พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
เป็นปีที่ ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอม
ของรัฐสภาดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗”
มาตรา ๒[๑] พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป

๒

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบ
บุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงวัฒนธรรม หรือกระทรวงอื่นที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
“ข้าราชการครู” หมายความว่า ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรียน
การสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาของรัฐ
“คณาจารย์” หมายความว่า บุคลากรซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ
“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
รวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทาหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงาน
การศึกษา
“วิชาชีพ” หมายความว่า วิชาชีพครู วิชาชีพบริหารการศึกษา และวิชาชีพบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น
“เขตพื้นที่การศึกษา” หมายความว่า เขตพื้นที่การศึกษาตามประกาศกระทรวง
“หน่วยงานการศึกษา” หมายความว่า
(๑) สถานศึกษา
(๒) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๓) สานักงานการศึกษานอกโรงเรียน
(๔) แหล่งการเรียนรู้ตามประกาศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๓

(๕) หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือตาม
ประกาศกระทรวง หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กาหนด
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรี ยน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ศูนย์การเรียน วิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน สถาบัน
หรื อ สถานศึ ก ษาที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ของรั ฐ ที่ มี อ านาจหน้ า ที่ ห รื อ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจั ด
การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและตามประกาศกระทรวง
“ส่วนราชการ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่ากรม
“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี หรือตาแหน่งที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
“กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงศึกษาธิการ
“รัฐมนตรีเจ้าสังกัด” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงในกระทรวงที่มีข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในสังกัด
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ บรรดาคาว่า “ข้าราชการพลเรือน” ที่มีอยู่ในกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ
และข้อบังคับอื่นใด ให้หมายความรวมถึงข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาด้วย เว้นแต่
จะได้มีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นใดที่บัญญัติไว้สาหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะ
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีปัญหาขัดแย้งหรือการที่จะต้องตีความในปัญหาเกี่ยวกับข้าราชการครู ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ และข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงซึ่ง
ตามพระราชบัญญัตินี้กาหนดให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยกเว้นข้าราชการ
ครูและข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สถาบั น เทคโนโลยี ป ทุ ม วั น และเป็ น กรณีที่พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ มิ ไ ด้ ก าหนดให้ ค ณะกรรมการ

๔

บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือองค์กรใดเป็นผู้กาหนดหรือ
วินิจฉัยชี้ขาด ให้เป็นอานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีเป็นผู้กาหนดหรือวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” เรียกโดย
ย่อว่า “ก.ค.ศ.” ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ
(๓)[๒] กรรมการโดยตาแหน่งจานวนแปดคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ
ก.ค.ศ. และเลขาธิการคุรุสภา
(๔)[๓] กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนเก้าคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้
ความเชี่ ย วชาญ และประสบการณ์สู ง ทางด้ า นการศึ ก ษา ด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล ด้ า น
กฎหมาย ด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ ด้านการบริหารองค์กร ด้านการศึกษาพิเศษ ด้าน
การบริห ารธุ รกิ จ หรือ ด้ านเศรษฐศาสตร์ ด้ า นการผลิต และพั ฒ นาครู และด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือด้านการบริหารจัดการความรู้หรือด้านการวิจัยและประเมินผล ด้านละหนึ่งคน
(๕)[๔] กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
จานวนสิบสองคน ประกอบด้วย ผู้แทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาฝุายละหนึ่งคน ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. กาหนดซึ่งสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝุายละหนึ่งคน ผู้แทน

๕

ข้าราชการครูจานวนห้าคน ซึ่งเลือกจากข้าราชการครูสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจานวนสามคน ข้าราชการครูสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจานวนหนึ่งคน และ
ข้าราชการครูสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจานวนหนึ่งคน ผู้แทนข้าราชการครู
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัด
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมจานวนหนึ่งคนและผู้แทน
บุค ลากรทางการศึก ษาอื่ น สัง กั ด สานั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐานในเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝุายละหนึ่งคน
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม (๔) และกรรมการผู้แทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม (๕) ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
ให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการและให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. แต่งตั้งข้าราชการใน
สานักงาน ก.ค.ศ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน
มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๔) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๕) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา หรือผู้มีตาแหน่งบริหารในพรรคการเมือง
(๖) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติ
เสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ
มาตรา ๙ กรรมการผู้แทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
(๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ มาก่อน

๖

(๒) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติ
เสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ
มาตรา ๑๐ กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรื อผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนดต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ มาก่อน
(๒) มีประสบการณ์ด้านการบริหารในตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บ ริหาร
สถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี
(๓) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติ
เสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ
มาตรา ๑๑ กรรมการผู้แทนข้าราชการครูต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ มาก่อน
(๒) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนในวิทยฐานะไม่ต่ากว่าครูชานาญการหรือ
เทียบเท่าหรือมีประสบการณ์การสอนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี
(๓) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติ
เสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ
มาตรา ๑๒ กรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี
(๒) มีประสบการณ์ด้านสนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทาหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงาน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงาน
อื่นในหน่วยงานการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี
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(๓) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติ
เสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ
มาตรา ๑๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งใหม่ได้อีก แต่
จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสองวาระมิได้
ถ้ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว่างลง ให้ดาเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวัน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในมาตรา ๗ วรรคสอง เว้นแต่วาระการดารงตาแหน่งของ
กรรมการผู้นั้นเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่ดาเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการแทนก็ได้ และ
ให้ก รรมการซึ่ง แทนกรรมการในต าแหน่ง ที่ว่า งลงมีว าระอยู่ ในต าแหน่ง เท่า กับระยะเวลาที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ในระหว่างที่ยังมิได้ดาเนินการให้มีกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างลงตามวรรคสอง และยัง
มีกรรมการทีเ่ หลืออยู่เกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ได้
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ
เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ
กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งใหม่เข้า
รับหน้าที่
มาตรา ๑๔ นอกจากการพ้น จากต าแหน่ งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ้น จาก
ตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
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(๔) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘
(๖) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออก
มาตรา ๑๕ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ
(๓) พ้นจากการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒
(๕) ถูกถอดถอนโดยรัฐมนตรีตามมติของ ก.ค.ศ. ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจานวนกรรมการทั้งหมด เมื่อปรากฏว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ส่อไป
ในทางทุจริตต่อหน้าที่ หรือมีเจตนากระทาการโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ยุติธรรม หรือใช้อานาจ
หน้าที่ที่ขัดต่อกฎหมาย ทั้งนี้ ก่อนมีการถอดถอน ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้น
สอบสวน
(๖)[๕] มิได้เป็นผู้ดารงตาแหน่งหรือเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้สอนใน
หน่วยงานการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่ตนได้รับเลือก
มาตรา ๑๖ การประชุม ก.ค.ศ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
รองประธานกรรมการทาหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
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ในการประชุมถ้ามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะ หรือเมื่อมีกรณี
เข้าข่ายที่กฎหมายกาหนดว่ากรรมการผู้นั้นมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้
ขาด
มาตรา ๑๗ ก.ค.ศ. มีอานาจตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ.
วิสามัญ” เพื่อทาการใด ๆ แทน ก.ค.ศ. หรือทาหน้าที่เช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการอื่นที่
กาหนดตามพระราชบัญญัตินี้ได้
ในกรณีที่ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อทาหน้าที่พิจารณาเรื่องการดาเนินการทางวินัย การ
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ให้ตั้งจากกรรมการ ก.ค.ศ. ที่เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยสองคน และกรรมการ ก.ค.ศ. ที่เป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนอนุก รรมการทั้งหมด และให้นามาตรา
๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๘[๖] ภายใต้บังคับมาตรา ๑๗ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะเป็ น
กรรมการใน ก.ค.ศ. อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรืออนุกรรมการอื่นตาม
พระราชบัญญัตินี้ในขณะเดียวกันมิได้ เว้นแต่การเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการโดยตาแหน่ง
มาตรา ๑๙ ให้ ก.ค.ศ. มีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการผลิตและการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) กาหนดนโยบาย วางแผน และกาหนดเกณฑ์อัตรากาลังของข้าราชการครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา รวมทั้ ง ให้ ค วามเห็ น ชอบจ านวนและอั ต ราต าแหน่ ง ของหน่ ว ยงาน
การศึกษา
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(๓) เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในกรณีที่ค่าครองชีพเปลี่ยนแปลงไป
มาก หรือการจัดสวัสดิการหรือประโยชน์เกื้อกูลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยังไม่เหมาะสมเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในอันที่จะปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงิน
ประจาตาแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ สวัสดิ การ หรือประโยชน์เกื้อกูลสาหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสม
(๔) ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการบริหารงาน
บุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎ ก.ค.ศ. เมื่อได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
(๕) พิจารณาวินิจฉัยตีความปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ เมื่อ
ก.ค.ศ.มีมติเป็นประการใดแล้วให้หน่วยงานการศึกษาปฏิบัติตามนั้น
(๖) พัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการพิทักษ์
ระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๗) กาหนดวิธีการและเงื่อนไขการจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา รวมทั้งกาหนดอัตราเงินเดือน
หรือค่าตอบแทน
(๘) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวั ญกาลังใจ และการยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๙) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นแก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๑๐) พิจารณาตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และคณะอนุกรรมการอื่นเพื่อปฏิบัติ
หน้าทีต่ ามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย
(๑๑) ส่ง เสริม สนั บสนุน ประสานงาน ให้ค าปรึ กษา แนะนาและชี้ แ จงด้า นการ
บริหารงานบุคคลแก่หน่วยงานการศึกษา
(๑๒) กาหนดมาตรฐาน พิจารณา และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัย การ
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
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(๑๓) ก ากั บ ดู แ ล ติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ นผลการบริห ารงานบุ ค คลของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการ
บริหารงานบุคคล ตรวจสอบและปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ให้มีอานาจเรียก
เอกสารและหลักฐานจากหน่วยงานการศึกษาให้ผู้แทนของหน่วยงานการศึกษา ข้าราชการ หรือ
บุคคลใด มาชี้แจงข้อเท็จจริง และให้มีอานาจออกระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งให้ส่วนราชการ
หน่ ว ยงานการศึ ก ษา ข้ า ราชการหรื อ บุ ค คลใดรายงานเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในอานาจหน้าที่ไปยัง ก.ค.ศ.
(๑๔)[๗] ในกรณีที่ปรากฏว่าส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึ ก ษา คณะอนุ ก รรมการหรื อ ผู้ มี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัติการโดยไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแย้ง
กับกฎหมาย กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ให้ ก.ค.ศ. มีอานาจยับยั้งการปฏิบัติการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเป็น
ประการใดแล้ ว ให้ ส่ ว นราชการหน่ ว ยงานการศึ ก ษา อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
คณะอนุกรรมการหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ปฏิบัติไปตามนั้น
(๑๕) พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการกาหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ควรได้รับ
(๑๖) ก าหนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มในเรื่ อ งการปฏิ บั ติ ก ารต่ า งๆ ตามที่ ก าหนดใน
พระราชบัญญัตินี้
(๑๗) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวั น เดือน ปี
เกิด และควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๑๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

