือ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ มอบหมาย
มาตรา 21 คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามัญประจากรุงเทพมหานคร
เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร” โดยมีองค์ประกอบหน้าที่และอานาจเช่นเดียวกับ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด
ตามมาตรา 19 และมาตรา 20 โดยให้ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานที่ ได้ รั บมอบหมาย เป็ นประธานอนุ กรรมการ ส าหรั บอนุ กรรมการ
ตามมาตรา 19 (2) ให้ ศึ กษาธิ การจั งหวั ดและผู้ อ านวยการส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
กรุ งเทพมหานคร เป็ นอนุ กรรมการ และ (6) ให้ ผู้ อ านวยการส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 แต่งตั้งข้าราชการ
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
มาตรา 22 ให้ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด และ อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร แต่งตั้งอนุ กรรมการเพื่อช่วยเหลื อ
หรือกลั่นกรองงาน เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การย้าย การดาเนิ นการทางวินัย การกาหนดวิทยฐานะ
หรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้อนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วย
(1) กรรมการใน อ.ก.ค.ศ. จังหวัด จานวนหนึ่งคน เป็นประธานอนุกรรมการ
(2) กรรมการใน อ.ก.ค.ศ. จังหวัด จานวนสองคน เป็นอนุกรรมการ
(3) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อานวยการสถานศึกษาในจังหวัด จานวนสองคน
เป็นอนุกรรมการ
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. จังหวัด จานวนไม่เกินสามคน เป็นอนุกรรมการ
(5) ผู้อานวยการสานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา เขต 1 หรือเขตเดีย วในจัง หวัด
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ สาหรับในกรุงเทพมหานครให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ในกรณี มี ความจ าเป็ น อ.ก.ค.ศ. จั งหวั ด อาจแต่ งตั้ งข้ าราชการในส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษา เขต 1 หรือเขตเดียวในจังหวัดนั้น จานวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ สาหรับ
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อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร อาจแต่งตั้งข้าราชการในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต 1 จานวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
มาตรา 23 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุ กรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ กษาสามั ญประจ าส่วนราชการ ตามมาตรา 16 (3) และ (5) และอนุ กรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาสามัญประจาจังหวัด มาตรา 19 (4) และ (5) และอนุกรรมการ มาตรา 22 (3)
และ (4) วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ 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 ให้นาความในมาตรา 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 25 ให้ ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษาเป็ น ผู้ บ ริ ห ารราชการในส านั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาและเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
และมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) รับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการที่เป็นหน้าที่และอานาจของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด และตามที่
อ.ก.ค.ศ. จังหวัด มอบหมาย
(2) เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอานาจ
ของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด
(3) พิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(4) จัดทาแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา
(5) จัดทาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) จั ดทามาตรฐานคุ ณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้ นต่ า และเกณฑ์การประเมินผลงานสาหรั บ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(7) ประเมิ นคุ ณภาพการบริหารงานบุคคลเสนอเลขานุ การ อ.ก.ค.ศ. จั งหวัด เพื่อจัดทารายงาน
การบริหารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด และ ก.ค.ศ. ต่อไป
(8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ
และ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด มอบหมาย
มาตรา 26 ให้ ศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด เป็ น ผู้ บ ริ ห ารราชการในส านั กงานศึ ก ษาธิ การจั ง หวั ด และ
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด และมีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(1) รับผิดชอบการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
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(2) พิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
(3) จัดทาแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
(4) จัดทาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
(5) จั ดทามาตรฐานคุ ณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้นต่ า และเกณฑ์การประเมินผลงานสาหรั บ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย
มาตรา 27 ให้ผู้บริหารการศึกษาซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานระดับจังหวัดในหน่วยงานการศึกษาอื่น
นอกจากตามมาตรา 25 และมาตรา 26 เป็นผู้บริหารราชการในหน่วยงานการศึกษานั้น และเป็นผู้บังคับบัญชา
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษานั้น และให้นามาตรา 25 มาใช้บังคับ
แก่ผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวโดยอนุโลม
มาตรา 28 ให้ คณะกรรมการสถานศึ กษา มี หน้ าที่ และอ านาจเกี่ ยวกั บการบริ หารงานบุ คคล
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
(๑) กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ และ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด กาหนด
(๒) เสนอความต้องการจานวนและอั ตราตาแหน่ งของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด พิจารณา
(๓) ให้ ข้ อคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บการบริ หารงานบุ คคลของข้ าราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึ กษา
ในสถานศึกษาต่อผู้อานวยการสถานศึกษา
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด มอบหมาย
ให้นาความในมาตรา 12 มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการสถานศึกษา โดยอนุโลม
มาตรา 29 ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา และมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุม ดูแลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ และ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด กาหนด
(๒) พิจารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
(๓) ส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(๔) จัดทามาตรฐาน ภาระงาน สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
(๕) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ
อ.ก.ค.ศ. จังหวัด หรือคณะกรรมการสถานศึกษา มอบหมาย
ในกรณีที่มเี หตุผลความจาเป็น ผู้อานวยการสถานศึกษาอาจปฏิบัตหิ น้าที่ในสถานศึกษาได้มากกว่าหนึ่งแห่ง
ทั้งนี้ ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
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หมวด 2
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรา 30 ให้ มี คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะหนึ่ ง เรี ยกโดยย่อว่ า “ก.พ.ค.ศ.” ประกอบด้ วย กรรมการจ านวนเจ็ ดคน ซึ่ งนายกรั ฐมนตรี แต่ งตั้ ง
ตามมาตรา 32
กรรมการ ก.พ.ค.ศ. ต้องทางานเต็มเวลา
ให้ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุ การของ ก.พ.ค.ศ. และให้ เลขาธิการ ก.ค.ศ. แต่งตั้ งข้าราชการ
ในสานักงาน ก.ค.ศ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ไม่เกินสองคน
ให้มีหน่วยงานในสานักงาน ก.ค.ศ. ดาเนินงานในหน้าที่ของ ก.พ.ค.ศ.
มาตรา 31 ผู้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ก.พ.ค.ศ. ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบห้าปี
(๓) มีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการข้ า ราชการครู คณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อน คณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น
ในมหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ข) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการกฤษฎีกา
(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในตาแหน่ งไม่ต่ากว่าผู้ พิพากษาศาลอุทธรณ์หรือเทียบเท่า
หรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในตาแหน่งไม่ต่ากว่าอัยการพิเศษประจาเขตหรืออธิบดีอัยการภาค
หรือเทียบเท่า
(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ หรือมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ หรือเทียบเท่า
(ฉ) เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
สั งคมศาสตร์ หรื อวิ ชาที่ เกี่ ยวกั บการบริ หารราชการแผ่ นดิ นในสถาบั นอุ ด มศึ กษา และด ารงต าแหน่ ง
หรือเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ แต่ในกรณีที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ต้องดารงตาแหน่ง
หรือเคยดารงตาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
มาตรา 32 ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.ศ. ประกอบด้วย ประธานศาลปกครองสูงสุด
เป็นประธาน รองประธานศาลฎีกาที่ได้รั บมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ใน ก.ค.ศ. หนึ่งคน ซึ่งได้รับเลือกโดย ก.ค.ศ. และให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการคัดเลือกมีหน้าที่คัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 31 จานวนเจ็ดคน
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ให้ผู้ได้รับคัดเลือกตามวรรคสองประชุมและเลือกกันเอง ให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ก.พ.ค.ศ.
แล้วให้นายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.ศ. ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกาหนด
มาตรา 33 กรรมการ ก.พ.ค.ศ. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นข้าราชการ
(๒) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด
(๓) เป็นผู้ ดารงต าแหน่ งทางการเมื อง กรรมการหรือผู้ ดารงต าแหน่ งที่ รั บผิ ดชอบในการบริหาร
พรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๔) เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
(๕) เป็นกรรมการในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของรัฐ
(๖) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอื่นหรือดารงตาแหน่งหรือประกอบการใด ๆ หรือเป็นกรรมการ
ในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 34 ผู้ ไ ด้ รับ คั ด เลือ กเป็น กรรมการ ก.พ.ค.ศ. ผู้ ใดมี ลั ก ษณะต้ องห้ า มตามมาตรา 33
ผู้ นั้ น ต้ อ งลาออกจากการเป็ น บุ ค คลซึ่ ง มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม หรื อ แสดงหลั ก ฐานให้ เ ป็ น ที่ เ ชื่ อ ได้ ว่ า
ตนได้ เ ลิ ก การประกอบอาชี พ หรื อ วิ ช าชี พ หรื อ การประกอบการอั น มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มดั ง กล่ า ว
ต่อเลขานุการ ก.พ.ค.ศ. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคัดเลือก
ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค.ศ. มิได้ลาออก หรือเลิกการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ
หรื อการประกอบการดั ง กล่ าวภายในเวลาที่ ก าหนดตามวรรคหนึ่ ง ให้ ถื อว่ า ผู้ นั้ นมิ เคยได้ รั บคั ด เลื อ ก
เป็นกรรมการ ก.พ.ค.ศ. และให้ดาเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.ศ. ขึ้นใหม่
มาตรา 35 กรรมการ ก.พ.ค.ศ. มีวาระการดารงตาแหน่งหกปีนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งและให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ให้กรรมการ ก.พ.ค.ศ. ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ อยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการ ก.พ.ค.ศ. ใหม่
มาตรา 36 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการ ก.พ.ค.ศ. พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 31 หรือมาตรา 33
(๕) ต้ องค าพิ พากษาถึ งที่ สุ ดให้ จ าคุ ก แม้ จะมี การรอการลงโทษ เว้ นแต่ เป็ นการรอการลงโทษ
ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๖) ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาอย่างสม่าเสมอตามระเบียบของ ก.พ.ค.ศ.
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เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการ ก.พ.ค.ศ. เท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติ หน้าที่ต่อไปได้ และให้ถือว่า
ก.พ.ค.ศ. ประกอบด้วย กรรมการ ก.พ.ค.ศ. เท่าที่เหลืออยู่ เว้นแต่มีกรรมการ ก.พ.ค.ศ. เหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึง่ หรือกรณีที่กรรมการ ก.พ.ค.ศ. พ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการคัดเลือก
ดาเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.ศ. แทนกรรมการ ก.พ.ค.ศ. ซึ่งพ้นจากตาแหน่งโดยเร็ว
มาตรา 37 ก.พ.ค.ศ. มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะต่อ ก.ค.ศ. เพื่อให้ ก.ค.ศ. ดาเนินการจัดให้มีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารงานบุคคล
ในส่วนที่เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
(๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา 134
(๓) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรา 143
(๔) พิจารณาเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรม
(๕) ออกกฎ ก.พ.ค.ศ. ระเบี ยบ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารเพื่ อปฏิ บั ติ การตามพระราชบั ญญั ติ นี้
กฎ ก.พ.ค.ศ. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
(6) พิจารณาตั้งอนุกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาอุทธรณ์ อนุกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร้องทุกข์
อนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม หรือที่ปรึกษาตามความจาเป็นเพื่อช่วยเหลือกลั่นกรองงานหรือตรวจสอบ
ข้อมูลแทน ก.พ.ค.ศ. คณะหนึ่งไม่เกินห้าคน โดยให้กรรมการ ก.พ.ค.ศ. เป็นประธานอนุกรรมการ และอย่างน้อย
ต้องมีอนุกรรมการซึ่งดารงตาแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอานวยการ หรือประเภทวิชาการระดับไม่ต่ากว่า
เชี่ยวชาญ หรือตาแหน่ งที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าเชี่ยวชาญ จานวนหนึ่งคน โดยให้นิติกรสานั กงาน ก.ค.ศ.
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการจานวนสองคน ตามที่เลขาธิการ ก.ค.ศ. แต่งตั้ง ทั้งนี้
ตามที่ ก.พ.ค.ศ. กาหนด
มาตรา 38 ให้ กรรมการ ก.พ.ค.ศ. ได้ รั บเงินประจ าต าแหน่ งและประโยชน์ ตอบแทนอย่ างอื่ น
ตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่นเดียวกับผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
ให้เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของ ก.พ.ค.ศ. ตามมาตรา 30 วรรคสาม อนุ กรรมการวิสามัญ
อนุ กรรมการอื่ น ที่ ปรึ กษา และผู้ ช่ วยเลขานุ การ ตามมาตรา 37 (6) ได้ รับเบี้ยประชุมตามที่ ก.พ.ค.ศ.
ประกาศกาหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา 39 การประชุมของคณะกรรมการ ก.พ.ค.ศ. อนุกรรมการวิสามัญ และอนุ กรรมการอื่น
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ.ค.ศ. กาหนด
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หมวด 3
บททั่วไป
มาตรา 40 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาคระหว่างบุคคล
และหลักการได้รับการปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เพราะเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ
อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องอื่น ๆ จะกระทามิได้
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องกาหนดประมวลจริยธรรม
ระบบพิทักษ์คุณธรรม การบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ตอ่ การศึกษาชาติความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า โดยให้ปฏิบัติราชการ
อย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งเสริมสร้างกลไกการบริหารงานบุคคล การสรรหา
คนเข้ารับราชการครู ต้องคานึงถึงผู้ที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู การบรรจุและแต่งตั้ง การพัฒนา การพิจารณา
ความดีความชอบ การเลื่อนตาแหน่ง วิทยฐานะ การให้ได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่ง
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย การออกจากราชการ
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
มาตรา 41 ผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) เป็น ผู้เ ลื่อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั นมี พระมหากษั ต ริ ย์ท รงเป็ นประมุ ข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสาหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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(๑๑) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ องค์ ก ารมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
มาตรา 42 อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
อัตราเงินเดือน เงินประจาตาแหน่งสาหรับบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 49 ค. (2) ให้นาบัญชี
อัตราเงินเดือน และเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม
เงินวิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน
มาตรา 43 เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการออมทรั พ ย์ ข องข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
คณะรัฐมนตรีอาจวางระเบียบและวิธีการให้กระทรวงการคลังหักเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นเงินสะสมก็ได้ โดยคิดดอกเบี้ยเงินสะสมนั้นให้ในอัตราไม่ต่ากว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจา
ของธนาคารพาณิชย์
เงิน สะสมและดอกเบี้ ยนี้ จ ะจ่า ยคืน หรือ ให้ กู้ ยืม เพื่อ ดาเนิ นการตามโครงการสวัส ดิการสาหรั บ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามระเบียบที่กระทรวงกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา 44 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งในบางท้องที่
หรือบางสภาพการทางาน ตาแหน่งในบางสายงาน หรือตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา 45 ข้า ราชการครู แ ละบุค ลากรทางการศึ กษาอาจได้ รับ เงิ น เพิ่ ม ค่า ครองชี พชั่ ว คราว
ตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 46 วันเวลาทางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจาปี และการลาหยุดราชการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ในกรณี ก.ค.ศ. ยังมิได้กาหนด
ให้นาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่ใช้กับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 47 เครื่องแบบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและระเบียบการแต่งเครื่องแบบ
ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
มาตรา 48 บาเหน็จบานาญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น
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หมวด 4
การกาหนดตาแหน่ง วิทยฐานะ
และการให้ได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่ง
มาตรา 49 ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี ๓ ประเภท ดังนี้
ก. ตาแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ได้แก่ ตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ครูผู้ช่วย
(๒) ครู
(๓) อาจารย์
(๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(๕) รองศาสตราจารย์
(๖) ศาสตราจารย์
ตาแหน่งใน (๑) และ (๒) จะมีในหน่วยงานการศึกษาใดก็ได้ ส่วนตาแหน่งใน (๓) ถึง (๖) ให้ มี
ในหน่วยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา
ข. ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ ตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
(๑) รองผู้อานวยการสถานศึกษา
(๒) ผู้อานวยการสถานศึกษา
(๓) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๔) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(5) รองผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัด
(6) ผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัด
(7) รองผู้อานวยการสานักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร
(8) ผู้อานวยการสานักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร
(9) ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ
(10) รองผูอ้ านวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
(11) ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
(12) ตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ตาแหน่งผู้บริหารใน (๑) และ (๒) ให้มีในสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาตามประกาศกระทรวง
ตาแหน่งผู้บริหารใน (๓) และ (๔) ให้มีในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตาแหน่งผู้บริหารในหน่วยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา การกาหนดระดับตาแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน
และเงินประจาตาแหน่ง ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ค. ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษานิเทศก์
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(๒) รองศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
หรือตาแหน่งของข้าราชการที่ ก.ค.ศ. นามาใช้กาหนดให้เป็นตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามพระราชบัญญัตินี้
การกาหนดระดับตาแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งของตาแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 49 ค. (๒) ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. โดยให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดตาแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง
ของข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้บังคับโดยอนุโลม
เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. อาจกาหนด
ตาแหน่งหรือเปลี่ยนตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเภทตาแหน่งผู้บริหารการศึกษาบางตาแหน่ง
เป็นประเภทตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 49 ค. (2) ก็ได้
ได้แก่

มาตรา 50 ให้ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ เป็นตาแหน่งที่มีวิทยฐานะ
ก. ตาแหน่งครู มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้
(๑) ครูชานาญการ
(๒) ครูชานาญการพิเศษ
(๓) ครูเชี่ยวชาญ
(๔) ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ข. ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้
(๑) รองผู้อานวยการชานาญการ
(๒) รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
(๓) รองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
(๔) ผู้อานวยการชานาญการ
(๕) ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
(๖) ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
(๗) ผู้อานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
ค. ตาแหน่งผู้บริหารการศึกษา มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้
(๑) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชานาญการพิเศษ
(๒) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
(๓) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
(๔) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ
(5) รองผูอ้ านวยการสานักงาน กศน. จังหวัดชานาญการพิเศษ
(6) รองผูอ้ านวยการสานักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ
(7) ผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ
(8) ผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญพิเศษ
(9) รองผูอ้ านวยการสานักงาน กศน. กรุงเทพมหานครชานาญการพิเศษ
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(10) รองผู้อานวยการสานักงาน กศน. กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ
(11) ผู้อานวยการสานักงาน กศน. กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ
(12) ผู้อานวยการสานักงาน กศน. กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญพิเศษ
(13) ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอชานาญการพิเศษ
(14) ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอเชี่ยวชาญ
(15) รองผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชานาญการพิเศษ
(16) รองผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชี่ยวชาญ
(17) ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชี่ยวชาญ
(18) ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชี่ยวชาญพิเศษ
ง. ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
(๒) ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
(๓) ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
(๔) ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ
จ. ตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กาหนดให้มีวิทยฐานะ
มาตรา 51 ให้ตาแหน่งคณาจารย์ ดังต่อไปนี้ เป็นตาแหน่งทางวิชาการ
(ก) อาจารย์
(ข) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ค) รองศาสตราจารย์
(ง) ศาสตราจารย์
การก าหนดระดั บ ตาแหน่ ง และการให้ ไ ด้ รับ เงิน เดื อนและเงิ น ประจ าตาแหน่ งตามวรรคหนึ่ ง
ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 52 ตาแหน่ งข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะมีในหน่ วยงานการศึกษาใด
จานวนเท่าใด และต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งอย่างใด ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา 53 ให้ ก.ค.ศ. จัดทามาตรฐานตาแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะและมาตรฐานตาแหน่งทางวิชาการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้เป็นบรรทัดฐานทุกตาแหน่ง ทุกวิทยฐานะ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ โดยคานึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ คุณวุฒิการศึกษา การอบรม ประสบการณ์ ระยะเวลาการปฏิบัติ งาน คุณภาพ
การปฏิบัติงาน หรือผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
ในการจัดทามาตรฐานตาแหน่งทุกตาแหน่ง ให้จาแนกตาแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงาน
และจัดตาแหน่งในประเภทและสายงานที่มีลักษณะงานอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ในตาแหน่ง
ประเภทหรือสายงานเดียวกัน หรือโดยประมาณเป็นกลุ่มเดียวกัน โดยแสดงชื่อตาแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของตาแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้ที่ดารงตาแหน่งนั้น
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มาตรา 54 ให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค.ศ. มอบหมายตรวจสอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสม ในกรณีที่ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ ปริมาณงาน
คุณภาพงานของตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งใด ที่ ก.ค.ศ. กาหนดเปลี่ยนแปลงไป
ให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย พิจารณาปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งนั้นใหม่ให้เหมาะสมตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา 55 ให้ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ รั บ เงิ น เดื อ น เงิ น วิ ท ยฐานะ
และเงินประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ใดจะได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด วิทยฐานะใด จะได้รับเงินเดือนอย่างใด ตามมาตรา 42
ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด โดยให้ได้รับเงินเดือนในขั้นต่าของอันดั บ ในกรณีที่จะให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่า
หรือต่ากว่าขั้นต่าหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดใน กฎ ก.ค.ศ.
หมวด 5
การบรรจุและการแต่งตั้ง
มาตรา 56 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่ งใด ให้บรรจุแ ละแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้สาหรับตาแหน่งนั้น โดยบรรจุและแต่งตั้ง
ตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ความในวรรคหนึ่งมิให้นามาใช้บังคับสาหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตามมาตรา 62
มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 70 มาตรา 76 มาตรา 77 มาตรา 78 และมาตรา 79
มาตรา 57 ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 41 และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐาน
ตาแหน่งนั้นตามมาตรา 53
สาหรับผู้ดารงตาแหน่งตามมาตรา 41 (๔) และ (๘) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่ งขันได้ แต่จะมีสิทธิ
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตามที่สอบแข่งขันได้ก็ต่อเมื่อพ้นจากตาแหน่งนั้น ๆ แล้ว
มาตรา 58 ให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้ดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในกรณี ที่ ก.ค.ศ. เห็ นสมควรจะมอบหมายให้ อ.ก.ค.ศ. ส่ว นราชการ หรื อ อ.ก.ค.ศ. จัง หวั ด
ส่วนราชการหรือหน่วยงานการศึกษา เป็นผู้ดาเนินการตามวรรคสองก็ได้
หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน วิธีดาเนินการที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชี
ผู้สอบแข่ งขัน ได้ การนาบัญชี ผู้ส อบแข่งขั นได้ ในบัญชี หนึ่ ง ไปขึ้ นบั ญชี เ ป็นผู้ สอบแข่ งขัน ได้ใ นบัญ ชีอื่ น
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การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา 59 ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ส่วนราชการ หรือหน่วยงานการศึกษา
อาจรั บ สมั ค รสอบแข่ ง ขั น เฉพาะบุ คคลที่ มี คุ ณสมบั ติ พิ เศษในสาขาวิ ชาใดได้ ทั้ งนี้ ผู้ สมั ครสอบแข่ งขั น
ต้องมีคุณสมบัติพิเศษในสาขาวิชานั้น ๆ ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา 60 ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง มาตรา 62 มาตรา 63 มาตรา 70 มาตรา 76 มาตรา 77 มาตรา 78 และมาตรา 79
หากภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรฐานตาแหน่งตามมาตรา 53
หรือขาดคุณสมบัติพิเศษตามมาตรา 59 อยู่ก่อนก็ดี หรือมีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและภายหลังปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีต้องหานั้นก็ดี ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 65 สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน
แต่ ทั้ ง นี้ ไ ม่ ก ระทบกระเทื อ นถึ ง การใดที่ ผู้ นั้ น ได้ ป ฏิ บั ติ ไ ปตามหน้ า ที่ แ ละอ านาจและการรั บ เงิ น เดื อ น
หรือผลประโยชน์ อื่นใดที่ไ ด้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมีคาสั่งให้ ออกจากราชการนั้ น
และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้ว ให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญ
เหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
มาตรา 61 ข้ า ราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษาผู้ ใดได้รั บ การแต่ ง ตั้ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง
วิทยฐานะ หรือตาแหน่งทางวิชาการใด ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ ก.ค.ศ. กาหนดไว้ในมาตรฐานตาแหน่ ง
มาตรฐานวิทยฐานะ หรือมาตรฐานตาแหน่งทางวิชาการนั้น
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็น ก.ค.ศ. อาจอนุมัติให้ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะต่างไปจากที่กาหนดไว้ในมาตรฐานตาแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ หรือมาตรฐาน
ตาแหน่งทางวิชาการก็ได้
มาตรา 62 ในกรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษที่ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด
ไม่ ส ามารถด าเนิ น การสอบแข่ ง ขั น ได้ หรื อ การสอบแข่ ง ขั น อาจท าให้ ไ ม่ ไ ด้ บุ ค คลต้ อ งตามประสงค์
ของทางราชการ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อาจคัด เลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่ งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยวิธีอื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา 63 หน่วยงานการศึกษาใดมีเหตุผลและความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ราชการ
ที่จะต้องบรรจุและแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีความชานาญหรือเชี่ยวชาญระดับสูง เข้ารับราชการ
เป็ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ให้ ห น่ ว ยงานการศึ ก ษาด าเนิ น การขอความเห็ น ชอบ
จาก อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ก่อน แล้วให้ขออนุมัติจาก ก.ค.ศ. เมื่อ ก.ค.ศ. ได้พิจารณา
อนุมัติให้สั่งบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งใด วิทยฐานะใด และกาหนดเงินเดือนที่ จะให้ได้รับแล้ว ให้ผู้มีอานาจ
ตามมาตรา 65 สั่งบรรจุและแต่งตั้งได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
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มาตรา 64 นอกจากการบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เพื่ อ ให้ บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการเป็ น ข้ า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาแล้ว ก.ค.ศ. อาจกาหนดให้ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
บางต าแหน่ ง เป็ น สั ญ ญาจ้ า งปฏิ บั ติ ง านรายปี ห รื อ โดยมี ก าหนดเวลาตามระเบี ย บที่ ก.ค.ศ. ก าหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง หรือเป็นพนักงานราชการ โดยไม่ต้องเป็นข้าราชการก็ได้
ในกรณีที่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลภายนอก และ ก.ค.ศ. กาหนดให้มี
สถานภาพเป็นข้าราชการ ให้ผู้นั้นมีสิทธิหน้าที่และได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่นเดียวกับข้า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ในระหว่างสัญญาจ้าง เว้นแต่สัญญาจ้างนั้นจะได้กาหนดไว้
เป็นอย่างอื่น หรือกาหนดยกเว้นเป็นกรณีเฉพาะไว้
ให้นาบทบัญญัติในเรื่องคุณสมบัติทวั่ ไป คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง การสรรหา และการบรรจุ
และแต่งตั้งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใช้บังคับกับผู้ดารงตาแหน่งตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสองโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในระเบียบ ก.ค.ศ.
มาตรา 64 ภายใต้บังคับมาตรา 56 วรรคหนึ่ง มาตรา 62 มาตรา 63 มาตรา 70 มาตรา 76
มาตรา 77 มาตรา 78 และมาตรา 79 การบรรจุและแต่ งตั้งข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้มีอานาจดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
(๑) การบรรจุและแต่งตัง้ ตาแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการ
ที่ผู้นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.
(๒) การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง รองผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
รองผู้อานวยการสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาชานาญการพิเศษ และรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชี่ยวชาญ ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชี่ยวชาญ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ
(3) การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตาแหน่ง ทุกวิทยฐานะซึ่งมิได้อยู่
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการที่ผู้นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ เว้นแต่ตาแหน่งที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษให้ดาเนินการตาม (1)
(4) การบรรจุ และแต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งรองผู้ อ านวยการสถานศึ กษา ต าแหน่ งผู้ อ านวยการ
สถานศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารที่เรียกชื่ออย่างอื่ นตามมาตรา 49 ข. (12) ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ ตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 49 ค. (๒) ตาแหน่งครู และตาแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพื้นที่การศึกษา
ตาแหน่งซึง่ มีวิทยฐานะชานาญการ ตาแหน่งซึ่งมีวทิ ยฐานะชานาญการพิเศษ และตาแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด
(5) การบรรจุ และแต่ งตั้ งข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ทุ กต าแหน่ ง ทุ กวิ ทยฐานะ
ในหน่วยงานหรือ หน่ว ยงานการศึก ษาที่ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เพื่อ ทาหน้า ที่บ ริห ารงานบุค คลสาหรับ
ข้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาในหน่วยงานหรือหน่วยงานการศึกษานั้น ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุด
ของส่วนราชการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการที่ผู้นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้มีอานาจ
สั่ งบรรจุ และแต่ งตั้ ง โดยอนุ มั ติ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ ง เว้ นแต่ ต าแหน่ งที่ มี วิ ท ยฐานะเชี่ ยวชาญพิ เศษ
ให้ดาเนินการตาม (1)
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(6) การบรรจุและแต่งตั้งตาแหน่งอาจารย์ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์
และตาแหน่งศาสตราจารย์ ตามมาตรา 49 ก. (๓) ถึง (๖) ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บงั คับโดยอนุโลม โดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษาทาหน้าที่แทน ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ
หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
บรรดาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ที่บัญญัติถึงผู้มีอานาจตามมาตรา 65 ให้หมายถึงผู้มีอานาจ
สั่งบรรจุและแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี
มาตรา 66 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด และการเลื่อนเป็น
วิทยฐานะใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 53 ซึ่งผ่านการประเมิน ทั้งนี้ ให้คานึงถึง
ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน
ความชานาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอน ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา 67 ให้มีการประเมินตาแหน่งหรือวิทยฐานะสาหรับตาแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เพื่อดารงตาแหน่งหรือวิทยฐานะสาหรับตาแหน่งไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชานาญการ หรือความเชี่ยวชาญ
ในตาแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
กรณี ที่ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู้ ใ ดไม่ ผ่ า นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้ดาเนินการตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ มี ก ารพั ฒ นาข้ า ราชการผู้ นั้ น ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และเกิดประสิทธิผล เพื่อให้สามารถผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานได้
(๒) ให้ดาเนินการในมาตรการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรา 85 หรืองดเงินประจาตาแหน่ง หรือเงินวิทยฐานะ แล้วแต่กรณี
(๓) ในกรณีที่ผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับที่กาหนด
ให้ ผู้มีอานาจตามมาตรา 65 สั่งให้ ผู้นั้น พ้น จากตาแหน่ ง ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด หรือออกจากราชการ
ตามมาตรา 124 (๖) แล้วแต่กรณี
การดาเนินการตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา 68 ผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 62 ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในต าแหน่ ง นั้ น แต่ ถ้า ผู้ ใดได้รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ งในตาแหน่ ง ครูผู้ ช่ วย ให้ ผู้ นั้น เตรี ยมความพร้ อ ม
และพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลาสองปีก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู ทั้งนี้ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
และการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ถ้าในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม แล้วแต่กรณี