๑๒

มาตรา ๒๐ ให้มีสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียก
โดยย่อว่า “สานักงาน ก.ค.ศ.” โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เรียกโดยย่อว่า “เลขาธิการ ก.ค.ศ.” ซึ่งมีฐานะเป็นอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการและบริหารราชการของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
สานักงาน ก.ค.ศ. มีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินงานในหน้าที่ของ ก.ค.ศ.
(๒) วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและการจัดระบบบริหารราชการในหน่วยงานการศึกษา
(๓) ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๔) พัฒนาระบบข้อมูล และจัดทาแผนกาลังคนสาหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(๕) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย ประสานงานและดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๖) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และบริหารเงิ นทุน ตลอดจนสวัสดิการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
(๗) กากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ของหน่วยงาน
การศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
(๘) จัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเสนอ ก.ค.ศ.
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ.
มอบหมาย

๑๓

มาตรา ๒๑ ให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา”
และคณะอนุ กรรมการข้ าราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึ กษาประจาเขตพื้น ที่ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษาเรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา” สาหรับแต่ละเขตพื้นที่
การศึกษา แล้วแต่กรณีซึ่งประกอบด้วย
(๑) ประธานอนุกรรมการซึ่งอนุกรรมการเลือกกันเองจากผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๓) ในการนี้
ให้ถือว่าอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๓) มีจานวนเท่าที่มีอยู่
(๒) อนุกรรมการโดยตาแหน่งจานวนสองคน ได้แก่ ผู้แทน ก.ค.ศ. และผู้แทนคุรุสภา
ซึ่งคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ด้าน
การศึกษาด้านกฎหมาย หรือด้านการเงินการคลัง
(๓) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสี่คน ซึ่งคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
หรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย และด้านการเงินการ
คลังด้านละหนึ่งคน
(๔) อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี จานวนสามคน ประกอบด้วย
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษาจานวนหนึ่งคน ผู้แทนข้าราชการครูจานวนหนึ่งคน และผู้แทนบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นจานวนหนึ่งคน
ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการตาม (๒) ซึ่งเป็นผู้แทน ก.ค.ศ. และอนุกรรมการตาม (๓) ต้องไม่เป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนอนุกรรมการตาม (๒) ซึ่งเป็นผู้แทนคุรุสภาต้อง
เป็น สมาชิกคุ รุส ภาและเป็นผู้ มีใบอนุ ญาตประกอบวิช าชีพ ตามกฎหมายว่า ด้ว ยสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ อนุกรรมการตาม (๒) และ (๓) ต้องไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา หรือผู้มีตาแหน่งบริหาร
ในพรรคการเมือง

๑๔

คุณสมบั ติ อื่น หลั ก เกณฑ์ และวิธี ก ารได้ มา วาระการดารงต าแหน่ ง และการพ้น จาก
ตาแหน่งของอนุกรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
มาตรา ๒๒[๙] การประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้นาความในมาตรา ๑๖
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๓ ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณากาหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งการกาหนดจานวนและอัตราตาแหน่งและเกลี่ย
อัตรากาลังให้สอดคล้องกับนโยบาย การบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ. กาหนด
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๓) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๔) พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดาเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์
และการ ร้องทุกข์ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๕) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญกาลังใจ การปกปูองคุ้มครองระบบ
คุณธรรม การจัดสวัสดิการ และการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในหน่วยงานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๗) จัดทาและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

๑๕

(๘) จัดทารายงานประจาปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ.
(๙) พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่อยู่ใน
อานาจและหน้าที่ของผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษา
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.
ศ. มอบหมาย
มาตรา ๒๔ ให้ ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเป็ น ผู้ บ ริ ห ารราชการใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการที่เป็นอานาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาและตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย
(๒) เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่นที่อยู่ในอานาจ
และหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
(๓) พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาใน
หน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๔) จัดทาแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
หน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๕) จั ด ทาทะเบี ย นประวัติ ข้ าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษาในเขตพื้ น ที่
การศึกษา
(๖) จัดทามาตรฐานคุณภาพงาน กาหนดภาระงานขั้นต่า และเกณฑ์การประเมินผลงาน
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๗) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. ต่อไป

๑๖

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ.
มอบหมาย
มาตรา ๒๕ ในส่วนราชการอื่นนอกจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เพื่อทาหน้าที่บริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในส่วนราชการนั้น ทั้งนี้ การตั้ง การพ้นจากตาแหน่งและขอบเขตการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
บรรดาบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายอื่นที่อ้างถึง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาให้หมายถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งตามวรรคหนึ่งด้วย เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะกาหนดเป็น
อย่างอื่น
ให้นาบทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใช้บังคับกับหน่วยงานการศึกษาอื่นใดที่
จาเป็น ต้องมี อ.ก.ค.ศ. ของหน่วยงานการศึกษานั้นโดยเฉพาะด้วย
ในกรณีที่ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งมิใช่ส่วนราชการในกระทรวง ให้ ก.ค.ศ. มีอานาจ
กาหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในส่วนราชการนั้น
มาตรา ๒๖ ให้คณะกรรมการสถานศึกษา มีอานาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
(๑) กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
กาหนด
(๒) เสนอความต้องการจานวนและอัตราตาแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
(๓) ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาต่อผู้บริหารสถานศึกษา

๑๗

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ อ.ก.ค.
ศ.เขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย
ให้นาความในมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการสถานศึกษาโดยอนุโลม
มาตรา ๒๗ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา และมีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุม ดูแลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
กาหนด
(๒) พิจารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา
(๓) ส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(๔) จัดทามาตรฐานภาระงานสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา
(๕) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่นหรือตามที่ อ.ก.ค.
ศ.เขตพื้นที่การศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย
มาตรา ๒๘ ให้ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
เป็นผู้บังคับบัญชาและบริหารหน่วยงาน และให้นามาตรา ๒๗ มาใช้บังคับแก่ผู้ดารงตาแหน่ง
ดังกล่าวโดยอนุโลม

๑๘

หมวด ๒
บททั่วไป

มาตรา ๒๙ การดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีโดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาคระหว่างบุคคล และหลักการได้รับการ
ปฏิบัติและการคุม้ ครองสิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องอื่นๆ จะกระทามิได้
มาตรา ๓๐ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาสาหรับการ
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่
กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสาหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

๑๙

(๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ
มาตรา ๓๑ อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจา
ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อัตราเงินเดือน เงินประจาตาแหน่งสาหรับบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
ให้นาบัญชีอัตราเงินเดือน และเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม
เงินวิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน
มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการออมทรัพย์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา คณะรัฐมนตรีอาจวางระเบียบและวิธีการให้กระทรวงการคลังหักเงินเดือนของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นเงินสะสมก็ได้ โดยคิดดอกเบี้ยเงินสะสมนั้นให้ในอัตราไม่ต่า
กว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจาของธนาคารพาณิชย์
เงินสะสมและดอกเบี้ยนี้จะจ่ายคืนหรือให้กู้ยืมเพื่อดาเนินการตามโครงการสวัสดิการ
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามระเบียบที่กระทรวงกาหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

๒๐

มาตรา ๓๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่
มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๓๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๓๕ วันเวลาทางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจาปี และ
การลาหยุ ด ราชการของข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ให้ เป็ น ไปตามที่ ก.ค.ศ.
กาหนด ในกรณี ก.ค.ศ. ยังมิได้กาหนด ให้นาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่ใช้กับข้าราชการ
พลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๖ เครื่องแบบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและระเบียบการ
แต่งเครื่องแบบให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๓๗ บาเหน็จบานาญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น
หมวด ๓
การกาหนดตาแหน่ง
วิทยฐานะ และการให้ได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่ง

มาตรา ๓๘ ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี ๓ ประเภทดังนี้
ก. ตาแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ได้แก่ ตาแหน่งดังต่อไปนี้
(๑) ครูผู้ช่วย
(๒) ครู

๒๑

(๓) อาจารย์
(๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(๕) รองศาสตราจารย์
(๖) ศาสตราจารย์
ตาแหน่งใน (๑) และ (๒) จะมีในหน่วยงานการศึกษาใดก็ได้ ส่วนตาแหน่งใน (๓) ถึง (๖)
ให้มีในหน่วยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา
ข.[๑๐] ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ ตาแหน่งดังต่อไปนี้
(๑) รองผู้อานวยการสถานศึกษา
(๒) ผู้อานวยการสถานศึกษา
(๓) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๔) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๕) ตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ตาแหน่งผู้บริหารใน (๑) และ (๒) ให้มีในสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาตาม
ประกาศกระทรวง ตาแหน่งผู้บริหารใน (๓) และ (๔) ให้มีในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตาแหน่งผู้บริหารในหน่วยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา การกาหนดระดับตาแหน่ง
การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ค. ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษานิเทศก์
(๒) ตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด หรือตาแหน่งของ
ข้าราชการที่ ก.ค.ศ. นามาใช้กาหนดให้เป็นตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามพระราชบัญญัตินี้
การก าหนดระดั บ ต าแหน่ ง และการให้ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นและเงิ น ประจ าต าแหน่ ง ของ
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม ค. (๒) ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. โดยให้นา
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดตาแหน่ง และการ
ให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้บังคับโดยอนุโลม

๒๒

มาตรา ๓๙ ให้ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังต่อไปนี้ เป็นตาแหน่ง
ที่มีวิทยฐานะ ได้แก่
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
ง. ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
(๒) ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
(๓) ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
(๔) ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ

๒๓

จ. ตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กาหนดให้มีวิทยฐานะ
มาตรา ๔๐[๑๑] ให้ตาแหน่งคณาจารย์ดังต่อไปนี้ เป็นตาแหน่งทางวิชาการ
(ก) อาจารย์
(ข) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ค) รองศาสตราจารย์
(ง) ศาสตราจารย์
การกาหนดระดับตาแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งตามวรรค
หนึ่ง ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับโดย
อนุโลม
มาตรา ๔๑ ต าแหน่ ง ข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา จะมี ใ นหน่ ว ยงาน
การศึกษาใดจานวนเท่าใด และต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งอย่างใด ให้เป็นไปตามที่
ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา ๔๒ ให้ ก.ค.ศ. จัดทามาตรฐานตาแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ และมาตรฐาน
ตาแหน่งทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้เป็นบรรทัดฐานทุกตาแหน่ง
ทุกวิทยฐานะเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ โดยคานึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ คุณวุฒิการศึกษา การ
อบรม ประสบการณ์ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน คุณภาพการปฏิบัติงาน หรือผลงานที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติหน้าที่
ในการจัดทามาตรฐานตาแหน่งทุกตาแหน่ง ให้จาแนกตาแหน่งเป็นประเภทและสายงาน
ตามลักษณะงาน และจัดตาแหน่งในประเภทและสายงานที่มีลักษณะงานอย่างเดียวกันหรือ
คล้ายคลึงกันให้อยู่ในตาแหน่งประเภทหรือสายงานเดียวกัน หรือโดยประมาณเป็นกลุ่มเดียวกัน
โดยแสดงชื่ อ ต าแหน่ ง หน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของต าแหน่ ง ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ และ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของ ผู้ที่ดารงตาแหน่งนั้น

๒๔

มาตรา ๔๓ ให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค.ศ. มอบหมายตรวจสอบการกาหนดตาแหน่งและ
การใช้ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสม ในกรณีที่ลักษณะหน้าที่
และความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงานของตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตาแหน่งใด ที่ ก.ค.ศ. กาหนดเปลี่ยนแปลงไป ให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย
พิจารณาปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งนั้นใหม่ให้เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
มาตรา ๔๔ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ
และเงินประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ใดจะได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด วิทยฐานะใด จะได้รับเงินเดือนอย่างใด ตาม
มาตรา ๓๑ ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด โดยให้ได้รับเงินเดือนในขั้นต่าของอัน ดับ ในกรณีที่
จะให้ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นสู ง กว่ า หรื อ ต่ ากว่ า ขั้ น ต่ าหรื อ สู ง กว่ า ขั้ น สู ง ของอั น ดั บ ให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
หมวด ๔
การบรรจุและการแต่งตั้ง

มาตรา ๔๕ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้สาหรับตาแหน่งนั้น โดย
บรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ความในวรรคหนึ่งมิให้นามาใช้บังคับสาหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และ
มาตรา ๖๗

๒๕

มาตรา ๔๖ ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตาแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งตามมาตรฐานตาแหน่งนั้นตามมาตรา ๔๒
สาหรับผู้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๓๐ (๔) และ (๘) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้แต่จะ
มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตามที่สอบแข่งขันได้ก็ต่อเมื่อพ้นจากตาแหน่ง
นั้นๆ แล้ว
มาตรา ๔๗ ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในกรณี ที่ห น่ ว ยงานการศึ ก ษาใดมี ค วามพร้ อ มตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก.ค.ศ.
กาหนด ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามอบให้หน่วยงานการศึกษานั้นเป็นผู้ดาเนินการ
สอบแข่งขัน
หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีดาเนินการที่เกี่ยวกับ การสอบแข่งขัน ตลอดจน
เกณฑ์ตัดสินการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การนารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชี
เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
มาตรา ๔๘ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษาหรื อ หน่ ว ยงานการศึ กษาอาจรั บ สมั ค ร
สอบแข่งขันเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติพิเศษในสาขาวิชาใดได้ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมี
คุณสมบัติพิเศษในสาขาวิชานั้นๆ ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา ๔๙ ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึก ษาตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔
มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ หากภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือ
ขาดคุณสมบัติตามมาตรฐานตาแหน่งตามมาตรา ๔๒ หรือขาดคุณสมบัติพิเศษตามมาตรา ๔๘
อยู่ก่อนก็ดี หรือมีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและภายหลังปรากฏว่าเป็น ผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณี

๒๖

ต้องหานั้นก็ดี ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน แต่ทั้งนี้ไม่
กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอานาจและหน้าที่และการรับเงินเดือนหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมีคาสั่งให้ออกจากราชการนั้น
และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้ว ให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับ
บาเหน็จบานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
มาตรา ๕๐ ในกรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาไม่
สามารถดาเนินการสอบแข่งขันได้ หรือการสอบแข่งขันอาจทาให้ไม่ได้บุคคลต้องตามประสงค์
ของทางราชการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยวิธีอื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
มาตรา ๕๑ หน่วยงานการศึกษาใดมีเหตุผลและความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่
ราชการ ที่จะต้องบรรจุและแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ มีความชานาญหรือ
เชี่ยวชาญระดับสูงเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้หน่วยงาน
การศึกษาดาเนินการขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาก่อน แล้วให้ขออนุมัติ
จาก ก.ค.ศ. เมื่อ ก.ค.ศ. ได้พิจารณาอนุมัติให้สั่งบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งใด วิทยฐานะใด
และกาหนดเงินเดือนที่จะให้ได้รับแล้ว ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งได้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา ๕๒ นอกจากการบรรจุและแต่งตั้งเพื่อให้บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาแล้ว ก.ค.ศ. อาจกาหนดให้ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาบางตาแหน่งเป็นสัญญาจ้างปฏิบัติงานรายปีหรือโดยมีกาหนดเวลาตามระเบียบที่
ก.ค.ศ. กาหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง หรือเป็นพนักงานราชการ โดยไม่ต้อง
เป็นข้าราชการก็ได้

๒๗

ในกรณีที่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลภายนอก และ ก.ค.ศ.
ก าหนดให้ มี ส ถานภาพเป็ น ข้ า ราชการ ให้ ผู้ นั้ น มี สิ ท ธิ ห น้ า ที่ แ ละได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่ น ๆ
เช่นเดียวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ในระหว่างสัญญา
จ้าง เว้นแต่สัญญาจ้างนั้นจะได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือกาหนดยกเว้นเป็นกรณีเฉพาะไว้
ให้นาบทบัญญัติในเรื่องคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง การสรรหา
และการบรรจุและแต่งตั้งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใช้บังคับกับผู้ดารง
ตาแหน่งตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในระเบียบ ก.ค.
ศ.
มาตรา ๕๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ การบรรจุและแต่งตั้ งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้มีอานาจดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
(๑) การบรรจุและแต่งตั้งตาแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อได้รับอนุมัติจาก
ก.ค.ศ. แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการที่ผู้นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและ
ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดนาเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้ง
“(๒)[๑๒] การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชานาญการพิเศษ ตาแหน่ง
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ให้เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยอนุมัติ ก.ค.ศ.
(๓)[๑๓] การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถานศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา ๓๘ ข. (๕) ตาแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตาแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะชานาญการ ตาแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ และ

๒๘

ตาแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้มีอานาจสั่ง
บรรจุและแต่งตั้งโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
(๔) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย ตาแหน่งครู และตาแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสถานศึกษา ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาเป็นผู้มี
อานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
(๕) การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมิได้อยู่ในสังกัดเขต
พื้นที่การศึกษา ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการที่ ผู้นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้งโดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย เว้นแต่ตาแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญพิเศษให้ดาเนินการตาม (๑) โดยอนุโลม
(๖)[๑๔] การบรรจุและแต่งตั้งตาแหน่งอาจารย์ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ และตาแหน่งศาสตราจารย์ ตามมาตรา ๓๘ ก. (๓) ถึง (๖) ให้นากฎหมายว่า
ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษามาใช้ บั ง คั บ โดยอนุ โ ลม โดยให้ ส ภา
สถาบันอุดมศึกษาทาหน้าที่แทน ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี เว้นแต่ ก.ค.ศ.
จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการสภา
การศึ ก ษา เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคุรุสภา เป็นกรรมการ และ
เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นกรรมการและเลขานุการทาหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามจานวนเขตพื้นที่
การศึกษา
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
บรรดาบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ที่ บั ญ ญั ติ ถึ ง ผู้ มี อ านาจตามมาตรา ๕๓ ให้
หมายถึงผู้มีอานาจสั่งบรรจุตามวรรคหนึ่ง (๑) หรือผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง
(๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) แล้วแต่กรณี

๒๙

มาตรา ๕๔ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด และการ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา ๔๒ ซึ่งผ่านการประเมิน
ทั้ ง นี้ ให้ ค านึ ง ถึ ง ความประพฤติ ด้ า นวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ
ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชานาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียน การสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา ๕๕ ให้มี การประเมิน ตาแหน่ง และวิทยฐานะสาหรับ ตาแหน่ง ที่มีใ บอนุ ญาต
ประกอบวิชาชีพเป็นระยะๆ เพื่อดารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชานาญการ หรือความ
เชี่ยวชาญในตาแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
กรณี ที่ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู้ ใ ดไม่ ผ่ า นการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้ดาเนินการตามความเหมาะสม
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีการพัฒนาข้าราชการผู้นั้นให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล เพื่อให้สามารถผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานได้
(๒) ให้ดาเนินการในมาตรการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามมาตรา ๗๓ หรืองดเงินประจาตาแหน่ง หรือเงินวิทยฐานะ แล้วแต่กรณี
(๓) ในกรณีที่ผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลใน
ระดับที่กาหนด ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๖)
การดาเนินการตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา ๕๖[๑๕] ผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๐
ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้น แต่ถ้าผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลาสองปีก่อนแต่งตั้งให้ดารง