ผู้มีอานาจตามมาตรา 65 พิจารณาเห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความประพฤติไม่ดี
หรือไม่มีความรู้ หรือไม่มีความเหมาะสม หรือมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มอยู่ต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด โดยไม่ควรให้รับราชการต่อไปก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้
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ไม่ว่าจะครบกาหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มหรือไม่ก็ตาม
ถ้าพ้นกาหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มดังกล่าวแล้ว
และผู้มีอานาจตามมาตรา 65 พิจารณาเห็นว่า ควรให้ผู้ นั้นรับราชการต่อไป ก็สั่งให้ ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่
ในตาแหน่งหรือวิทยฐานะที่จะได้รับแต่งตั้งต่อไป และให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการ ศึกษาธิการภาค
ศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารการศึกษา อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด แล้วแต่กรณี
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู้ ใ ดซึ่ ง อยู่ ใ นระหว่ า งทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร า ชการ
หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม แล้วแต่กรณี ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร
ตามมาตรา 78 และต่ อ มาปรากฏว่ า ผู้ นั้ น มี ก รณี จ ะต้ อ งถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการตามวรรคสอง
หรือตามมาตราอื่น ก็ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 65 หรือผู้มีอานาจตามมาตราอื่นนั้น แล้วแต่กรณี มีอานาจ
เปลี่ยนแปลงคาสั่งให้ออกตามมาตรา 78 เป็นให้ออกจากราชการตามวรรคสองหรือมาตราอื่นนั้นได้
ผู้อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตาแหน่งใด
ถ้ า ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง อื่ น ให้ เ ริ่ ม ทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการหรื อ เตรี ย มความพร้ อ ม
และพัฒนาอย่างเข้มใหม่
ผู้ อ ยู่ ใ นระหว่ า งทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการหรื อ เตรี ย มความพร้ อมและพั ฒ นาอย่ า งเข้ ม
ผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดอาญาหรือกระทาผิดวินัย โดยมีมูลตามที่กล่าวหาว่าได้กระทาผิดดังกล่าว
ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการทางวินัยได้ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือเมื่อมีกรณีที่บุคคลดังกล่าว
จะต้องออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสาม หรือตามมาตราอื่น ก็ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 65
หรือผู้มีอานาจตามมาตราอื่นนั้น สั่งลงโทษหรือสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ แล้วแต่กรณี
ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสาม หรือสั่งให้ออกจากราชการตามมาตราอื่น
ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ที่มิใช่เป็นการถูกลงโทษ
ปลดออก หรือไล่ออก ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา แต่ทั้งนี้
ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หรือการรับเงินเดือน
หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ผู้นั้นอยู่ในระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
มาตรา 69 การเปลี่ยนตาแหน่ง การย้ายและการโอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู้ ใ ดถู ก พั ก ใช้ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้นั้นอาจถูกเปลี่ยนตาแหน่งหรือย้ายตามวรรคหนึ่งได้
เว้นแต่ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีอื่น
ตามมาตรา 133
มาตรา 70 การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ที่ มิ ใ ช่ พ นั ก งานวิ ส ามั ญ และการโอนข้ า ราชการอื่ น ที่ มิ ใ ช่ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ตามพระราชบัญญัตินี้ และมิใช่ข้าราชการการเมือง มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อาจทาได้หากบุคคลนั้นสมัครใจ โดยให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 65 ของหน่วยงานการศึกษาที่ประสงค์จะรับโอน
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ทาความตกลงกับผู้มีอานาจสั่งบรรจุของส่วนราชการหรือหน่ วยงานสังกัดเดิม แล้วเสนอเรื่องให้ ก.ค.ศ.
อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด แล้วแต่กรณี อนุมัติโดยให้คานึงถึงประโยชน์ที่หน่วยงานการศึกษานั้น
จะได้รับเป็นสาคัญ ทั้งนี้ จะบรรจุและแต่งตั้งให้มีตาแหน่งใด วิทยฐานะใด และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด
ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด แต่เงินเดือนที่จะให้ได้รับต้องไม่สูงกว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ ความชานาญ หรือความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน เว้นแต่จะเป็นการโอนตามวรรคสอง
การโอนพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น
และข้าราชการอื่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกมาให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้ทาได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาทางานของผู้ที่โอนตามมาตรานี้
ในขณะที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น
เป็นเวลาราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ ก.ค.ศ. จัดทามาตรฐานการเปรียบเทียบตาแหน่งระหว่างประเภทข้าราชการต่างสังกัดองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในตาแหน่งใด วิทยฐานะใด และจะให้รับเงินเดือนเท่าใด ทั้งนี้ เงินเดือนที่จะได้รับจะต้องไม่สูงกว่า
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ ความชานาญ หรือความเชี่ยวชาญ
ในระดับเดียวกัน เว้นแต่เป็นการโอนตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
มาตรา 71 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปดารงตาแหน่งในหน่วยงาน
การศึกษาอื่นภายในส่วนราชการ หรือภายในเขตพื้นที่การศึกษา หรือต่างเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นอานาจ
ของผู้มีอานาจตามมาตรา 65 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ
แล้วแต่กรณี
การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อไปบรรจุ แ ละแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. แต่ถ้าเป็นการย้ายไปบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่ง
ซึ่ง ก.ค.ศ. ยังมิได้กาหนด จะกระทาได้เมื่อ ก.ค.ศ. กาหนดตาแหน่งแล้ว
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้พิจารณาโดยยึดหลักคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม
เปิดเผย โปร่งใส ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา 72 ภายใต้บังคับตามมาตรา 69 และมาตรา 71 ให้ ก.ค.ศ. ดาเนินการให้มีการสับเปลี่ยนหน้าที่
หรือย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือตาแหน่งที่มีลักษณะบริหารตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด โดยยึดหลักการให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งใด
ตาแหน่งหนึ่งดังกล่าว ได้ไม่เกินสี่ปี เว้นแต่มีเหตุผลและความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการจะให้ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อในคราวเดียวกันได้คราวละหนึ่งปีแต่ต้องไม่เกินหกปี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา 73 การเลื่อนตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นตาแหน่งที่มิได้กาหนดให้มีวิทยฐานะ
เพื่อให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น ให้กระทาได้โดยการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก คัดเลือก หรือประเมิน
ด้วยวิธีการอื่น
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กรณีใดจะเลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ ผู้ได้รับคัดเลือก หรือผู้ผ่านการประเมิน
ด้วยวิธีการอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
การสอบแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรา 58 ส่วนการสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกให้ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ
หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด เป็นผู้ดาเนินการ หลักสูตรและวิธีดาเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก คุณสมบัติ
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกหรือผู้ซงึ่ จะได้รับการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี การยกเลิกบัญชี
ผู้สอบได้ วิธีดาเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน การประเมินผลการปฏิบัติงาน
หรือผลงานทางวิชาการ ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา 74 การแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 73 สาหรับผู้สอบแข่งขันได้ให้แต่งตั้ง
ตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ส าหรั บ ผู้ ส อบคั ด เลื อ กได้ ห รื อ ผู้ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กให้ แ ต่ ง ตั้ ง ได้ ต ามความเหมาะสม โดยค านึ ง ถึ ง
ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
ความชานาญ ความเชี่ยวชาญ คุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติและประวัติการรับราชการ
มาตรา 75 ข้ าราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึก ษาผู้ใดได้ รับ การแต่ง ตั้ง ให้ เ ลื่อ นต าแหน่ ง
หรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐานตาแหน่ง หรือมาตรฐานวิทยฐานะ หรือไม่ผ่านกระบวนการ
เลื่ อนต าแหน่ งหรื อกระบวนการเลื่อนวิ ทยฐานะตามกฎหมาย หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การที่ ก.ค.ศ. ก าหนด
หรือผู้สั่งสั่งไม่ถูกต้องหรือไม่มีอานาจสั่ง ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 65 สั่งให้ผู้นั้นกลับไปดารงตาแหน่งหรือวิทยฐานะเดิม
โดยพลัน ในกรณีเช่นนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติตามหน้าที่และอานาจ และการรับเงินเดือน
หรือผลประโยชน์อื่นที่ได้รับไปแล้วหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ได้รับการเลื่อนตาแหน่ง
หรือเลือ่ นวิทยฐานะนัน้ เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะอนุมัติให้เลื่อนตาแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะในกรณีนนั้ เป็นพิเศษเฉพาะราย
ผู้ที่ถูกสั่งให้กลับไปดารงตาแหน่งหรือวิทยฐานะเดิมตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับเงินเดือนที่พึงจะได้รับ
ตามสถานะเดิม ถ้าหากว่าผู้นั้นไม่ได้เลื่อนตาแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะ รวมทั้งให้มีสิทธิได้รับการประเมินผล
การปฏิบัติงานในรอบปีสาหรับตาแหน่งหรือวิทยฐานะเดิม และให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีและไม่เคยมีสถานภาพอย่างใด
ที่ได้รับเลื่อนตาแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะนั้น
ในกรณีที่ผู้มีอานาจตามมาตรา 65 ไม่ดาเนินการตามวรรคหนึ่งให้ผู้บังคั บบัญชาของผู้มีอานาจ
ตามมาตรา 65 ระดับเหนือขึ้นไปมีอานาจดาเนินการแทนได้
มาตรา 76 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว และมิใช่เป็น
การออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและทางราชการประสงค์จะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ ให้ ผู้มีอานาจตามมาตรา 65
สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีตาแหน่ง วิทยฐานะ และรับเงินเดือน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
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มาตรา 77 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการ
ไปปฏิ บั ติ งานใดและให้ นั บ เวลาระหว่ า งนั้ น สาหรั บ ค านวณบ าเหน็ จ บ านาญเหมื อ นเป็ น เวลาราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ ถ้าผู้นั้นกลับเข้ารับราชการภายในกาหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
แต่ ไ ม่ เ กิ น สี่ ปี นั บ แต่ วั น ไปปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ดั ง กล่ า ว ให้ ผู้ มี อ านาจตามมาตรา 65 สั่ ง บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง
ผู้ นั้ น เป็ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา โดยให้ มี ต าแหน่ ง วิ ท ยฐานะ และรั บ เงิ น เดื อ น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา 78 ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู้ ใ ดถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการเพื่ อ ไป
รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อผู้นั้นพ้นจากราชการทหารโดยมิได้กระทาการใด ๆ
ในระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
และผู้นั้นไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 41 และไม่ได้ถูกสั่งเปลี่ยนแปลงคาสั่งตามมาตรา 128 วรรคสอง
เป็นให้ออกจากราชการตามมาตราอื่น หากประสงค์จะกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเดิม ให้ยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการภายในกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันพ้นจากราชการทหาร และให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 65 สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีตาแหน่ง วิทยฐานะ และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ มีสิทธิ
ได้ นั บ วั น รั บ ราชการก่ อ นถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการรวมกั บ วั น รั บ ราชการทหารตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การรับราชการทหารและวันรับราชการเมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติด ต่อกัน
เพื่ อ ประโยชน์ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ละตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยบ าเหน็ จ บ านาญข้ า ราชการเสมื อ นว่ า
ผู้นั้นมิได้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการ
มาตรา 79 พนั กงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริห ารงานบุคคลส่วนท้องถิ่ น
ที่ไม่ใช่พนักงานวิสามัญ หรือไม่ใช่ข้าราชการหรือพนักงานซึ่งออกจากงานในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน
หรือข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและไม่ใช่ข้าราชการการเมือง ข้าราชการวิสามัญ
หรือข้าราชการซึ่งออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้ใดออกจากงานหรือออกจากราชการ
ไปแล้ว ถ้าสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและทางราชการประสงค์
รับ ผู้นั้ นเข้า รับ ราชการ ให้ ผู้มี อ านาจตามมาตรา 65 ที่ ประสงค์จ ะรั บเข้ ารั บราชการเสนอเรื่ องไปให้
ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย พิจารณาอนุมัติ ในการนี้ ให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย พิจารณา
โดยคานึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ ทั้งนี้ จะบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาโดยให้มีตาแหน่งใด วิทยฐานะใด และจะให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้พิจารณา
กาหนดแต่จะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิ ความสามารถและความชานาญ
หรือความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน
เพื่อประโยชน์ในการนั บเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาทางานของผู้เข้ารับราชการ
ตามวรรคหนึง่ ในขณะที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิน่ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
หรือในขณะที่เป็นข้าราชการตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้น เป็นเวลาราชการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
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มาตรา 80 ในกรณีตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษาหรือตาแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตาแหน่งใดที่มิได้บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการว่างลง
หรือผู้ดารงตาแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 65 สั่งให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาไปรักษาการในตาแหน่งนั้นได้
ผู้รักษาการในตาแหน่งตามวรรคหนึ่งให้มีหน้าที่และอานาจตามตาแหน่งที่รักษาการนั้น ในกรณีที่มี
กฎหมายอื่ น กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี มติ ค ณะกรรมการตามกฎหมาย หรื อ มี ค าสั่ ง
ของผู้บังคับบัญชา แต่งตั้งให้ผู้ดารงตาแหน่งนั้น ๆ เป็นกรรมการ หรือให้มีหน้าที่และอานาจอย่างใดก็ให้ผู้รักษาการ
ในตาแหน่งทาหน้าที่กรรมการ หรือมีหน้าที่และอานาจอย่างนัน้ ในระหว่างรักษาการในตาแหน่งแล้วแต่กรณี
มาตรา 81 ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หัวหน้าส่วนราชการอาจสั่งให้
ข้าราชการผู้ใดไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาใดเป็นการชั่วคราวได้โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ
สาหรั บการสั่งให้ ข้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึ กษาผู้ ใดไปปฏิบั ติราชการในหน่ ว ยงาน
การศึกษาใดเป็นการชั่วคราวในเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นอานาจของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด
มาตรา 82 ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือผู้บริหารการศึกษาอื่น มีอานาจสั่งให้ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาประจาส่วนราชการ
หรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษาแล้วแต่กรณี เป็นการชั่วคราว โดยให้พ้นจาก
ตาแหน่งหน้าที่เดิมได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การดาเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ
ของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