๓๐

ตาแหน่งครู ทั้งนี้ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้ม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ถ้าในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
แล้วแต่ กรณี ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้ใดมีความประพฤติไม่ดีหรือไม่มีความรู้ หรือไม่มีความเหมาะสม หรือมีผลการประเมิน
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มอยู่ต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.
ศ. กาหนด โดยไม่ควรให้รับราชการต่อไปก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ ไม่ว่าจะครบ
กาหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มหรือไม่ก็
ตาม ถ้าพ้นกาหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ดังกล่าวแล้ว และผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นว่า ควรให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป ก็สั่ง
ให้ ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหรือวิทยฐานะที่จะได้รับแต่งตั้งต่อไป และให้รายงานหัวหน้า
ส่ ว นราชการผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา หรื อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
แล้วแต่กรณี
ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ ก ษาผู้ ใ ดซึ่ ง อยู่ใ นระหว่ างทดลองปฏิ บั ติห น้ าที่
ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม แล้วแต่กรณี ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อ
ไปรับราชการทหาร ตามมาตรา ๖๖ และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีจะต้องถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการตามวรรคสองหรือตามมาตราอื่น ก็ให้ผู้มี อานาจตามมาตรา ๕๓ หรือผู้มีอานาจตาม
มาตราอื่นนั้น แล้วแต่กรณี มีอานาจเปลี่ยนแปลงคาสั่งให้ออกตามมาตรา ๖๖ เป็นให้ออกจาก
ราชการตามวรรคสอง หรือมาตราอื่นนั้นได้
ผู้อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ในตาแหน่งใดถ้าได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอื่นให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มใหม่
ผู้อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดอาญาหรือกระทาผิดวินัย โดยมีมูลตามที่กล่าวหาว่าได้กระทา
ผิดดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการทางวินัยได้ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือเมื่อ
มีกรณีที่บุคคลดังกล่าวจะต้องออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือตามมาตราอื่น ก็
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ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ หรือผู้มีอานาจตามมาตราอื่นนั้น สั่งลงโทษหรือสั่งให้ผู้นั้นออกจาก
ราชการ แล้วแต่กรณี
ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสาม หรือสั่งให้ออกจากราชการ
ตามมาตราอื่นในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้ม ที่มิใช่เป็นการถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิ
จะได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ผู้นั้นอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการหรือเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
มาตรา ๕๗ การเปลี่ยนตาแหน่ง การย้ายและการโอนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม
กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุ คลากรทางการศึกษา ผู้นั้นอาจถูกเปลี่ยนตาแหน่งหรือย้ายตาม
วรรคหนึ่งได้ เว้นแต่ ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือถูกสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อนในกรณีอื่นตามมาตรา ๑๑๙
มาตรา ๕๘ การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นที่มิใช่พนักงานวิสามัญ และการโอนข้าราชการอื่นที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และมิใช่ข้าราชการการเมือง มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจทาได้หากบุคคลนั้นสมัครใจ โดยให้ผู้มีอานาจตาม
มาตรา ๕๓ ของหน่วยงานการศึกษาที่ประสงค์จะรับโอนทาความตกลงกับผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิม แล้วเสนอเรื่องให้ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา แล้วแต่กรณี อนุมัติโดยให้คานึงถึงประโยชน์ที่หน่วยงานการศึกษานั้นจะได้รับเป็น
สาคัญ ทั้งนี้ จะบรรจุและแต่งตั้งให้มีตาแหน่งใด วิทยฐานะใดและให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้
เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด แต่เงินเดือนที่จะให้ได้รับต้องไม่สูงกว่าข้าราชการครูและบุคลากร
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ทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ ความชานาญ หรือความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน เว้น
แต่จะเป็นการโอนตามวรรคสอง
การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
และข้ าราชการอื่น ซึ่ ง เป็ น ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ห รื อ ผู้ไ ด้ รั บ คั ดเลื อ กมาให้ บ รรจุ แ ละแต่ง ตั้ ง เป็ น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ทาได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาทางานของผู้ที่โอน
ตามมาตรานี้ในขณะที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น เป็นเวลาราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ ก.ค.ศ. จัดทามาตรฐานการเปรียบเทียบตาแหน่งระหว่างประเภทข้าราชการต่าง
สังกัดองค์กรกลางบริหารงานบุคคล เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตาแหน่งใด วิทยฐานะใด และจะให้รับเงินเดือน
เท่าใด ทั้งนี้ เงินเดือนที่จะได้รับ จะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณวุฒิ ความสามารถ ความชานาญหรือความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน เว้นแต่เป็นการโอน
ตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
มาตรา ๕๙[๑๖] การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปดารงตาแหน่งใน
หน่วยงานการศึกษาอื่นภายในส่วนราชการหรือภายในเขตพื้นที่การศึกษาหรือต่างเขตพื้นที่
การศึกษาต้องได้รับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ของผู้
ประสงค์ย้ายและผู้รับย้าย แล้วแต่กรณี และให้สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาเสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
ด้วย และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาอนุมัติแล้ว ให้
ผู้มอี านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นต่อไป
การย้ายผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้สั่งย้ายโดยอนุมัติ ก.ค.
ศ.[๑๗]
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การย้ า ยข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ เพื่ อ ไปบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง เป็ น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. แต่ถ้าเป็นการย้ายไปบรรจุ
และแต่งตั้งในตาแหน่งซึ่ง ก.ค.ศ. ยังมิได้กาหนด จะกระทาได้เมื่อ ก.ค.ศ. กาหนดตาแหน่งแล้ว
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา ๖๐ ภายใต้บังคับตามมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๙ ให้ ก.ค.ศ. ดาเนินการให้มีการ
สั บ เปลี่ ย นหน้ า ที่ ห รื อ ย้ า ยข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ซึ่ งด ารงต าแหน่ ง
ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา หรื อ ต าแหน่ ง ที่ มี ลั ก ษณะบริ ห ารตามที่ ก .ค.ศ.
กาหนด โดยยึดหลักการให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งดังกล่าวได้ไม่เกินสี่ปี เว้น
แต่มีเหตุผลและความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการจะให้ปฏิบัติหน้าที่ติดต่ อในคราว
เดียวกันได้คราวละหนึ่งปีแต่ต้องไม่เกินหกปี ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา ๖๑ การเลื่อนตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นตาแหน่งที่มิได้กาหนดให้มี
วิทยฐานะเพื่อให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น ให้กระทาได้โดยการสอบแข่งขัน สอบคัด เลือก
คัดเลือก หรือประเมินด้วยวิธีการอื่น
กรณีใดจะเลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ ผู้ได้รับคัดเลือก หรือผู้
ผ่านการประเมินด้วยวิธีการอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
การสอบแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรา ๔๗ ส่วนการสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกให้ อ.
ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาเป็นผู้ดาเนินการ หลักสูตรและวิธีดาเนินการเกี่ยวกับ
การสอบคัดเลือก คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกหรือผู้ซึ่งจะได้รับการคัดเลือก เกณฑ์
การตัดสิน การขึ้นบัญชี การยกเลิกบัญชีผู้สอบได้ วิธีดาเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมิน การประเมินผลการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการ ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.
ศ. กาหนด
มาตรา ๖๒ การแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๖๑ สาหรับผู้สอบแข่งขันได้
ให้แต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
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สาหรับ ผู้ ส อบคัด เลื อ กได้ ห รื อผู้ ไ ด้ รั บ คั ด เลือ กให้ แ ต่ ง ตั้ ง ได้ ต ามความเหมาะสม โดย
คานึงถึงความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ ความชานาญ ความเชี่ยวชาญ คุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติและประวัติการรับ
ราชการ
มาตรา ๖๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการแต่งตั้ง ให้เลื่อน
ตาแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐานตาแหน่ง หรือมาตรฐานวิทยฐานะ
หรื อ ไม่ ผ่ า นกระบวนการเลื่ อ นต าแหน่ ง หรื อ กระบวนการเลื่ อ นวิ ท ยฐานะตามกฎหมาย
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนดหรือผู้สั่งสั่งไม่ถูกต้องหรือไม่มีอานาจสั่ง ให้ผู้มีอานาจ
ตามมาตรา ๕๓ สั่งให้ผู้นั้นกลับไปดารงตาแหน่งหรือวิทยฐานะเดิมโดยพลัน ในกรณีเช่นนี้ไม่
กระทบกระเทือนถึง การใดที่ ผู้นั้น ได้ ปฏิบั ติตามอานาจและหน้ าที่แ ละการรับเงินเดือนหรือ
ผลประโยชน์อื่นที่ได้รับไปแล้วหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่าง ที่ได้รับการเลื่อน
ตาแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะนั้น เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะอนุมัติให้เลื่อนตาแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ในกรณีนั้นเป็นพิเศษเฉพาะราย
ผู้ที่ถูกสั่งให้กลับไปดารงตาแหน่งหรือวิทยฐานะเดิมตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับเงินเดือนที่พึง
จะได้รับตามสถานะเดิมถ้าหากว่าผู้นั้นไม่ได้เลื่อนตาแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะ รวมทั้งให้มีสิทธิ
ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีสาหรับตาแหน่งหรือวิทยฐานะเดิม และให้ถือว่าผู้
นั้นไม่มีและไม่เคยมีสถานภาพอย่างใดที่ได้รับเลื่อนตาแหน่ง หรือเลื่อนวิทยฐานะนั้น
ในกรณีที่ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ไม่ดาเนินการตามวรรคหนึ่งให้ผู้บังคับบัญชาของผู้มี
อานาจตามมาตรา ๕๓ ระดับเหนือขึ้นไปมีอานาจดาเนินการแทนได้
มาตรา ๖๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว และ
มิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและทางราชการประสงค์จะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ ให้ผู้
มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยให้มีตาแหน่ง วิทยฐานะ และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
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มาตรา ๖๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ให้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานใดและให้นับเวลาระหว่างนั้นสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญ
เหมือนเป็นเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ ถ้าผู้นั้นกลับเข้ารับ
ราชการภายในกาหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยให้มีตาแหน่ง วิทยฐานะ และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา ๖๖ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อ
ไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อผู้นั้นพ้นจากราชการทหารโดย
มิได้กระทาการใดๆ ในระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือได้ชื่อว่า
เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและผู้นั้นไม่ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ และไม่ได้ถูกสั่ง
เปลี่ยนแปลงคาสั่งตามมาตรา ๑๑๔ วรรคสอง เป็นให้ออกจากราชการตามมาตราอื่น หาก
ประสงค์จะกลับเข้ารับราชการ เป็น ข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึ กษาในหน่ว ยงาน
การศึกษาเดิม ให้ยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการภายในกาหนดหนึ่งร้ อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้น
จากราชการทหาร และให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีตาแหน่ง วิทยฐานะ และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับบรรจุ เข้ารับราชการตามวรรคหนึ่ง ให้
มีสิ ทธิ ได้นั บ วัน รับ ราชการก่ อนถูก สั่ งให้อ อกจากราชการ รวมกั บวั น รับ ราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและวันรับราชการเมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็น
เวลาราชการติดต่อกันเพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายว่าด้ วยบาเหน็จ
บานาญข้าราชการเสมือนว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการ
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มาตรา ๖๗ พนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นที่ไม่ใช่พนักงานวิสามัญ หรือไม่ใช่ข้าราชการหรือพนักงานซึ่งออกจากงานในระหว่าง
ทดลองปฏิบัติงานหรือข้าราชการที่ ไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและไม่ใช่
ข้าราชการการเมือง ข้าราชการวิสามัญ หรือข้าราชการซึ่งออกจากราชการในระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้ใดออกจากงานหรือออกจากราชการไปแล้ว ถ้าสมัครเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและทางราชการประสงค์รับผู้นั้นเข้ารับราชการ ให้ผู้มี
อานาจตามมาตรา ๕๓ ที่ประสงค์จะรับเข้ารับราชการเสนอเรื่องไปให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค.ศ.
มอบหมาย พิจารณาอนุมัติ ในการนี้ให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย พิจารณาโดยคานึงถึง
ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ ทั้งนี้ จะบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยให้มีตาแหน่งใด วิทยฐานะใด และจะให้ได้รับเงินเดือนเท่าใดให้ ก.ค.
ศ. เป็นผู้พิจารณากาหนด แต่จะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณวุฒิ ความสามารถและความชานาญ หรือความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน
เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาทางานของผู้เข้ารับ
ราชการ ตามวรรคหนึ่ ง ในขณะที่ เป็ น พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือในขณะที่เป็นข้าราชการตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการนั้น เป็นเวลาราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ด้วย
มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ถ้าตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งใดว่างลง หรือผู้ดารงตาแหน่งไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไปรักษาการในตาแหน่งนั้นได้
ผู้รักษาการในตาแหน่งตามวรรคหนึ่งให้มีอานาจและหน้าที่ตามตาแหน่งที่รักษาการนั้น
ในกรณี ที่ มี ก ฎหมายอื่ น กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี มติ ค ณะกรรมการตาม
กฎหมาย หรือมีคาสั่งของผู้บังคับบัญชา แต่งตั้งให้ผู้ดารงตาแหน่งนั้นๆ เป็นกรรมการ หรือให้มี
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อานาจและหน้าที่อย่างใด ก็ให้ผู้รักษาการในตาแหน่งทาหน้าที่กรรมการ หรือมีอานาจและ
หน้าที่อย่างนั้นในระหว่างรักษาการในตาแหน่งแล้วแต่กรณี
มาตรา ๖๙ ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ก.ค.ศ. อาจเสนอแนะ
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ ให้สั่งให้ข้าราชการผู้ใดไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาใดเป็น
การชั่วคราวได้
สาหรับ การสั่ งให้ ข้าราชการครู และบุค ลากรทางการศึ กษาผู้ใ ดไปปฏิบั ติ ราชการใน
หน่วยงานการศึกษาใดเป็นการชั่วคราวในเขตพื้ นที่การศึกษา ให้เป็นอานาจของผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
มาตรา ๗๐ ในกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลความจ าเป็ น หั ว หน้ า ส่ ว นราชการหรื อ ผู้ อ านวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอานาจสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจา
ส่วนราชการ หรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี เป็นการชั่วคราว โดยให้พ้นจาก
ตาแหน่งหน้าที่เดิมได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การดาเนินการทางวินัยและ
การออกจากราชการของข้าราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
มาตรา ๗๑ ในกรณี ที่มี เ หตุ ผ ลความจ าเป็ น หั ว หน้ า ส่ ว นราชการหรื อ ผู้ อ านวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอานาจสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ้นจาก
ตาแหน่งหน้าที่และขาดจากอัตราเงินเดือนในตาแหน่งเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนในอัตรากาลัง
ทดแทนที่ ก.ค.ศ. กาหนดได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
การให้พ้นจากตาแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การ
ดาเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
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หมวด ๕
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