มาตรา 83 ในกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลความจ าเป็ น หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ ผู้ อ านวยการส านั ก งาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มี อ านาจสั่ ง ให้ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาพ้ น จากต าแหน่ ง หน้ า ที่
และขาดจากอัตราเงินเดือนในตาแหน่งเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนในอัตรากาลังทดแทนที่ ก.ค.ศ. กาหนดได้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
การให้ พ้นจากตาแหน่ง การให้ ได้รับเงินเดือน การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การดาเนิ นการ
ทางวินัย และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
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หมวด 6
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
มาตรา 84 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือว่าผู้นั้นมีความชอบ
สมควรได้รับบาเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเป็นบันทึกคาชมเชย รางวัล เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือการเลื่อนเงินเดือน
หรือการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา 85 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ผู้บังคับบัญชา
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยการพิจารณาให้ยึดหลักคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส
และพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก และความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับมาตรา 86
การเลื่ อ นเงิ น เดื อ นตามวรรคหนึ่ ง ให้ พิ จ ารณาผลการปฏิ บั ติ ง านที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ เ รี ย น
และหน่วยงานการศึกษาเป็นหลัก ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งเลื่อนเงินเดือนให้แ ก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด
ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้นั้นทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่เลื่อนเงินเดือน
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามวรรคสามแล้ว ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 65 เป็นผู้สั่งเลื่อนเงินเดือน
มาตรา 86 ให้ ก.ค.ศ. กาหนดเงินเดือนประสิทธิภาพของตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในตาแหน่งที่มีวิทยฐานะ เพื่อให้ปฏิบัติงานบังเกิดผลดีและมีความก้าวหน้าและได้มาตรฐานงาน
ของทางราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา 87 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่น
เป็นที่ประจักษ์ ให้กระทรวงเจ้าสังกัด ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาดาเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ตามควรแก่กรณี
เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. อาจกาหนดให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่มีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์ได้ ตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กาหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา 88 ให้ ส่วนราชการและหน่ วยงานการศึกษามีหน้าที่จัด สวัสดิการให้ แ ก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามความเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ
ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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มาตรา 89 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ให้จัดสวัสดิการแก่ครอบครัวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีอาจพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการคานวณ
บาเหน็จบานาญก็ได้
มาตรา 90 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 56
หรือมาตรา 62 ก่อนการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน
มาตรฐานวิชาชีพ ประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน ระเบียบแบบแผน
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา 91 ให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและมีหน้าที่พัฒนา
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่เหมาะสม ในอันที่จะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้า
แก่ราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา 92 ให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
บางตาแหน่งและบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่เหมาะสม ในอันที่จะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ร าชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้า
แก่ราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา 93 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยการให้ไปศึกษา
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ในกรณีที่มีความจาเป็นหรือเป็นความต้องการของส่วนราชการ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาหรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน ผู้บังคับบัญชาอาจส่งหรืออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด
ที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ถือเป็นการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ และมีสิทธิได้เลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา
ฝึกอบรม หรือวิจัย แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับมาตรา 85 วรรคสาม
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หมวด 7
วินัยและการรักษาวินัย
มาตรา 94 ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต้ อ งรั ก ษาวิ นั ย ที่ บั ญ ญั ติ เ ป็ น ข้ อ ห้ า ม
และข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ
มาตรา 95 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั กรไทยด้ ว ยความบริ สุ ท ธิ์ ใ จ
และมีหน้าที่วางรากฐานให้เกิดระบอบการปกครองเช่นว่านั้น
มาตรา 96 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เสมอภาค และเที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ
และต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
ห้ า มมิ ใ ห้ อ าศั ย หรื อยอมให้ ผู้ อื่ น อาศั ย หน้ า ที่ แ ละอ านาจราชการของตน ไม่ว่ า จะโดยทางตรง
หรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์
ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา 97 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบี ยบแบบแผนของทางราชการและหน่ วยงานการศึ กษา มติ คณะรั ฐมนตรี หรื อนโยบายของรั ฐบาล
โดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ รวมทั้งดาเนินการเกี่ยวกับ
การดาเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ในกรณีการเรียกเอกสารและหลักฐานจากหน่วยงาน
การศึกษา
การปฏิ บัติ หน้ า ที่ร าชการโดยจงใจไม่ ปฏิ บัติต ามกฎหมาย ระเบีย บแบบแผนของทางราชการ
และหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรื อนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเล่อ หรือขาดการเอาใจใส่
ระมัด ระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้ เกิด ความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา 98 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
ซึ่งสั่งในหน้ าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรื อหลีกเลี่ยง
แต่ ถ้ า เห็ น ว่ าการปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง นั้ นจะท าให้ เ สีย หายแก่ ร าชการ หรื อจะเป็น การไม่ รั กษาประโยชน์
ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายในเจ็ดวัน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่งนั้นก็ได้
และเมื่อเสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามคาสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
จะต้องปฏิบัติตาม
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การขัดคาสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบ
ด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
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 กล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อื่น
โดยปราศจากความเป็นจริง
การกระทาตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง
มาตรา 102 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กระทาการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการ
หาประโยชน์อันอาจทาให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
การกระทาตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระทาโดยมีความมุ่งหมายจะให้เป็นการซื้อขาย หรือให้ได้รับแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการกระทาอันมีลักษณะเป็นการให้
หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อื่น เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยมิชอบ
หรือเสื่อมเสียความเที่ยงธรรม เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา 103 ข้า ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึ กษาต้องไม่คั ด ลอกหรื อลอกเลี ยนผลงาน
ทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือนาเอาผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือจ้าง วาน ใช้ผู้อื่นทาผลงานทางวิชาการ
เพื่อไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง การเลื่อนตาแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการให้
ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น การฝ่าฝืนหลักการดังกล่าวนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมดาเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่นโดยมิชอบ
หรือรับจัดทาผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เพื่อให้ ผู้อื่นนาผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
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มาตรา 104 ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต้ อ งไม่ เ ป็ น กรรมการผู้ จั ด การ
หรือผู้จัดการ หรือดารงตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
มาตรา 105 ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต้ อ งวางตนเป็ น กลางทางการเมื อ ง
ในการปฏิบัติหน้าที่ และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน โดยต้องไม่อาศัย หน้าที่และอานาจ
ราชการของตนแสดงการฝักใฝ่ ส่งเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หรือพรรคการเมืองใด
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต้ อ งไม่ เ ข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น การใด ๆ
อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียงในการเลือกตั้ งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอื่นที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
รวมทั้งจะต้องไม่ให้การส่งเสริม สนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้อื่นกระทาการในลักษณะเดียวกัน การดาเนินการ
ที่ฝ่าฝืนหลักการดังกล่าวนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา 106 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์
ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทาการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
การกระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุก หรือโทษที่หนักกว่าจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุด
ให้ จ าคุ ก หรื อ ให้ รั บ โทษที่ ห นั ก กว่ า จ าคุ ก เว้ น แต่ เ ป็ น โทษส าหรั บ ความผิ ด ที่ ไ ด้ ก ระท าโด ยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทาการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง
ข้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึ กษาที่ เสพยาเสพติด หรือสนั บสนุ น ให้ ผู้ อื่นเสพยาเสพติ ด
เล่นการพนันเป็นอาจิณ หรือกระทาการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของตนหรือไม่ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา 107 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกัน
มิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย และดาเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูล
ที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินยั ให้กระทาโดยการปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่างที่ดี
การฝึกอบรม การสร้างขวัญและกาลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอั นที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ
จิตสานึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย
การป้ อ งกั น มิ ใ ห้ ผู้ อ ยู่ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชากระท าผิ ด วิ นั ย ให้ ก ระท าโดยการเอาใจใส่ สั ง เกตการณ์
และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทาผิดวินัย ในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะดาเนินการป้องกันตามควรแก่กรณีได้
เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทาผิดวินัย
โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการทางวินัยทันที
เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครูแ ละบุคลากร
ทางการศึ ก ษาผู้ ใ ดกระท าผิ ด วิ นั ย โดยยั ง ไม่ มี พ ยานหลั ก ฐาน ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชารี บ ด าเนิ น การสื บ สวน
หรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูล
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ที่ค วรกล่า วหาว่า กระทาผิ ด วิ นั ยจึ งจะยุติ เ รื่อ งได้ ถ้ า เห็ นว่ า กรณี มีมู ลที่ ค วรกล่ า วหาว่า กระทาผิ ด วิ นั ย
ก็ให้ดาเนินการทางวินัยทันที
การดาเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
ให้ดาเนินการตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 8
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบั ติหน้าที่ตามมาตรานี้และตามหมวด 8 หรือมีพฤติกรรมปกป้อง
ช่วยเหลือเพื่อมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริตให้ถือว่า
ผู้นั้นกระทาผิดวินัย
มาตรา 108 ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาผู้ ใ ดฝ่า ฝื นข้ อ ห้ า มหรือ ไม่ป ฏิ บัติ ต าม
ข้อปฏิบัติทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ผู้นั้นเป็นผู้กระทาผิดวินัย จักต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่
มีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 8
โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๕) ไล่ออก
ผู้ใดถูกลงโทษปลดออก ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญเสมือนว่าเป็นผู้ลาออกจากราชการ
มาตรา 109 การลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ทาเป็นคาสั่ง วิธีการออกคาสั่ง
เกี่ ยวกั บการลงโทษให้ เป็ นไปตามระเบี ยบของ ก.ค.ศ. ผู้สั่ งลงโทษต้องสั่ งลงโทษให้ เหมาะสมกั บความผิ ด
และมิให้เป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติหรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผู้ ที่ไ ม่มีความผิด ในคาสั่งลงโทษ
ให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระทาผิดวินัยในกรณีใด ตามมาตราใด และมีเหตุผลอย่างใดในการกาหนดสถานโทษเช่นนั้น
หมวด 8
การดาเนินการทางวินัย
มาตรา 110 การดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีกรณีอันมีมูล
ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อดาเนินการสอบสวน
ให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยมิชักช้า และในการสอบสวนจะต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยระบุหรือไม่ระบุชื่อ พยานก็ได้ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหา
มีโอกาสชี้แจงและนาสืบแก้ข้อกล่าวหา
การสอบสวนกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ ผู้มีอานาจตามมาตรา 65 เป็นผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และต้องมีกรณีอันมีมูลว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงเท่านั้น เว้นแต่กรณีที่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทาผิดวินัยร่วมกัน และในจานวนผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าว ผู้มีอานาจ
ตามมาตรา 65 ของผู้ถูกล่าวหาผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีลาดับชั้นสูงกว่า ผู้มีอานาจตามมาตรา 65
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ของผู้ถูกกล่าวหารายอื่น ก็ให้ผู้บังคับบัญชาในลาดับชั้นสูงกว่าดังกล่าวเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด
ในกรณี ที่ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต่ า งหน่ ว ยงานหรื อ หน่ ว ยงานการศึ ก ษา
หรือต่างเขตพื้นที่การศึกษากระทาผิดวินัยร่วมกัน ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 65 ของผู้ถูกกล่าวหาแต่ละราย
ประสานการดาเนินการร่วมกันในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาหรื อ ความเห็ น ขั ด แย้ ง ในการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสาม
ถ้าในระหว่างผู้มีอานาจตามมาตรา 65 ต่างเขตพื้นที่การศึกษา ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็ น ผู้ วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าด ในกรณี ต่ า งส่ ว นราชการให้ รั ฐ มนตรี เป็ นผู้ วิ นิ จฉั ยชี้ ขาด รวมทั้ งในกรณี ที่ มี เหตุ ผล
และความจาเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการหรือจะทาให้การสอบสวนนั้นเสร็จไปโดยเร็วและยุติธรรม
ก็ให้ผู้มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวมีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นสอบสวนแทนได้
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ตามวรรคสองได้
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
ในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. จะดาเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้
มาตรา 111 เมื่อได้ดาเนินการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา 110 แล้ว ถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหา
มิได้กระทาผิดวินัย ให้สั่งยุติเรื่อง ถ้าฟังได้ว่ากระทาผิดวินัยให้ดาเนินการตามมาตรา 112 และในกรณีที่
กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงต้องลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนผ่อ นโทษ ห้ามมิให้
ลดโทษต่ากว่าปลดออก
มาตรา 112 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชา
สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควร
ลดหย่อนจะนามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่สาหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทาผิด
วินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน
ในกรณีกระทาผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือ
หรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้
การสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่ง ผู้บังคับบัญชาใดจะมีอานาจสั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในสถานโทษใด
ได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน แล้วแต่กรณี
เห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษปลดออก
หรือไล่ออก ให้ดาเนินการดังนี้
(1) สาหรับตาแหน่งอธิการบดี ตาแหน่งศาสตราจารย์ ตาแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
และผู้ดารงตาแหน่งใด หรือตาแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะใด ซึ่งกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกันกับผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าว
หรือที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 110 วรรคห้า ให้เสนอ
ก.ค.ศ. พิจารณา
(2) สาหรับตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และผู้ดารงตาแหน่งใดหรือตาแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะใด ซึ่งกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
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ร่วมกันกับผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าว หรือเป็นการดาเนินการของหัวหน้าส่วนราชการตามวรรคหกของมาตรานี้
ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ ของผู้ถูกกล่าวหาพิจารณา
(3) สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมิได้สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา กระทาผิดวินัย
ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ ของผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้พิจารณา
(4) สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา นอกจาก (๑) และ (2)
ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ของผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้พิจารณา
(5) สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานหรือหน่วยงานการศึกษาที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
อ.ก.ค.ศ. เพื่อทาหน้าที่บริหารงานบุคคล ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ของผู้ถูกกล่าวหาพิจารณา
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสี่ ถ้าเป็นกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต่างเขตพื้นที่การศึกษา ต่างหน่วยงานหรือหน่วยงานการศึกษา หรือต่างส่วนราชการกระทาผิดวินัยร่วมกัน
และถ้ า ผู้ มี อ านาจสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนของผู้ ถู ก กล่ า วหาแต่ ล ะรายที่ สั ง กั ด แล้ ว แต่ ก รณี
มีค วามเห็ น ขั ด แย้ง กั น ถ้ า เป็ น ความเห็ น ขั ด แย้ ง ระหว่ า งผู้ มี อ านาจสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน
ในเขตพื้นที่การศึกษา หรือต่างเขตพื้นที่การศึกษาในเขตจังหวัดเดียวกันให้ นาเสนอ อ .ก.ค.ศ. จังหวัด
พิจ ารณา ถ้ า เป็น ความเห็ น ขั ด แย้ ง ระหว่ า งผู้ มีอ านาจสั่ ง แต่ งตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนต่ า งเขตพื้ น ที่
การศึกษาในต่างเขตจังหวัดหรือต่างหน่วยงานหรือหน่วยงานการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เพื่อทาหน้าที่
บริหารงานบุคคลให้นาเสนอ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ พิจารณา ถ้าเป็นความเห็นขัดแย้งระหว่างผู้มีอานาจ
สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่างส่วนราชการ ให้นาเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด
อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 65 หรือผู้มีอานาจ
สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งหรือปฏิบัติไปตามมตินั้น
ในกรณี ที่ ผู้ มี อ านาจตามมาตรา 65 ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา 110 วรรคสอง ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ของผู้มีอานาจตามมาตรา 65 ระดับเหนือขึ้นไป มีอานาจดาเนินการตามมาตรา 110 วรรคสองหรือมาตรานี้ได้
ในกรณีที่ ผู้ มี อานาจตามมาตรา 65 ได้แต่ งตั้งคณะกรรมการขึ้ นท าการสอบสวนผู้ ถูกกล่ าวหาว่ า
กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา 124 (๔)
หรือมาตรา 125 และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกล่าวได้สอบสวนไว้แล้ว คณะกรรมการสอบสวน
จะนาสานวนการสอบสวนตามมาตราดังกล่าวมาใช้เป็นสานวนการสอบสวนและทาความเห็นเสนอผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน โดยถือว่าได้มีการสอบสวนตามหมวดนี้ แ ล้วก็ไ ด้ แต่ทั้งนี้ ต้องแจ้งข้อกล่าวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้
และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย
มาตรา 113 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยคา
ในฐานะพยานต่ อผู้ มี หน้ าที่ สื บสวนสอบสวนหรื อตรวจสอบตามกฎหมายหรื อระเบี ยบของทางราชการ
อันเป็นประโยชน์และเป็นผลดียิ่งต่อทางราชการ ผู้บังคับบัญชาอาจพิจารณาให้บาเหน็จความชอบ เป็นกรณีพิเศษได้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดอยู่ในฐานะที่อาจจะถูกกล่าวหาว่าร่วมกระทาผิดวินัย
กับข้าราชการอื่น ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคาต่อบุคคลหรือคณะบุคคลตามความในวรรคหนึ่ง
เกี่ยวกับการกระทาผิดวินัยที่ได้กระทามา จนเป็นเหตุให้มีการสอบสวนพิจารณาทางวินัยแก่ผู้เป็นต้นเหตุ
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แห่ ง การกระท าผิ ด ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาอาจใช้ ดุ ล พิ นิ จ กั น ผู้ นั้ น ไว้ เ ป็ น พยานหรื อ พิ จ ารณาลดโทษทางวิ นั ย
ตามควรแก่กรณีได้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคาในฐานะพยานตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสองอันเป็นเท็จให้ถือว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัย
หลักเกณฑ์และวิธีการการให้บาเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน
ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการคุ้มครองพยานตามวรรคสี่ จะกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน ก.ค.ศ.
หรื อผู้ บั งคั บบั ญชาผู้ มี อ านาจตามมาตรา 65 จะด าเนิ นการย้ าย โอน หรื อ ด าเนิ นการอื่ นใดโดยไม่ ต้ อง
ได้รับความยินยอมหรือเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของข้าราชการผู้นั้น และไม่ต้องปฏิบัติต ามขั้นตอน
หรือกระบวนการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ก็ได้
มาตรา 114 ให้กรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มี อานาจ
เช่นเดียวกั บพนั กงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จารณาความอาญาเพียงเท่ าที่ เกี่ยวกั บอานาจ
และหน้าที่ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะให้มีอานาจ ดังต่อไปนี้ด้วย คือ
(๑) เรียกให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วนบริษัท
ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจง หรือให้ ถ้อยคา
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๒) เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคา หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐาน
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
มาตรา 115 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด ซึ่งออกจากราชการอันมิใช่เพราะเหตุตาย
มีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือก่อนออกจากราชการว่า ขณะรับราชการได้กระทาหรือละเว้นกระทาการใด
อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวน
หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น
หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาก่อนพ้นจากราชการว่า ในขณะรับราชการได้กระทา
ความผิด อาญาอันมิใช่เป็นความผิด ที่ไ ด้กระทาโดยประมาทที่ไ ม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุ โทษ
ผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัยมีอานาจดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณาดาเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษ
ตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้พ้นจากราชการ แต่ต้องสั่งลงโทษภายในสามปี
นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ
กรณี ต ามวรรคหนึ่ ง ถ้ า เป็ น การกล่ า วหา หรื อ ฟ้ อ งคดี อ าญา หรื อ ต้ อ งหาคดี อ าญาหลั ง จากที่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดออกจากราชการแล้ว ให้ผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัยมีอานาจ
ดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณาดาเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้
เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้พ้นจากราชการ โดยต้องเริ่มดาเนินการสอบสวนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการ
และต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการ สาหรับกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
ตามมาตรา 110 วรรคเจ็ด จะต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ
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ในกรณีที่ศาลปกครองมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนคาสั่งลงโทษ หรือองค์กรพิจารณาอุทธรณ์
ค าสั่ ง ลงโทษทางวิ นั ย หรื อ องค์ ก รตรวจสอบรายงานการด าเนิ น การทางวิ นั ย มี ค าวิ นิ จ ฉั ย ถึ ง ที่ สุ ด
หรือมีมติให้ เพิกถอนคาสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เพราะเหตุกระบวนการดาเนิ นการทางวินัย
ไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย ให้ ผู้ มี อ านาจด าเนิ น การทางวิ นั ย ด าเนิ น การทางวิ นั ย ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในสองปี
นับแต่วันที่มีคาพิพากษาถึงที่สุด หรือมีคาวินิจฉัยถึงที่สุดหรือมีมติ แล้วแต่กรณี
การดาเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ถ้าผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่า
ผู้นั้นกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ
ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อนตามมาตรา ๑๑๗
มาตรา 116 ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีมติชี้มูลความผิดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด
ออกจากราชการแล้ว การดาเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้น
ให้ เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์แ ละเงื่อ นไขที่ กาหนดไว้ ในกฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ าด้วยการป้ องกั น
และปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แล้วแต่กรณี
การดาเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ
มาตรา 117 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
อย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาความผิด อาญา
เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผู้มีอานาจตามมาตรา 110 วรรคสอง วรรคสี่
หรื อ วรรคห้ า แล้ ว แต่ ก รณี มี อ านาจสั่ ง พั ก ราชการหรื อ สั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ นเพื่ อ รอฟั ง
ผลการสอบสวนพิจารณาได้ แต่ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระทาผิดหรือกระทาผิด
ไม่ถึงกับจะถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ และไม่มีกรณีที่ จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น
ก็ให้ผู้มีอานาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการในตาแหน่งและวิทยฐานะเดิม หรือตาแหน่งเดียวกับ
ที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและวิทยฐานะนั้น ทั้งนี้ ให้นามาตรา 112 วรรคหก
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อได้มีการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดพักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อน
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิด วินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอื่นอีก
ผู้มีอานาจตามมาตรา 110 วรรคสอง วรรคสี่ หรือวรรคห้ า หรือมาตรา 129 แล้วแต่กรณี มีอานาจ
ดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา 107 และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 110 วรรคสอง
ตลอดจนดาเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้
ในกรณีที่สั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้กอ่ นกลับเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน ออกจากราชการด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้ ผู้นั้น
มีสถานภาพเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดระยะเวลาระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
เสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ
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เงิ น เดื อ น เงิ น อื่ น ที่ จ่ า ยเป็ น รายเดื อ น และเงิ น ช่ ว ยเหลื อ อย่ า งอื่ น และการจ่ า ยเงิ น ดั ง กล่ า ว
ของผู้ถูกสั่งพักราชการและผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
สาหรับผู้ถูกสั่งให้ ออกจากราชการไว้ก่อน ถ้าไม่มีกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว ให้ ถือเสมือนว่าผู้นั้น
เป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ระยะเวลาให้พักราชการ
และให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณาให้เป็นไปตาม
ที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
มาตรา 118 เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดาเนินการทางวินัย หรือดาเนินการสอบสวนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด หรือได้ลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด หรือยุติเรื่อง
งดโทษ หรือสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ ตามพระราชบัญญัตินี้ไปแล้ว
ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) การรายงานการดาเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงเมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดาเนินการทางวินัยแล้ว
ให้ ร ายงานไปยั งผู้ บังคั บบั ญชาชั้ นเหนื อตามล าดั บแล้ว แต่ กรณี และเมื่ อผู้ บัง คับบั ญชาชั้ นเหนื อขึ้ นไป
ได้รับรายงานแล้วเห็นว่า การยุติเรื่อง การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็ให้มีอานาจ
สั่งงดโทษ ลดสถานโทษ เพิ่มสถานโทษ เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความในคาสั่งเดิม หรือดาเนินการอย่างใดเพิ่มเติม
เพื่อประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริงและความยุติธรรมได้ตามควรแก่กรณี และหากเห็นว่ากรณีเป็นการ
กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้มีอานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้ หรือหากเห็นว่าเป็นกรณี
ที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ของตน ก็ให้แจ้งหรือรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาที่ มีอานาจหน้าที่ เพื่อดาเนินการ
ตามควรแก่กรณีต่อไป แล้วให้เสนอหรือรายงาน อ.ก.ค.ศ. จังหวัด และ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ แล้วแต่กรณี
พิจารณาตามลาดับ
(๒) การรายงานการดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงของผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดาเนินการทางวินัยแล้ว ให้เสนอหรือรายงาน
อ.ก.ค.ศ. จังหวัดหรือ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ แล้วแต่กรณีพิจารณาตามลาดับ ในกรณีที่ผู้แทนสานักงาน ก.ค.ศ.
ใน อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการมีความเห็นแย้ง ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาดาเนินการตามสมควรแก่กรณีต่อไป
และเมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. มีมติ ทั้งนี้ เว้นแต่
ผู้ถูกลงโทษได้อุทธรณ์คาสั่งลงโทษของผู้บังคับบัญชาต่อ ก.พ.ค.ศ. ในกรณีเช่นนี้ ให้ ก.ค.ศ. แจ้งมติ ก.ค.ศ.
ต่อ ก.พ.ค.ศ. เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
สาหรับการดาเนิ นการทางวินัยของผู้บังคับบัญชาที่มีตาแหน่ งเหนื อหัวหน้าส่วนราชการขึ้นไป
หรือการดาเนินการของหัวหน้าส่วนราชการที่ดาเนินการทางวินัยกับผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี ตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ ตาแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ และผู้ดารงตาแหน่งใดหรือตาแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะใด
ซึ่งกระทาผิดวินัยร่วมกันกับผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าว ให้รายงาน ก.ค.ศ. พิจารณา
ในการดาเนินการตามมาตรานี้ เมื่อ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ ก.ค.ศ. พิจารณา
และมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ ผู้มีอานาจตามมาตรา 65 หรือหั วหน้ าส่วนราชการหรือผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วแต่กรณีสั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น
การรายงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