มาตรา ๗๒ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิ บัติตนที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ ถือว่าผู้นั้นมีความชอบสมควรได้รับบาเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเป็นบันทึกคา
ชมเชย รางวัล เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการบริหารงานบุคคลในเรื่อง
อื่น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา ๗๓ การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยการพิจารณาให้ยึดหลักคุณธรรม มีความ
เที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใสและพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก และความประพฤติใน
การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๔
การเลื่อนขั้นเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ เรี ย น เป็ น หลั ก ตามแนวทางการจั ด การศึ ก ษาที่ ก าหนดไว้ ใ นกฎหมายว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษา
แห่งชาติ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้ใดให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้นั้นทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อได้ดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคสามแล้ว ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ เป็นผู้สั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือน

๓๙

มาตรา ๗๔ ให้ ก.ค.ศ. กาหนดขั้นเงินเดือนประสิทธิภาพของตาแหน่งข้าราชการครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในต าแหน่ ง ที่ มี วิ ท ยฐานะ เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ง านบั ง เกิ ด ผลดี แ ละมี
ความก้าวหน้าและได้มาตรฐานงานของทางราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
มาตรา ๗๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
ผลงานดี เด่ น เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ให้ ก ระทรวงเจ้ า สั ง กั ด ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานการศึ ก ษา
ดาเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณี
เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. อาจกาหนดให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่มีผลงานหรื อผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือผู้ที่ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์ได้ ตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กาหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๗๖ ให้ ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานการศึ ก ษามี ห น้ า ที่ จั ด สวั ส ดิ ก ารให้ แ ก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพเพื่อ
เสริมสร้างแรงจูงใจให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรา ๗๗ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้จัดสวัสดิการแก่ ค รอบครัวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีอาจพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ใน
การคานวณบาเหน็จบานาญก็ได้

๔๐

มาตรา ๗๘ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตาม
มาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๕๐ ก่อนการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งภาระงาน
มาตรฐานคุ ณภาพงาน มาตรฐานวิ ช าชี พ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลงาน
ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็น
พลเมืองที่ดี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา ๗๙ ให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและมี
หน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา ๘๐ ให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารง
ต าแหน่ ง บางต าแหน่ ง และบางวิ ทยฐานะ เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ทั ก ษะ เจตคติ ที่ดี คุ ณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา ๘๑ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชา โดย
การให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ในกรณีที่มีความจาเป็นหรือเป็นความต้องการของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึก ษาหรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน ผู้บังคั บบัญชาอาจส่ง หรืออนุญาตให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมี
สิทธิได้เลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้
บังคับมาตรา ๗๓ วรรคสาม

๔๑

หมวด ๖
วินัยและการรักษาวินัย

มาตรา ๘๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยที่บัญญัติเป็นข้อห้าม
และข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ
มาตรา ๘๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสนับสนุน การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจและมีหน้าที่วางรากฐานให้เกิดระบอบการปกครองเช่นว่านั้น
มาตรา ๘๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่
รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่าง
เคร่งครัด
ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอานาจและหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าจะโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อน่ื
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับ
ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา ๘๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี
หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีห รือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเล่อ

๔๒

หรื อ ขาดการเอาใจใส่ ระมั ดระวัง รั กษาประโยชน์ ของทางราชการ อัน เป็น เหตุ ใ ห้เกิ ดความ
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา ๘๖ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ของ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่
ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคาสั่งนั้นจะทาให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะ
เป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายในเจ็ดวัน เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่งนั้นก็ ได้และเมื่อเสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็น
หนังสือให้ปฏิบัติตามคาสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติตาม
การขัดคาสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ
โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็ นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา ๘๗ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตรงต่อเวลา อุทิศเวลาของตน
ให้แก่ทางราชการและผู้เรียน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรมิได้
การละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า
สิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา ๘๘ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและ
ระหว่างข้าราชการด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ ต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม
แก่ผู้เรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
การกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงผู้เรียน หรือประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

๔๓

มาตรา ๘๙ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กลั่นแกล้ง กล่าวหาหรือ
ร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง
การกระทาตามวรรคหนึ่ ง ถ้า เป็ น เหตุ ใ ห้ ผู้อื่ น ได้รั บ ความเสี ย หายอย่ างร้ า ยแรงเป็ น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา ๙๐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กระทาการหรือยอมให้ผู้อื่น
กระทาการหาประโยชน์อันอาจทาให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรื อเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ใน
ตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
การกระทาตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระทาโดยมีความมุ่งหมายจะให้เป็นการซื้อขาย
หรือให้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการ
กระทาอันมีลักษณะเป็นการให้ หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อื่น เพื่อให้ตนเองหรือ
ผู้อื่นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยมิชอบหรือเสื่อมเสียความเที่ยงธรรม เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง
มาตรา ๙๑ ข้ าราชการครู และบุค ลากรทางการศึก ษาต้องไม่ คัดลอกหรื อลอกเลีย น
ผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือนาเอาผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือจ้าง วาน ใช้
ผู้อื่นทาผลงานทางวิชาการเพื่อไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง การเลื่อน
ตาแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น การฝุาฝืนหลักการ
ดังกล่าวนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมดาเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงาน
ของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือรับจัดทาผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เพื่อให้ผู้อื่น
นาผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

๔๔

มาตรา ๙๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือ
ผู้จัดการ หรือดารงตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
มาตรา ๙๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง
ในการปฏิบัติหน้าที่ และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน โดยต้องไม่อาศัยอานาจ
และหน้าที่ราชการของตนแสดงการฝักใฝุ ส่งเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หรือ
พรรคการเมืองใด
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดาเนินการใดๆ
อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียงในการเลื อกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิก
สภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอื่นที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งจะต้องไม่ให้การส่งเสริม สนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้อื่นกระทาการใน
ลักษณะเดียวกัน การดาเนินการที่ฝุาฝืนหลักการดังกล่าวนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา ๙๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาชื่อเสียงของตนและ
รักษาเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทาการใดๆ อันได้
ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
การกระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุก หรือโทษที่หนักกว่าจาคุก โดยคาพิพากษา
ถึงที่สุดให้จาคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทาการอื่นใดอันใดชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษาที่เสพยาเสพติดหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเสพยา
เสพติด เล่นการพนันเป็นอาจิณ หรือกระทาการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ไม่
ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

๔๕

มาตรา ๙๕ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย
ปูองกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย และดาเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่ง
มีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
การเสริมสร้างและพั ฒนาให้ผู้ อยู่ใ ต้บัง คับบั ญชามีวินั ย ให้กระทาโดยการปฏิบั ติต น
เป็นแบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและกาลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะ
เสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ จิตสานึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่
มีวินัย
การปู 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 แ ละขจั ด เหตุ ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด การกระท าผิ ด วิ นั ย ในเรื่ อ งอั น อยู่ ใ นวิ สั ย ที่ จ ะ
ดาเนินการปูองกันตามควรแก่กรณีได้
เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด
กระทาผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการทางวินัยทันที
เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู้ ใดกระทาผิ ด วิ นั ย โดยยั ง ไม่ มี พ ยานหลั ก ฐาน ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชารี บ
ดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทาผิดวินั ย
หรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมี
มูล ที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย ก็ให้ดาเนินการทางวินัยทันที
การดาเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทา
ผิดวินัยให้ดาเนินการตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๗
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้และตามหมวด ๗ หรือมีพฤติกรรม
ปกปูอง ช่วยเหลือเพื่อมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดย
ไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัย
มาตรา ๙๖ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดฝุาฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติ
ตามข้อปฏิบัติทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ผู้นั้นเป็นผู้กระทาผิดวินัย จักต้องได้รับโทษ
ทางวินัยเว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๗

๔๖

โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดขั้นเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๕) ไล่ออก
ผู้ใดถูกลงโทษปลดออก ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญเสมือนว่าเป็นผู้ลาออกจาก
ราชการ
มาตรา ๙๗ การลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ทาเป็นคาสั่ง วิธีการ
ออกคาสั่งเกี่ยวกับการลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบของ ก.ค.ศ. ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้
เหมาะสมกับความผิดและมิให้เป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติหรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผู้ที่ไม่
มีความผิด ในคาสั่งลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระทาผิดวินัยในกรณีใด ตามมาตราใด และมี
เหตุผลอย่างใดในการกาหนดสถานโทษเช่นนั้น
หมวด ๗
การดาเนินการทางวินัย

มาตรา ๙๘ การดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมี
กรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อดาเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยมิชักช้า และในการสอบสวน
จะต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบ โดยระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสชี้แจงและนาสืบแก้ข้อ
กล่าวหา

๔๗

การสอบสวนกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้มีอานาจตามมาตรา
๕๓ เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และต้องมีกรณีอันมีมูลว่ากระทาผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงเท่านั้น เว้นแต่กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทาผิดวินัยร่วมกัน
และในจานวนผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ของผู้ถูกล่าวหาผู้หนึ่งผู้ใดเป็น
ผู้บั งคั บบั ญชาที่ มีล าดั บชั้ นสู งกว่า ผู้มี อานาจตามมาตรา ๕๓ ของผู้ถู กกล่า วหารายอื่น ก็ ให้
ผู้บังคับบัญชาในลาดับชั้นสูงกว่าดังกล่าวเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา
ทั้งหมด
ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างหน่วยงานการศึกษาหรือต่างเขต
พื้นที่การศึกษา กระทาผิดวินัยร่วมกัน ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ของผู้ถูกกล่าวหาแต่ละราย
ประสานการดาเนินการร่วมกันในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ในกรณีที่มีปัญหาหรือความเห็นขัดแย้งในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรค
สาม ถ้าในระหว่างผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ในเขตพื้นที่การศึกษาเดี ยวกัน ให้ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ถ้าในระหว่างผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ต่าง
เขตพื้นที่การศึกษา ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณี
ต่างส่วนราชการให้รัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด รวมทั้งในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นเพื่อ
รักษาประโยชน์ของทางราชการ หรือจะทาให้การสอบสวนนั้นเสร็จไปโดยเร็วและยุติธรรมก็ให้ผู้
มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวมีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นสอบสวนแทนได้
นายกรั ฐ มนตรี ใ นฐานะหั ว หน้ า รั ฐ บาลหรื อ รั ฐ มนตรี เ จ้ า สั ง กั ด มี อ านาจแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสองได้
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.
ศ.
ในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. จะดาเนินการทางวินัยโดย
ไม่สอบสวนก็ได้

๔๘

มาตรา ๙๙ เมื่อได้ดาเนินการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๙๘ แล้ว ถ้าฟังได้ว่าผู้
ถูกกล่าวหามิได้กระทาผิดวินัย ให้สั่งยุติเรื่อง ถ้าฟังได้ว่ากระทาผิดวินัยให้ดาเนินการตามมาตรา
๑๐๐ และในกรณีที่กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงต้องลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ถ้ามีเหตุอัน
ควรลดหย่อนผ่อนโทษห้ามมิให้ลดโทษต่ากว่าปลดออก
มาตรา ๑๐๐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้
ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสม
กับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่สาหรับการ
ลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทาผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่งยังไม่
ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน
ในกรณีกระทาผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ทาทัณฑ์บน
เป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้
การสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่ง ผู้บังคับบัญชาใดจะมีอานาจสั่งลงโทษผู้อ ยู่ใต้บังคับบัญชา
ในสถานโทษใด ได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
ในกรณีที่ค ณะกรรมการสอบสวนหรื อ ผู้ มี อ านาจสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน
แล้วแต่กรณีเห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
สมควรลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) สาหรับตาแหน่งอธิการบดี ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตาแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตาแหน่งศาสตราจารย์ และผู้ดารงตาแหน่งใดหรือ
ตาแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะใด ซึ่งกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกันกับผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าว
หรือเป็นการดาเนินการของผู้บังคับบัญชาที่มีตาแหน่งเหนือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาตามวรรคหก หรือ ที่น ายกรั ฐมนตรี ห รื อรั ฐมนตรี เจ้ า สั ง กั ด แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
สอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคห้า ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา
(๒) สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานอกจาก (๑) ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาของผู้ถูกกล่าวหาพิจารณา

๔๙

การด าเนิ นการตามวรรคหนึ่ง หรื อวรรคสี่ ถ้า เป็น กรณีที่ข้ าราชการครู และบุค ลากร
ทางการศึกษาต่างหน่วยงานการศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษากระทาผิดวินัยร่วมกัน และถ้าผู้มี
อานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาของผู้ถูกกล่าวหาแต่
ละรายที่สังกัดแล้วแต่กรณี มีความเห็นขัดแย้งกัน ถ้าเป็นความเห็นขัดแย้งระหว่างผู้มีอานาจสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน ให้นาเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณา ถ้าเป็นความเห็นขัดแย้งระหว่างผู้มีอานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
หรือ อ.ก.ค.ศ. ต่างเขตพื้นที่การศึกษา ให้นาเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาหรือ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใดแล้วให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ หรือผู้มีอานาจสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งหรือปฏิบัติไปตามมตินั้น
ในกรณี ที่ ผู้ มี อ านาจตามมาตรา ๕๓ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๙๘ วรรคสอง ให้
ผู้บังคับบัญชาของผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ระดับเหนือขึ้นไป มีอานาจดาเนินการตามมาตรา
๙๘ วรรคสองหรือมาตรานี้ได้
ในกรณีที่ผู้บั งคั บบัญ ชาได้แ ต่ง ตั้งคณะกรรมการขึ้ นทาการสอบสวนผู้ถูก กว่ าวหาว่ า
กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตาม
มาตรา ๑๑๐ (๔) หรือมาตรา ๑๑๑ และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกล่าวได้สอบสวน
ไว้แล้ว คณะกรรมการสอบสวนจะนาสานวนการสอบสวนตามมาตราดังกล่าวมาใช้เป็นสานวน
การสอบสวนและทาความเห็ นเสนอผู้ สั่ ง แต่ งตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนโดยถื อ ว่ า ได้ มี ก าร
สอบสวนตามหมวดนี้แล้วก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ และต้องให้โอกาสผู้ถูก
กล่าวหาชี้แจงและนาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย

๕๐

มาตรา ๑๐๑ ให้กรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้
มีอานาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเท่าที่
เกี่ยวกับอานาจและหน้าที่ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะให้มีอานาจ ดังต่อไปนี้ด้วย คือ
(๑) เรียกให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ
ห้างหุ้นส่วนบริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลใน
สังกัดมาชี้แจง หรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๒) เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใดๆ มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคา หรื อให้ส่งเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
มาตรา ๑๐๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทา
หรือละเว้นกระทาการใดที่พึงเห็นได้ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นการกล่าวหาเป็น
หนั ง สื อ ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของผู้ นั้ น หรื อ ต่ อ ผู้ มี ห น้ า ที่ สื บ สวนสอบสวนหรื อ ตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือโดยผู้บังคับบัญชาของผู้
นั้น หรือมีกรณีถูกฟูองคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แม้ภายหลัง ผู้นั้นจะออกจากราชการไป
แล้ว เว้นแต่ออกจากราชการเพราะตาย ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ มีอานาจดาเนินการสืบสวน
หรือพิจารณาตามมาตรา ๙๕ และดาเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติในหมวดนี้ต่อไปได้ เสมือน
ว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ เว้นแต่ผลการสอบสวนหรือพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิด
วินัยที่จะต้องลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนให้สั่งงดโทษ
มาตรา ๑๐๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทา
ผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟูองคดีอาญา หรือต้องหาว่า
กระทาความผิดอาญาเว้นแต่เป็ นความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผู้มี
อานาจตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง วรรคสี่ หรือวรรคห้า แล้วแต่กรณี มีอานาจสั่งพักราชการหรือ
สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาได้ แต่ถ้าภายหลังปรากฏผล
การสอบสวนพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระทาผิดหรือกระทาผิดไม่ถึงกับจะถูกลงโทษปลดออก หรือ

๕๑

ไล่ออกจากราชการ และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้ผู้มีอานาจดังกล่าว
สั่งให้ผู้นั้นกลั บเข้ารับราชการในตาแหน่งและวิทยฐานะเดิม หรื อตาแหน่งเดี ยวกับที่ผู้นั้น มี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและวิท ยฐานะนั้น ทั้งนี้ ให้นามาตรา ๑๐๐
วรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อได้มีการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดพักราชการหรือออกจาก
ราชการไว้ก่อนตามวรรคหนึ่งแล้ว ภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
อย่างร้ายแรงในกรณีอื่นอีก ผู้มีอานาจตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง วรรคสี่ หรือวรรคห้า หรือ
มาตรา ๑๑๕ แล้วแต่กรณีมีอานาจดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๕ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง ตลอดจนดาเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้
ในหมวดนี้ต่อไปได้
ในกรณีที่สั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อนออกจากราชการด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระทาผิดวินัย
อย่ า งร้ า ยแรง ก็ ใ ห้ ผู้ นั้ น มี ส ถานภาพเป็ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตลอด
ระยะเวลาระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ
เงิ น เดื อ น เงิ น อื่ น ที่ จ่ ายเป็ น รายเดื อ น และเงิ น ช่ ว ยเหลื อ อย่ า งอื่ น และการจ่ ายเงิ น
ดังกล่าวของผู้ถูกสั่งพักราชการและผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมาย
หรือระเบียบว่าด้วยการนั้น สาหรับผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ถ้าไม่มีกฎหมายหรือ
ระเบียบดังกล่าว ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกั บการสั่งพักราชการ การสั่ งให้ออกจากราชการไว้ก่อ น
ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม
ผลการสอบสวนพิจารณาให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
มาตรา ๑๐๔ เมื่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ ด าเนิ น การทางวิ นั ย หรื อ ด าเนิ น การสอบสวน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด หรือสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาออกจากราชการไปแล้วให้ดาเนินการดังต่อไปนี้

๕๒

(๑)[๑๘] การรายงานการดาเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่หัวหน้า
ส่ ว นราชการหรื อ ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาลงมา เมื่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้
ดาเนินการทางวินัยแล้ว ให้ รายงานไปยังหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาแล้วแต่กรณี และเมื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาได้รับรายงานแล้วเห็นว่าการยุติเรื่อง การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่
เหมาะสม ก็ให้มีอานาจสั่งงดโทษลดสถานโทษ เพิ่มสถานโทษ เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความ
ในคาสั่งเดิม หรือดาเนินการอย่างใดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริงและความ
ยุติธรรมได้ตามควรแก่กรณี และหากเห็นว่ากรณีเป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้มี
อานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้หรือหากเห็นว่าเป็นกรณีที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ของ
ตน ก็ให้แจ้งหรือรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจหน้าที่เพื่อดาเนินการตามควรแก่กรณี
ต่อไป เมื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้พิจารณาตาม
อานาจหน้าที่แล้วให้เสนอหรือรายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นที่การศึกษาได้พิจารณาแล้ว ให้รายงานไปยังหัวหน้าส่วนราชการพิจารณา แต่ในกรณีที่
หัวหน้าส่วนราชการซึ่งได้รับรายงานมีความเห็นขัดแย้งกับมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้
เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป
(๒)[๑๙] การรายงานการดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่หัวหน้า
ส่ ว นราชการหรื อ ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาลงมา เมื่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้
ดาเนินการทางวินั ยแล้ว ให้รายงานไปยังหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาแล้วแต่กรณี และเมื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาตามอานาจหน้าที่แล้ว ให้รายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ ก.ค.ศ.
พิจารณาตามลาดับ
สาหรับการดาเนินการทางวินัยของผู้บังคับบัญชาที่มีตาแหน่งเหนือหัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป และมิใช่เป็นการดาเนินการตามมติของ อ.
ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้รายงาน ก.ค.ศ. พิจารณา