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มาตรา 119 เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดาเนินการทางวินัย หรือสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ออกจากราชการในเรื่องใดไปแล้ว ถ้า อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นเป็นการสมควร
ให้สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม หรือเพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแล
ให้หน่วยงานการศึกษาปฏิบัติการตามหมวด 7 และหมวดนี้โดยถูกต้องและเหมาะสมตามความเป็นธรรม
ก็ให้ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ ก.ค.ศ. มีอานาจสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้นได้ตามความจาเป็น
โดยจะสอบสวนเองหรือให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ หรือคณะกรรมการสอบสวนสอบสวนใหม่ หรือสอบสวน
เพิ่ มเติ มแทน หรื อก าหนดประเด็ นหรื อข้ อส าคั ญ ที่ ต้ องการทราบส่ งไปเพื่ อให้ คณะกรรมการสอบสวน
ที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งไว้เดิมทาการสอบสวนเพิ่มเติมได้
ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อทาหน้าที่พิจารณาเรื่องการดาเนินการ
ทางวินัย หรือ การออกจากราชการแทน ก.ค.ศ. หรื อ อ.ก.ค.ศ. ส่ว นราชการ ให้ อ.ก.ค.ศ. วิ สามั ญนั้ น
มีอานาจสอบสวนใหม่หรื อสอบสวนเพิ่ มเติม โดยจะสอบสวนเอง หรือแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวน
ไปสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมแทน และมีอานาจกาหนดประเด็นหรือข้อสาคัญที่ต้องการทราบส่งไปให้
เพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งไว้เดิมทาการสอบสวนเพิ่มเติมได้
ในการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม ถ้า ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ
พิจารณาเห็นสมควรส่งประเด็นหรือข้อสาคัญใดที่ต้องการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องที่
หรือเขตพื้นที่การศึกษา ก็ให้ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ แล้วแต่กรณี มีอานาจ
ก าหนดประเด็ น หรื อ ข้ อ ส าคั ญ นั้ น ส่ ง ไปเพื่ อ ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการหรื อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานการศึ กษา
ในเขตพื้นที่การศึกษานั้นทาการสอบสวนแทนได้
ในกรณีที่ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ให้ ส อบสวนใหม่ หรื อสอบสวนเพิ่ มเติ ม หรื อส่ งประเด็ นหรื อข้ อส าคั ญไปเพื่ อให้ คณะกรรมการสอบสวน
หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาดาเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม
ในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ กรณี ก ล่ า วหาว่ า กระท าผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง ให้ น าหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ
การสอบสวนพิจารณาตามมาตรา 110 วรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในการดาเนินการตามมาตรานี้ ให้นามาตรา 114 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 120 ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาซึ่ ง โอนมาจากพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อ งถิ่น หรือข้าราชการอื่นตามมาตรา 70 ผู้ใดมีกรณี
กระทาผิดวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ ให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึกษาผู้นั้น
ด าเนิ น การทางวิ นั ย ตามหมวดนี้ โ ดยอนุ โ ลม แต่ ถ้ า เป็ น เรื่ อ งที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการสื บ สวนหรื อ สอบสวน
ของทางผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอนก็ให้สืบสวนสอบสวนต่อไปจนเสร็ จ แล้วส่งเรื่องไปให้ผู้บังคับบัญชา
ของข้าราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้น พิจารณาดาเนิ นการต่อไปตามหมวดนี้ โดยอนุ โลม
และในกรณี ที่ จ ะต้ อ งสั่ ง ลงโทษทางวิ นั ยให้ ป รั บ บทความผิ ด และลงโทษตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้นโดยอนุโลม
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หมวด 9
การออกจากราชการ
มาตรา 121 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(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) ถูกเพิกถอนใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ได้รับแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งอื่นที่ไ ม่ต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามมาตรา 123
วันออกจากราชการตาม (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
การต่อเวลาราชการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องออกจากราชการตาม (๒)
รับราชการต่อไป จะกระทามิได้
มาตรา 122 นอกจากกรณีตามวรรคสี่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดประสงค์
จะลาออกจากราชการ ให้ ยื่ น หนั ง สื อ ขอลาออกต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ ให้ ผู้ มี อ านาจตามมาตรา 65
เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
ในกรณีที่ผู้มีอานาจตามมาตรา 65 พิจารณาเห็นว่าจาเป็นเพื่อประโยชน์แ ก่ราชการ จะยับยั้ง
การอนุ ญ าตให้ ล าออกไว้ เ ป็ น เวลาไม่ เ กิ น เก้ า สิ บ วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ขอลาออกก็ ไ ด้ แต่ ต้ อ งแจ้ ง การยั บ ยั้ ง
การอนุญาตให้ลาออกพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบ และเมื่อครบกาหนดเวลาที่ยับยั้งแล้ว ให้การลาออก
มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันครบกาหนดเวลาที่ยับยั้ง
ถ้าผู้มีอานาจตามมาตรา 65 ไม่ได้อนุญาตให้ลาออกตามวรรคหนึ่งและไม่ได้ยับยั้งการอนุญาต
ให้ลาออกตามวรรคสอง ให้การลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วันขอลาออก
ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อดารง
ตาแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
หรื อ การเลื อ กตั้ ง อื่ นที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การส่ง เสริ ม การปกครองในระบอบประชาธิป ไตย ให้ ยื่ น หนั ง สื อ
ขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชา และให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ การลาออก การพิ จ ารณาอนุ ญ าตให้ ล าออก และการยั บ ยั้ ง
การอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา 123 ภายใต้ บังคั บตามมาตรา 133 เมื่อข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้ ใด
ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่มีกรณีเป็นผู้ถูก สั่งให้ ออกจากราชการตามมาตราอื่น
ตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าภายในสามสิบวันนับแต่วันที่หน่วยงานการศึกษาของผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิ ชาชี พ ปฏิ บั ติ งานอยู่ ได้ รั บหนั งสื อแจ้ งการเพิ กถอนใบอนุ ญาตประกอบวิ ชาชี พ มี ต าแหน่ งว่ า ง
หรือตาแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และผู้บังคับบัญชาหน่วยงานการศึกษานั้นพิจารณาเห็นว่า
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ผู้นั้นมีความเหมาะสมที่จะบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งดังกล่าว และไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามมาตรา 41
และมาตรา 53 ให้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้บริหารหน่ วยงานการศึกษานั้ น ส่งเรื่องให้ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด
อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุ มัติ และให้นามาตรา 69 วรรคหนึ่ ง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่หน่วยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่งไม่มีตาแหน่งว่างหรือตาแหน่งที่สามารถย้ายไปแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งได้ และผู้บังคับบัญชาหน่วยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่ง พิจารณาเห็นว่า ผู้นั้นมีความเหมาะสม
ที่จะได้รับการบรรจุแ ละแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอื่นที่ไ ม่ต้องมี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในหน่วยงาน
การศึกษาอื่น ถ้าภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส่วนราชการหรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับเรื่องจาก
หน่วยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่ง มีหน่วยงานการศึกษาอื่นที่มีตาแหน่งว่าง หรือตาแหน่งที่สามารถย้ายไป
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้ และ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่า
ผู้นั้นมีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งดังกล่าว ให้นามาตรา 71 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ภายในกาหนดเวลาสามสิบวันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ถ้าหน่วยงานการศึกษาใดไม่มีตาแหน่งว่าง
หรือตาแหน่งที่สามารถย้ายไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ
หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีไ ม่อนุ มัติ ให้ ผู้มีอานาจตามมาตรา 65 สั่งให้ ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน
ทั้งนี้ ตามระเบียบว่าด้วยการออกจากราชการตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา 124 ผู้มีอานาจตามมาตรา 65 มีอานาจสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการได้ ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าว
บัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญ แต่ในการสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญ
เหตุ รั บ ราชการนานจะต้ อ งมี ก รณี ต ามที่ ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ด้ ว ย และการสั่ ง ให้ อ อกจากราชการ
เพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนนอกจากทาได้ในกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตราอื่ นตามพระราชบัญญัตินี้
และกรณีที่กฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญ
เหตุทดแทนแล้วให้ทาได้ในกรณีต่อไปนี้ด้วย คือ
(๑) เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้
โดยสม่าเสมอ ถ้าผู้มีอานาจดังกล่าวเห็นสมควรให้ออกจากราชการแล้ว ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้
(๒) เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์
ของทางราชการ ให้ผู้มีอานาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
(๓) เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา 41 (๑) (๔) (๕) (๗)
(๘) หรือ (๙) ให้ผู้มีอานาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
(๔) เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 41 (๓) และผู้มีอานาจตามมาตรา 65 เห็นว่ากรณีมีมูลก็ให้ผู้มีอานาจดังกล่าว
สั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชัก ช้า และนามาตรา 125 มาใช้บัง คับ โดยอนุ โ ลมในกรณี ที่
ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด มีมติว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 41 (๓)
ก็ให้ผู้มีอานาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
(๕) เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบตาแหน่ งใด ให้ ผู้มีอานาจตามมาตรา 65 สั่งให้ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้ดารงตาแหน่งนั้นออกจากราชการได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
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(๖) เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิ ภาพ
เกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการได้ ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 65 สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
มาตรา 125 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม
กั บต าแหน่ งหน้ าที่ ราชการ และผู้ มี อ านาจตามมาตรา 65 เห็ นว่ ากรณี มี มู ล ถ้ าให้ ผู้ นั้ นรั บราชการต่ อไป
จะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ ผู้มีอานาจดังกล่าวสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยไม่ชักช้า
ในการสอบสวนนี้จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
โดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย
ทั้งนี้ ให้นามาตรา 110 วรรคสอง วรรคห้า และวรรคเจ็ด มาตรา 112 วรรคสี่ และมาตรา 114 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ในกรณี ที่ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส่ วนราชการ หรื อ อ.ก.ค.ศ. จั งหวั ด มี มติ ให้ ผู้ นั้ นออกจากราชการ
ก็ใ ห้ ผู้ มี อ านาจดั ง กล่ า วสั่ ง ให้ ผู้ นั้ น ออกจากราชการเพื่อ รั บ บ าเหน็ จ บ านาญเหตุ ทดแทนตามกฎหมาย
ว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ในกรณี ที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนขึ้ น ท าการสอบสวนผู้ ถู ก กล่ า วหา
ตามมาตรา 110 ในเรื่องที่จะต้องสอบสวนตามวรรคหนึ่ง และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 110
ได้สอบสวนไว้แล้ว ผู้มีอานาจตามวรรคหนึ่งจะใช้สานวนการสอบสวนนั้นพิจารณาดาเนินการโดยไม่ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งได้
มาตรา 126 ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู้ ใ ดมี ก รณี ถูก ตั้ ง กรรมการสอบสวน
ตามมาตรา 110 วรรคสอง และกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอานาจตามมาตรา 110 วรรคสอง วรรคสี่
หรือวรรคห้า หรือมาตรา 118 (๑) แล้วแต่กรณี เห็นว่ากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้นั้นได้กระทาผิดวินัย
อย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะสั่งให้ลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าให้รับราชการต่อไป
จะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ส่งเรื่องให้ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด แล้วแต่กรณี
พิจารณาให้ ออกจากราชการ ทั้งนี้ ให้ นามาตรา 112 วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีที่ ก.ค.ศ.
อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด มีมติให้ ผู้นั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง
ในกรณีที่ถูกสอบสวน ให้ ผู้มีอานาจตามมาตรา 65 สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญ
เหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
มาตรา 127 เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดต้องรับโทษจาคุกโดยคาสั่งของศาล
หรือต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ผู้มีอานาจตามมาตรา 65 จะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
เพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการก็ได้
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มาตรา 128 เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 65 สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ตามมาตราอื่นอยู่ก่อนไปรับราชการทหาร ก็ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 65 มีอานาจเปลี่ยนแปลงคาสั่งให้ออกจากราชการ
ตามวรรคหนึ่ง เป็นให้ออกจากราชการตามมาตราอื่นนั้นได้
มาตรา 129 ในกรณี ที่ ผู้มีอานาจตามมาตรา 65 ไม่ ปฏิบัติหน้ าที่ ตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา 60
หรือมาตรา 68 วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคห้า ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีตาแหน่งเหนือขึ้ นไปของผู้มีอานาจ
สั่งบรรจุและแต่งตั้งดังกล่าวมีอานาจดาเนินการตามหมวดนี้ 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 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษาธิการจังหวัด หรือผู้บริหารการศึกษาอื่นซึง่ เป็นหัวหน้าหน่วยงานระดับจังหวัด ดาเนินการตามมาตรา 124 (๔)
หรื อ มาตรา 125 แต่ ถ้ า เป็ น กรณี ที่ ไ ด้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดั ง กล่ า ว
หรือมาตรา 110 วรรคสอง กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงไว้แล้ว ให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ.
ส่วนราชการ หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณา
ในกรณีที่จะต้องสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการกลับเข้ารับราชการ ให้นามาตรา 117 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
เมื่อผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการหรือดาเนินการ
ตามมาตรา 124 (๔) หรือมาตรา 125 ให้รายงานไปยัง ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด
ตามระเบียบว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา 131 เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดาเนินการทางวินัยหรือสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ออกจากราชการในเรื่องใดไปแล้ว ถ้า ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ พิจารณาเห็นเป็นการสมควร
ที่จะต้องสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม หรือเพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแล
ให้หน่วยงานการศึกษาปฏิบัติการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา 60 หรือตามมาตรา 68 วรรคสอง หรือวรรคสาม
หรือวรรคห้า โดยถูกต้องและเหมาะสมตามความเป็นธรรม ก็ให้ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ มีอานาจ
สอบสวนใหม่ หรือสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้นได้ตามความจาเป็น และให้นามาตรา 119 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ แต่งตั้งคณะกรรมการให้สอบสวนใหม่
หรือสอบสวนเพิ่มเติม หรือส่งประเด็นหรือข้อสาคัญไปเพื่อให้ คณะกรรมการสอบสวนที่ผู้บังคับบัญชา
ได้แต่งตั้งไว้เดิมทาการสอบสวนเพิ่มเติม หรือเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา หรือต่างเขตพื้นที่การศึกษาทาการสอบสวนแทนในเรื่องเกีย่ วกับกรณีตามมาตรา 124 (๔)
และมาตรา 125 ให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนตามมาตรา 110 วรรคหก มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม

๔๖

มาตรา 132 ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาซึ่ ง โอนมาจากพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการตามมาตรา 70 ผู้ใดมีกรณี
ที่สมควรให้ออกจากงานหรือออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้นอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ ให้ผู้บังคับบัญชา
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นมีอานาจพิจารณาดาเนินการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา 60
ได้โดยอนุโลม แต่ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอน
ก็ให้สืบสวนหรือสอบสวนต่อไปจนเสร็จ แล้วส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้น
พิจารณาดาเนิ นการต่อไปตามหมวดนี้หรือ มาตรา 60 แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม และในกรณีที่จะต้อง
สั่งให้ออกจากราชการ ให้ปรับบทกรณีให้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้น โดยอนุโลม
มาตรา 133 ภายใต้บังคับหมวด 8 และหมวด 10 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อาจถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีอื่นตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. ได้

หมวด 10
การอุทธรณ์
มาตรา ๑๓๔ ผู้ ใ ดถู ก สั่ ง ลงโทษตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการ
ตามมาตรา 124 (1) (3) (6) มาตรา 125 มาตรา 126 และมาตรา 127 ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค.ศ.
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคาสั่ง
การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.ค.ศ.
มาตรา ๑๓๕ ในการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ก.พ.ค.ศ. จะพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เองหรื อ จะตั้ ง
คณะอนุกรรมการวิสามัญอุทธรณ์ เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ในกฎ ก.พ.ค.ศ.
มาตรา ๑๓๖ เมื่ อ ก.พ.ค.ศ. พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ แ ล้ ว ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาผู้ มี อ านาจ
ตามมาตรา 65 ดาเนินการให้เป็นไปตามคาวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ก.พ.ค.ศ. มีคาวินิจฉัย
ในกรณี ที่ ผู้ อุ ทธรณ์ หรื อผู้ มี อ านาจตามมาตรา 65 ไม่ เห็ นด้ วยกั บค าวิ นิ จฉั ยอุ ทธรณ์ ของ ก.พ.ค.ศ.
ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบคาวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ศ.
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
มาตรา ๑๓๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ ก.พ.ค.ศ. และอนุกรรมการ
วิสามัญอุทธรณ์ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มีอานาจดังต่อไปนี้

๔๗

(๑) สั่ ง ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง สั่ ง ลงโทษหรื อ สั่ ง ให้ อ อกจากราชการอั น เป็ น เหตุ ใ ห้ มี ก ารอุ ท ธรณ์
ส่งสานวนการสอบสวนและการลงโทษให้ ก.พ.ค.ศ. ภายในเวลาที่กาหนด
(๒) สั่ งให้ กระทรวง ส่ วนราชการ และหน่ วยงานการศึ กษาสอบสวนใหม่ หรื อสอบสวนเพิ่ มเติ ม
หรือส่งตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดมาให้ถ้อยคา ในการนี้จะกาหนด
ระยะเวลาในการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมไว้ด้วยก็ได้
(๓) มีคาสั่งให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วนบริษัท
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน หรือลูกจ้างของกระทรวง ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
การศึกษา หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยคาหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(๔) เข้าไปในอาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.พ.ค.ศ. ทั้งนี้ ในระหว่าง
พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทาการของสถานที่นั้น
(๕) สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม
มาตรา ๑๓๘ การพิ จารณาวินิ จฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา 13๔ ให้ ดาเนิ นการให้ แล้วเสร็จ ภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนั บแต่วันที่ไ ด้รับอุทธรณ์ เว้นแต่มีเหตุขัดข้องที่ทาให้การพิจารณา วินิจฉัยไม่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกซึ่งไม่เกินสองครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน
และให้บันทึกเหตุขัดข้องให้ปรากฏไว้ด้วย
มาตรา ๑๓๙ ข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึ กษาซึ่ งโอนมาตามมาตรา 70 ผู้ ใดถู ก สั่ ง
ลงโทษทางวิ นั ย อยู่ ก่ อ นวั น โอนมาบรรจุ และผู้ นั้ น มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ไ ด้ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการที่โอนมา แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์
ตามกฎหมายดั ง กล่ า ว ก็ ใ ห้ ผู้ นั้ น มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ต ามมาตรา 13๔ ได้ แต่ ถ้ า ผู้ นั้ น ได้ ใ ช้ สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการที่โอนมาไว้แล้ว
และในวันที่ผู้นนั้ ได้โอนมาบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การพิจารณาอุทธรณ์ยังไม่แล้วเสร็จ
ก็ให้ส่งเรื่องให้ ก.พ.ค.ศ. เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
มาตรา ๑๔๐ ในการพิ จารณาวิ นิ จฉั ยอุ ทธรณ์ ให้ ก.พ.ค.ศ. มี อ านาจไม่ รั บอุ ทธรณ์ ยกอุ ทธรณ์
หรือมีคาวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกคาสั่งลงโทษ และให้เยียวยาความเสียหายให้ผู้อุทธรณ์ หรือให้ดาเนินการอื่นใด
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ตามระเบียบที่ ก.พ.ค.ศ. กาหนด
การวิ นิ จ ฉั ย ให้ แ ก้ ไ ขหรื อ ให้ ด าเนิ น การอื่ น ตามวรรคหนึ่ ง ก.พ.ค.ศ. จะให้ เ พิ่ ม โทษไม่ ไ ด้
เว้นแต่เป็นกรณีไ ด้รับแจ้งจาก ก.ค.ศ. ตามมาตรา 118 ว่าสมควรเพิ่มโทษ ในกรณีเช่นนั้น ก.พ.ค.ศ.
มีอานาจวินิจฉัยให้เพิ่มโทษได้
มาตรา ๑๔๑ เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ อนุกรรมการวิสามัญอุทธรณ์ อาจถูกคัดค้านได้
(๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระทาผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
(๒) มีส่วนได้เสียในการกระทาผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้อุทธรณ์

๔๘

(๔) เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษหรือสั่งให้ออกจากราชการ
(๕) เป็ นผู้ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ องกั บการด าเนิ นการทางวิ นั ยหรื อการสั่ งให้ ออกจากราชการที่ ผู้ อุ ทธรณ์
ถูกลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
(๖) มี ค วามเกี่ ย วพั น ทางเครื อ ญาติ ห รื อ ทางการสมรสกั บ บุ ค คลตาม (๑) (๒) (๓) หรื อ (๔)
อันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้อุทธรณ์
อนุกรรมการวิสามัญอุทธรณ์ ซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ ง ให้แจ้งต่อประธาน ก.พ.ค.ศ. และถอนตัว
จากการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
การยื่นคาคัดค้าน และการพิจารณาคาคัดค้าน ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.ค.ศ.