๕๓

ในการดาเนินการตามมาตรานี้ เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. พิจารณา
และมี ม ติ เ ป็ น ประการใดแล้ ว ให้ ผู้ มี อ านาจตามมาตรา ๕๓ หรื อ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการหรื อ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น
การรายงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา ๑๐๕ เมื่อผู้บัง คับบัญชาได้ดาเนิน การทางวินัย หรือสั่งให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการในเรื่องใดไปแล้ว ถ้า ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นเป็นการ
สมควรให้ ส อบสวนใหม่ ห รื อ สอบสวนเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง ความเป็ น ธรรม หรื อ เพื่ อ
ประโยชน์ในการควบคุมดูแลให้หน่วยงานการศึกษาปฏิบัติ การตามหมวด ๖ และหมวดนี้โดย
ถูกต้องและเหมาะสมตามความเป็นธรรม ก็ให้ ก.ค.ศ. มีอานาจสอบสวนใหม่หรือสอบสวน
เพิ่มเติมในเรื่องนั้นได้ตามความจาเป็น โดยจะสอบสวนเองหรือให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ หรือ
คณะกรรมการสอบสวนสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมแทน หรือกาหนดประเด็นหรือข้อ
สาคัญที่ต้องการทราบส่งไปเพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งไว้เดิมทา
การสอบสวนเพิ่มเติมได้
ในกรณีที่ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเพื่อทาหน้าที่พิจารณาเรื่องการดาเนินการทาง
วินัยหรือการออกจากราชการแทน ก.ค.ศ. ให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญนั้นมีอานาจสอบสวนใหม่หรือ
สอบสวนเพิ่มเติมโดยจะสอบสวนเอง หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปสอบสวนใหม่หรือ
สอบสวนเพิ่มเติมแทน และมีอานาจกาหนดประเด็นหรื อข้อสาคัญที่ต้ องการทราบส่ งไปให้
เพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งไว้เดิมทาการสอบสวนเพิ่มเติมได้
ในการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม ถ้า ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญพิจารณา
เห็นสมควรส่งประเด็นหรือข้อสาคัญใดที่ต้องการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่าง
ท้องที่หรือเขตพื้นที่การศึกษา ก็ให้ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ แล้วแต่กรณี มีอานาจกาหนด
ประเด็นหรือข้อสาคัญนั้นส่งไปเพื่ อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษานั้นทาการสอบสวนแทนได้
ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้สอบสวนใหม่
หรือสอบสวนเพิ่ มเติม หรือส่ง ประเด็ นหรือข้ อสาคัญ ไปเพื่อ ให้คณะกรรมการสอบสวนหรือ

๕๔

หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาดาเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือ
วรรคสาม ในเรื่องเกี่ยวกับกรณีกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นาหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาตามมาตรา ๙๘ วรรคหกมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในการดาเนินการตามมาตรานี้ ให้นามาตรา ๑๐๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๖ ข้ าราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษาซึ่ง โอนมาจากพนั กงานส่ว น
ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบีย บบริ หารงานบุค คลส่ วนท้องถิ่น หรื อข้า ราชการอื่น ตาม
มาตรา ๕๘ ผู้ใดมีกรณีกระทาผิดวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ ให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นดาเนินการทางวินัยตามหมวดนี้โดยอนุโลม แต่ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่
ระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอน ก็ให้สืบสวนสอบสวน
ต่อไปจนเสร็จ แล้วส่งเรื่องไปให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้น
พิจารณาดาเนินการต่อไปตามหมวดนี้โดยอนุโลม และในกรณีที่จะต้องสั่งลงโทษทางวินัยให้ปรับ
บทความผิ ด และลงโทษตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้นโดยอนุโลม
หมวด ๘
การออกจากราชการ

มาตรา ๑๐๗ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา
๑๐๘
(๔) ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคห้า มาตรา
๑๐๓ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ หรือมาตรา ๑๑๘

๕๕

(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
(๖) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอื่นที่ไม่
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๑๐๙
วันออกจากราชการตาม (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. วางไว้
การต่อเวลาราชการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องออกจากราชการตาม (๒)
รับราชการต่อไป จะกระทามิได้
มาตรา ๑๐๘ นอกจากกรณีตามวรรคสี่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด
ประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่ อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ผู้มีอานาจตาม
มาตรา ๕๓ เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
ในกรณีที่ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นว่าจาเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ จะ
ยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันขอลาออกก็ได้ แต่ต้องแจ้ง
การยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบ และเมื่อครบกาหนดเวลาที่
ยับยั้งแล้วให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันครบกาหนดเวลาที่ยับยั้ง
ถ้าผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ไม่ได้อนุญาตให้ลาออกตามวรรคหนึ่งและไม่ได้ยับยั้งการ
อนุญาตให้ลาออกตามวรรคสอง ให้การลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วันขอลาออก
ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ
เพื่อดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น หรื อ การเลื อ กตั้ ง อื่ น ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การส่ ง เสริ ม การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชา และให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้
นั้นขอลาออก
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตให้ลาออก และการ
ยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ ก.ค.ศ. กาหนด

๕๖

มาตรา ๑๐๙ ภายใต้บังคับตามมาตรา ๑๑๙ เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึก ษาผู้ ใดถู ก สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พ และไม่ มี ก รณีเป็ น ผู้ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจาก
ราชการตามมาตราอื่ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ถ้ า ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ห น่ ว ยงาน
การศึกษาของผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานอยู่ได้รับหนังสือแจ้งการเพิก
ถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีตาแหน่งว่างหรือตาแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ และผู้บังคับบัญชาหน่วยงานการศึกษานั้นพิจารณาเห็นว่าผู้นั้นมีความเหมาะสมที่จะ
บรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งดังกล่ าว และไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ และ
มาตรา ๔๒ ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้บริหารหน่วยงานการศึกษานั้น ส่งเรื่องให้ อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ และให้นามาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่หน่วยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่งไม่มีตาแหน่งว่างหรือตาแหน่งที่สามารถย้าย
ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้ และผู้บังคับบัญชาหน่วยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่งพิจารณาเห็น
ว่ า ผู้ นั้ น มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะได้ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง อื่ น ที่ ไ ม่ ต้ อ งมี
ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพในหน่ว ยงานการศึก ษาอื่น ถ้าภายในสามสิ บวันนั บแต่วั นที่ส่ว น
ราชการหรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับเรื่องจากหน่วยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่ง มี
หน่วยงานการศึกษาอื่นที่มีตาแหน่งว่าง หรือตาแหน่งที่สามารถย้ายไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้
และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่าผู้นั้นมีความ
เหมาะสมที่ จะได้รับการแต่งตั้ง ให้ดารงต าแหน่งดัง กล่าว ให้ นามาตรา ๕๙ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
ภายในกาหนดเวลาสามสิบวันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ถ้าหน่วยงานการศึกษาใดไม่
มีตาแหน่งว่างหรือตาแหน่งที่สามารถย้ายไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้ หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีไม่อนุมัติ ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งให้ผู้นั้นออกจาก
ราชการโดยพลัน ทั้งนี้ ตามระเบียบว่าด้วยการออกจากราชการตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา ๑๑๐ ผู้ มี อ านาจตามมาตรา ๕๓ มี อ านาจสั่ ง ให้ ข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ

๕๗

ข้าราชการได้ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญ แต่
ในการสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุรับราชการนานจะต้องมีกรณีตามที่
กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. ด้วย และการสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทน
นอกจากทาได้ในกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตราอื่นตามพระราชบัญญัตินี้และกรณีที่กฎหมายว่าด้วย
บาเหน็จบานาญข้าราชการบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนแล้ว
ให้ทาได้ในกรณีต่อไปนี้ด้วย คือ
(๑) เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเจ็บปุวยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ราชการของตนได้โดยสม่าเสมอ ถ้าผู้มีอานาจดังกล่าวเห็นสมควรให้ออกจากราชการแล้ว ให้สั่ง
ให้ผู้นั้นออกจากราชการได้
(๒) เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดสมัครไปปฏิ บัติงานใดๆ ตามความ
ประสงค์ของทางราชการ ให้ผู้มีอานาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
(๓) เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ (๑)
(๔) (๕) (๗) (๘) หรือ (๙) ให้ผู้มีอานาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
(๔) เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ (๓) และผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ เห็น
ว่ากรณีมีมูลก็ให้ผู้มีอานาจดังกล่าวสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า และนามาตรา
๑๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีมติว่าผู้นั้น
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ (๓) ก็ให้ผู้มีอานาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
(๕) เมื่ อ ทางราชการเลิ กหรือ ยุ บต าแหน่ งใด ให้ผู้ มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่ง ให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดารงตาแหน่งนั้นออกจากราชการได้ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
(๖) เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิ ภาพเกิด ประสิทธิ ผลในระดับอั นเป็ นที่พ อใจของทางราชการได้ ให้ผู้ มีอานาจตาม
มาตรา ๕๓ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.

๕๘

มาตรา ๑๑๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการ และผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ เห็นว่า
กรณีมีมูล ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มีอานาจดังกล่าวสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า ในการสอบสวนนี้จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อ
พยานก็ได้และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย ทั้งนี้ ให้นา
มาตรา ๙๘ วรรคสอง วรรคห้า และวรรคเจ็ด มาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ และมาตรา ๑๐๑ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการ ก็ให้ผู้
มีอานาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่า
ด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ในกรณีที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนขึ้ น ท าการสอบสวนผู้ ถู ก
กล่าวหาตามมาตรา ๙๘ ในเรื่องที่จะต้องสอบสวนตามวรรคหนึ่ง และคณะกรรมการสอบสวน
ตามมาตรา ๙๘ ได้สอบสวนไว้แล้ ว ผู้มีอ านาจตามวรรคหนึ่ งจะใช้ สานวนการสอบสวนนั้ น
พิจารณาดาเนินการโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งได้
มาตรา ๑๑๒ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู้ ใ ดมี ก รณีถู ก ตั้ ง กรรมการ
สอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง และกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอานาจตามมาตรา ๙๘ วรรค
สอง วรรคสี่หรือวรรคห้า หรือมาตรา ๑๐๔ (๑) แล้วแต่กรณี เห็นว่ากรณีมีเหตุอันควรสงสัย
อย่างยิ่งว่าผู้นั้นได้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะสั่งให้
ลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าให้รับ ราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ส่งเรื่องให้
ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาแล้วแต่กรณี พิจารณาให้ออกจากราชการ ทั้งนี้ ให้นา
มาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
มีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ให้ผู้มีอานาจตาม