หมวด 11
การร้องทุกข์
มาตรา ๑๔๒ ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาผู้ ใดเห็ นว่ า ตนไม่ ได้ รั บความเป็ นธรรม
หรื อ มี ค วามคั บ ข้ อ งใจอั น เกิ ด จากการปฏิ บั ติ ห รื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต่ อ ตนของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ การแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และเป็นกรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์ ตามหมวด 10 ได้ ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในหมวดนี้
มาตรา 143 การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชาที่มีตาแหน่งตั้งแต่ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาลงมาและมิใช่เป็นการดาเนินการตามมติของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ให้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด
การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชาที่มีตาแหน่ง ตั้งแต่หัวหน้าส่วนราชการลงมา และมิใช่
เป็นการดาเนินการตามมติของ 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 เว้นแต่กรณีตามวรรคหนึ่ง
การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชาที่มีตาแหน่งเหนือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นไป 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.
ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ประการใดแล้ว ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 65 สั่งหรือดาเนินการให้เป็นไปตามมติ
หรือคาวินิจฉัยนั้น
มติของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ และ ก.พ.ค.ศ. ตามวรรคสี่ ให้เป็นที่สุด
การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่
ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.ค.ศ.
มาตรา ๑๔๔ ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้ 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 มีอานาจไม่รับเรื่องร้องทุกข์ ยกคาร้องทุกข์ หรือมีคาวินิจฉัยให้แก้ไข
หรือยกเลิกคาสั่งและให้เยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้องทุกข์ หรือให้ดาเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
ตามระเบียบที่ ก.พ.ค.ศ. กาหนด

๔๙

มาตรา ๑๔๕ ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ก.พ.ค.ศ. จะพิจารณาวินิจฉัยเองหรือจะตั้ง
กรรมการ ก.พ.ค.ศ. คนหนึ่ง หรือจะตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญร้องทุกข์ เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.ค.ศ. และในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้อนุกรรมการวิสามัญร้องทุกข์เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและให้มีอานาจตามมาตรา 114
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๔๖ เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ อนุกรรมการวิสามัญร้องทุกข์อาจถูกคัดค้านได้
(๑) เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจ หรือเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชา
ดังกล่าว
(๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ร้องทุกข์
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ร้องทุกข์
(๔) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) อันอาจ
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องทุกข์
อนุกรรมการวิสามัญร้องทุกข์ ซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งต่อประธาน ก.พ.ค.ศ. และถอนตัว
จากการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
การยื่นคาคัดค้าน และการพิจารณาคาคัดค้าน ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.ค.ศ.

หมวด 12
การคุ้มครองระบบคุณธรรม
มาตรา ๑๔๗ ในกรณีที่ ก.พ.ค.ศ. เห็นว่ากฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใดที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
และมุ่งหมายให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่สอดคล้องกับระบบคุณธรรมตามมาตรา 40 ให้ ก.พ.ค.ศ. แจ้งให้
ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานหรื อ หน่ ว ยงานการศึ ก ษา หรื อ ผู้ อ อกกฎ ระเบี ย บ หรื อ ค าสั่ ง ดั ง กล่ า วทราบ
เพื่อดาเนินการแก้ไข หรือยกเลิกตามควรแก่กรณี

๕๐

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๔๘ ในวาระเริ่ ม แรก ให้ ก.ค.ศ. ตามค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560
ที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ ก.ค.ศ. ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน
จนกว่าจะได้แต่งตั้ง ก.ค.ศ. ขึ้นใหม่ ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ตามมาตรา 17 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูแ ละบุคลากร
ทางการศึ ก ษา พ.ศ. 2547 และข้ อ 5 และข้ อ 6 ตามค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560
ที่มีอยู่ก่อนวันที่ พระราชบัญญัติฉ บับนี้ ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้ าที่ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ตามพระราชบัญญัตินี้
ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ขึ้นใหม่ ตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะกาหนด
เป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่ ก.ค.ศ. ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจ ขึ้นปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ แทน ให้ อ.ก.ค.ศ. วิส ามัญ เฉพาะกิจ นั้น ปฏิบัติห น้า ที่
ตามที่ไ ด้รับ มอบหมายต่อ ไป จนกว่า กรณีจ ะแล้ว เสร็จ เว้นแต่ ก.ค.ศ. ตามพระราชบัญญัตินี้จะกาหนด
เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๑๔๙ ในระหว่างที่ยังมิได้มีการดาเนินการให้มี อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ ง ตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติฉ บับนี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่
อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แ ต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ ก.ค.ศ. แต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ
ขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทาหน้าที่ อ.ก.ค.ศ. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัตินี้
ไปพลางก่อน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่ างที่ยัง มิไ ด้มีก ารดาเนิ นการให้ มี อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ในหน่ วยงานหรือหน่ วยงาน
การศึกษา ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ในหน่วยงานหรือหน่วยงานการศึกษา ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน
จนกว่าจะได้แต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

๕๑

มาตรา ๑๕๐ ในระหว่ า งที่ ยั ง มิ ไ ด้ มี ก ารด าเนิ น การให้ มี อ.ก.ค.ศ. จั ง หวั ด และ อ.ก.ค.ศ.
กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ กศจ. และ กศจ. กรุงเทพมหานคร ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่
3 เมษายน 2560 ที่ มี อ ยู่ ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ.ก.ค.ศ. จั ง หวั ด
และ อ.ก.ค.ศ. กรุ ง เทพมหานคร ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไ ปพลางก่ อ น แล้ ว แต่ ก รณี ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่ เ กิ น
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา 151 ในระหว่างที่ยังมิได้ดาเนินการให้มี ก.พ.ค.ศ. ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ อ.ก.ค.ศ.
วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการร้องเรียน
ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
ตามมาตรา 17 แห่ งพระราชบัญ ญัติ ระเบียบข้าราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษา พ.ศ. 2547
และข้อ 5 และ ข้อ 6 ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 ที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้
ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ ก.พ.ค.ศ. ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่านายกรัฐมนตรีจะได้แต่งตั้ง ก.พ.ค.ศ.
ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา 152 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ อยู่ระหว่าง
การดาเนินการของ ก.ค.ศ. กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. 2547 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ในวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ
ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่ ก.ค.ศ. ตามพระราชบัญญัตินี้ จะกาหนดเป็นอย่างอื่น
(1) กรณีที่อยู่ในอานาจของ ก.ค.ศ. ให้ ก.ค.ศ. ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี ดาเนินการต่อไป
(2) กรณีที่อยู่ในอานาจของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ให้ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ.
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ในหน่วยงานหรือหน่วยงานการศึกษา ตามพระราชบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี ดาเนินการต่อไป
(3) กรณีที่อยู่ในอานาจของ กศจ. ให้ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ตามพระราชบัญญัตินี้ ดาเนินการต่อไป
มาตรา 153 หน่วยงานการศึกษาใดที่ได้มีการกาหนดไว้ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. 2547 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ให้ ถื อ ว่ า เป็ น หน่ ว ยงานการศึ ก ษา
ตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.ค.ศ.
ตามพระราชบัญญัตินี้จะกาหนดเป็นอย่างอื่น
มาตรา 154 ผู้ใดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ โดยดารงตาแหน่งหรือดารงตาแหน่ง
ที่มีวิทยฐานะเดิม และให้ได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ หรือเงินประจาตาแหน่งตามที่ได้รับอยู่เดิมต่อไป
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เท่า ที ่ไ ม่ขัด หรือ แย้ง กับ พระราชบัญ ญัต ินี ้ จนกว่า จะได้ม ีก ารออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบีย บ หลัก เกณฑ์
และวิธีการข้อบังคับ หรือข้อกาหนดตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 155 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีกระทาผิดวินัยหรือกรณีที่สมควร
ให้ออกจากราชการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจตามมาตรา 65
ตามพระราชบัญ ญั ตินี้ มี อ านาจสั่ งลงโทษผู้ นั้น หรือ สั่ง ให้ ผู้ นั้น ออกจากราชการตามกฎหมายเกี่ ยวกั บ
การบริหารงานบุคคลที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ส่วนการสอบสวน การพิจารณา และการดาเนินการเพื่อลงโทษ
หรือให้ออกจากราชการ ให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่
(๑) กรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมาย
ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ นขณะนั้ น ไปแล้ ว ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ และยั ง สอบสวนไม่ เ สร็ จ ก็ ใ ห้ สอบสวน
ตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
(๒) กรณีที่ได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นเสร็จไปแล้ว
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้การสอบสวนหรือพิจารณา แล้วแต่กรณีนั้นเป็นอันใช้ได้
(๓) กรณีที่ได้มีการรายงานหรือส่งเรื่อง หรือนาสานวนเสนอ หรือส่งให้ ก.ค.ศ. กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้น และ ก.ค.ศ. กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
พิจารณาเรื่องนั้นยังไม่เสร็จ ก็ให้ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
ตามพระราชบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี พิจารณาตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
มาตรา 156 ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาซึ่ ง โอนมาจากพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น
หรื อ ข้ า ราชการอื่ น ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ผู้ ใ ดมี ก รณี ก ระท าผิ ด วิ นั ย หรื อ กรณี ที่ ส มควร
ให้ออกจากราชการหรือออกจากงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้นอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้บังคับบัญชา
หรือผู้มีอานาจตามมาตรา 65 ตามพระราชบัญญัตินี้มีอานาจดาเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้น หรือดาเนินการ
สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ ทั้งนี้ ให้นามาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๑๓๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 157 เรื่ อ งอุ ท ธรณ์ แ ละเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของ ก.ค.ศ. กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ดาเนินการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ต่อไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการยื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ และให้ดาเนินการดังนี้
(1) เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ ก.ค.ศ. ให้ ก.ค.ศ. ตามพระราชบัญญัตินี้พิจารณาต่อไป
จนกว่าจะแล้วเสร็จ
(2) เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เมื่อ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. ในส่วนราชการ
นั้นแล้ว ให้ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัตินี้ พิจารณาต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ เว้นแต่เรื่องที่
อยู่ระหว่างการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เมื่อ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. ในหน่วยงานหรือหน่วยงาน
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การศึกษานั้น ตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ตามพระราชบัญญัตินี้ พิจารณาต่อไป
จนกว่าจะแล้วเสร็จ
(3) เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กศจ. เมื่อ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว
ให้ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ตามพระราชบัญญัตินี้ พิจารณาต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
มาตรา 158 ผู้ใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถ้ า ยั ง มิ ไ ด้ ยื่ น อุ ท ธรณ์ ห รื อ ร้ อ งทุ ก ข์
ตามพระราชบั ญญัติดั งกล่ าวและยัง ไม่พ้ นกาหนดเวลาอุทธรณ์ห รือร้อ งทุก ข์ในวันที่พ ระราชบั ญญัติ นี้
ใช้บังคับ ให้มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
มาตรา 159 เรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่อยู่ในอานาจการพิจารณาของ ก.ค.ศ. กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ซึ่งได้ยื่นในวันหรือหลังวันที่พระราชบัญญัตินใี้ ช้บังคับและเป็นกรณีที่มีการลงโทษหรือสั่งการไว้
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ดาเนินการดังนี้
(1) เรื่องอุท ธรณ์ คาสั่งลงโทษทางวินัย เรื่องร้อ งทุก ข์ค าสั่ง ให้ ออกจากราชการ เรื่ องร้ องทุก ข์
ที่เหตุเกิด จากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปลัด กระทรวง
และเรื่องร้องทุกข์ที่เป็นคาสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ซึ่งสั่งการตามมติของ กศจ.
หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ ก.พ.ค.ศ. เป็นผู้พิจารณา
(2) เรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาที่เหตุเกิดจาก
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตั้ ง แต่ ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น การศึ ก ษาลงมา หรื อ ผู้ มี อ านาจตามมาตรา 53
ซึ่งมิใช่เป็นการดาเนินการตามมติของ กศจ. ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นผู้พิจารณา
(3) เรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มิได้สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ที่เหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ซึ่งมิใช่เป็นการดาเนินการตามมติของ อ.ก.ค.ศ.
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ให้ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณา
มาตรา 160 การใดอยู่ระหว่างดาเนินการหรือเคยดาเนินการตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการ
ข้ อ ก าหนด ที่ อ อกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ดาเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ เว้นแต่ ก.ค.ศ. ตามพระราชบัญญัตินี้
จะกาหนดเป็นอย่างอื่น
มาตรา 161 การใดที่อยู่ระหว่างดาเนินการหรือเคยดาเนินการได้ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไ ขเพิ่มเติม และมิไ ด้บัญญัติไ ว้ในพระราชบัญญัตินี้
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หรือมีกรณีที่ไม่อาจดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ การดาเนินการต่อไปในเรื่องนั้นประการใดให้เป็นไป
ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา 162 บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ข้อกาหนด หรือคาสั่งอื่นใดอ้างถึง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา กศจ. และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แ ก้ไ ขเพิ่มเติม กาหนดไว้ให้ เป็นอานาจของ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา หรือ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการ ข้อกาหนด หรือคาสั่งอื่นใดนั้นอ้างถึง 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
ตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี
มาตรา 163 ในระหว่างที่ยังมิไ ด้ต ราพระราชกฤษฎีกา หรือ ก.ค.ศ. ยังมิไ ด้ออกกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หรือจัดทามาตรฐานตาแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ หรือกาหนดกรณีใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ให้นาพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.ค.ศ. กฎ ก.พ. มติ ก.ค.ศ. มติ ก.พ. มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล มาตรฐานตาแหน่งมาตรฐานวิทยฐานะ หรือกรณีที่ ก.ค.ศ.
หรือ ก.พ. กาหนดไว้แล้ว ซึ่งใช้บังคับอยู่เดิมมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีปัญหาในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.ค.ศ. มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ในกรณีที่การดาเนินการในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้กาหนดให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ถ้ายังมิได้
มีกฎ ก.ค.ศ. ในเรื่องนั้น และไม่อาจนาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับได้ ให้ ก.ค.ศ. มีมติกาหนดการในเรื่องนั้น
เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวได้
มาตรา 164 ในระหว่างที่ ก.พ.ค.ศ. ยังมิได้ออกกฎ ก.พ.ค.ศ. ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นากฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลมไปพลางก่อน เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ ก.พ.ค.ศ. จะกาหนดเป็นอย่างอื่น

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