๕๙

มาตรา ๕๓ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วย
บาเหน็จบานาญข้าราชการ
มาตรา ๑๑๓ เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดต้องรับโทษจาคุกโดย
คาสั่งของศาลหรือต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ผู้มีอานาจ
ตามมาตรา ๕๓ จะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนตามกฎหมาย
ว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการก็ได้
มาตรา ๑๑๔ เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูก
สั่งให้ออกจากราชการตามมาตราอื่นอยู่ก่อนไปรับราชการทหาร ก็ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓
มีอานาจเปลี่ยนแปลงค าสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง เป็นให้ออกจากราชการตาม
มาตราอื่นนั้นได้
มาตรา ๑๑๕ ในกรณีที่ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามหมวดนี้ หรือตาม
มาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคห้า ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีตาแหน่ง
เหนือขึ้นไปของผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งดังกล่าวมีอานาจดาเนินการตามหมวดนี้ หรือตาม
มาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคห้า แล้วแต่กรณีได้
มาตรา ๑๑๖ ในกรณี ที่ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ หรื อ ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาได้รับรายงานตามมาตรา ๑๐๔ (๑) หรือ (๒) แล้ว เห็นสมควรให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ใดออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๔) หรือมาตรา ๑๑๑ ก็ให้หัวหน้า
ส่วนราชการ หรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการตามมาตรา ๑๑๐ (๔)
หรือมาตรา ๑๑๑ แต่ถ้าเป็นกรณีที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกล่าว

๖๐

หรือมาตรา ๙๘ วรรคสอง กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงไว้แล้ว ให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีพิจารณา
ในกรณีที่จะต้องสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการกลั บเข้ารับราชการให้นามาตรา ๑๐๓
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการหรือ
ดาเนินการตามมาตรา ๑๑๐ (๔) หรือมาตรา ๑๑๑ ให้รายงานไปยัง ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นที่การศึกษาตามระเบียบว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยและการออกจาก
ราชการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา ๑๑๗ เมื่ อผู้ บั งคั บ บัญ ชาได้ ดาเนิน การทางวิ นัย หรือ สั่ งให้ ข้า ราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการในเรื่องใดไปแล้ว ถ้า ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นเป็นการ
สมควรที่จะต้องสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อ ประโยชน์แห่งความเป็นธรรม หรือเพื่อ
ประโยชน์ในการควบคุมดูแล ให้หน่วยงานการศึกษาปฏิบัติการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา
๔๙ หรือตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง หรือวรรคสามหรือวรรคห้า โดยถูกต้องและเหมาะสมตาม
ความเป็นธรรม ก็ให้ ก.ค.ศ. มีอานาจสอบสวนใหม่ หรือสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้ นได้ตาม
ความจาเป็นและให้นามาตรา ๑๐๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญแต่งตั้งคณะกรรมการให้สอบสวนใหม่หรือ
สอบสวนเพิ่ ม เติ ม หรื อ ส่ ง ประเด็ น หรื อ ข้ อ ส าคั ญ ไปเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการสอบสวนที่
ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งไว้เดิมทาการสอบสวนเพิ่มเติม หรือเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือ
หัวหน้าหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา หรือต่างเขตพื้นที่การศึกษาทาการสอบสวน
แทนในเรื่องเกี่ยวกับกรณีตามมาตรา ๑๑๐ (๔) และมาตรา ๑๑๑ ให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการสอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑๘ ข้ าราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษาซึ่ง โอนมาจากพนั กงานส่ว น
ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการตามมาตรา
๕๘ ผู้ใดมี กรณีที่ส มควรให้อ อกจากงานหรือ ออกจากราชการตามกฎหมายว่ าด้ว ยระเบีย บ

๖๑

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายเกี่ยวกั บการบริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้นอยู่
ก่อนวัน โอนมาบรรจุ ให้ ผู้บั งคับ บัญ ชาของข้า ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึกษาผู้ นั้น มี
อานาจพิจารณาดาเนินการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา ๔๙ ได้ โดยอนุโลม แต่ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่
ในระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผู้บังคับบัญชาเดิมก่ อนวันโอนก็ให้สืบสวนหรือ
สอบสวนต่อไปจนเสร็จ แล้วส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้นั้นพิจารณาดาเนินการต่อไปตามหมวดนี้หรือมาตรา ๔๙ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม และ
ในกรณีที่จะต้องสั่งให้ออกจากราชการ ให้ปรับบทกรณีให้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ กฎหมายเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของ
ข้าราชการนั้นโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑๙ ภายใต้บังคับหมวด ๗ และหมวด ๙ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอาจถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีอื่นตามที่กาหนดในกฎ
ก.ค.ศ. ได้
มาตรา ๑๒๐ การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ตาแหน่งซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้นาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ
เว้นแต่การออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๗ (๑)
หมวด ๙
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

มาตรา ๑๒๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัด
เงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.
ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง

๖๒

มาตรา ๑๒๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษปลดออก ไล่
ออกหรือถู กสั่ งให้อ อกจากราชการ ให้ มีสิ ทธิ อุทธรณ์ห รือ ร้อ งทุ กข์ แล้ว แต่ กรณี ต่อ ก.ค.ศ.
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง และให้ ก.ค.ศ. พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบ
วัน
มาตรา ๑๒๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็น
ธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทาของผู้บังคับบัญชาหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเห็นว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง มีมติไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ
ก.ค.ศ.[๒๐]
มติของ ก.ค.ศ. ตามวรรคสอง ให้เป็นที่สุด[๒๑]
มาตรา ๑๒๔ หลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์และพิจารณาอุทธรณ์
และการร้องทุกข์และพิจารณาร้องทุกข์ ตามมาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ ให้
เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
ในการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ได้มีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓
สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น
ในกรณีที่สั่งให้ผู้อุทธรณ์หรือผู้ร้องทุกข์กลับเข้ารับราชการ ให้นามาตรา ๑๐๓ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๕ เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.
แล้ ว แต่ ก รณี ได้ วิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ห รื อ ร้ อ งทุ ก ข์ ต ามมาตรา ๑๒๑ หรื อ มาตรา ๑๒๒ แล้ ว
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือกรณีที่มิได้

๖๓

บัญ ญั ติ ให้ มี สิทธิ อุ ทธรณ์ห รือ ร้อ งทุก ข์ ต ามหมวดนี้ ผู้ นั้ น ย่อ มมี สิ ทธิ ที่จ ะฟู อ งร้ องคดี ต่ อ ศาล
ปกครองได้ภายในกาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง
เมื่อศาลปกครองมีคาพิพากษาหรือคาสั่งเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการ
แก้ไขคาสั่งไปตามนั้น
มาตรา ๑๒๖ ข้ าราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษาซึ่ง โอนมาจากพนั กงานส่ว น
ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่ น หรือข้าราชการตามมาตรา
๕๘ ผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุและผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการที่โอนมา แต่ยังมิได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายดังกล่าวก็ให้ผู้ นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ตาม
หมวดนี้ได้ แต่ถ้าผู้ นั้นได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายว่ าด้วยระเบียบบริ หารงานบุคคลส่ว น
ท้องถิ่นหรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการที่โอนมาไว้แล้ว และในวันที่ผู้
นั้นได้โอนมาบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ยัง
ไม่แล้วเสร็จ ก็ให้ส่งเรื่องให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๑๒๑ เป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๑๒๗ ในระหว่างที่ยังมิได้ดาเนินการให้มี ก.ค.ศ. ให้ ก.ค. ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ทาหน้าที่เป็น ก.ค.ศ. ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะ
มีการแต่งตั้ง ก.ค.ศ. ชั่วคราว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาชั่วคราวตามมาตรา ๑๒๘ แต่
ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ ก.ค. ซึ่งทาหน้าที่เป็น ก.ค.ศ. ตามวรรคหนึ่ง ทาหน้าที่เป็น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. อื่นที่จาเป็นในการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย ในการ
ทาหน้าที่ดังกล่าวอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อทาหน้าที่แทนก็ได้

๖๔

ในกรณีที่ผู้ที่ดารงตาแหน่งกรรมการให้ ก.ค. ว่างลง ให้ ก.ค. ตามวรรคหนึ่งประกอบด้วย
กรรมการที่เหลืออยู่ เว้นแต่จะมีจานวนกรรมการเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการใน ก.ค. เพิ่มขึ้นจนครบจานวน ก.ค. ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามระยะเวลาที่กาหนดใน
วรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๒๘ ให้ ก.ค. ซึ่งทาหน้าที่ ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๑๒๗ ดาเนินการสรรหาบุคคลที่
เหมาะสม เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็น ก.ค.ศ. ชั่วคราว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ชั่วคราวทุกพื้นที่ ทั้งนี้ การสรรหารายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งดังกล่าวให้คานึงถึงองค์ประกอบของ
ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย เว้นแต่กรณีมีความจาเป็น
จะต้องแต่งตั้งเป็นอย่างอื่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว
ให้ ก.ค.ศ. ชั่วคราวมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ ก.ค.ศ. ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
หน้าที่จัดทากฎ ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๗ วรรคสอง และมาตรา ๒๑ วรรคสามและวรรคสี่ รวมทั้ง
ดาเนินการอื่นเพื่อให้มีการดาเนินการให้มี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้
ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาชั่วคราวมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.ค.ศ. ชั่วคราวมอบหมาย
ให้ ก.ค.ศ. ชั่วคราว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาชั่วคราว ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามวรรค
หนึ่งปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๒๙ หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาใดที่ ไ ด้ มี ก ารก าหนดไว้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ให้ถือว่าเป็นหน่วยงานการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ เว้น
แต่กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.ค.ศ. จะกาหนดไว้เป็น
อย่างอื่น
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มาตรา ๑๓๐ ข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่
ดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และดารงตาแหน่งหรือดารงตาแหน่งที่มีวิทยฐานะตามที่
ก.ค.ศ. กาหนด
ในระหว่าง ก.ค.ศ. ยังมิได้กาหนดตาแหน่งหรือตาแหน่งที่มีวิทยฐานะตามวรรคหนึ่ง ให้
ข้าราชการครูซึ่งดารงตาแหน่งอยู่เดิมมีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง ตลอดจนมีสิทธิ
อื่นๆ ตามที่เคยมีสิทธิอยู่ตามกฎหมายเดิมหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปพลางก่อน
ในกรณีที่ ก.ค.ศ. กาหนดตาแหน่งหรือตาแหน่งที่มีวิทยฐานะตามวรรคสองแล้ว แต่ยัง
มิได้กาหนดบัญชีอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ หรือเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับการกาหนดตาแหน่งและวิทยฐานะ
ของข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ข้ า ราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการครูตามกฎหมายว่า
ด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งที่ใช้บังคับอยู่ไปพลางก่อน ทั้งนี้ การกาหนดให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งใดได้รับเงินเดือนระดับใด หรือเงินประจาตาแหน่งระดับ
ใด ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ในกรณีนี้ถ้าตาแหน่งใดเป็นตาแหน่งที่มีวิทยฐานะตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าเป็นตาแหน่งที่ได้รับเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครูตามกฎหมาย
ดังกล่าว สาหรับการเทียบตาแหน่งวิทยฐานะใด ให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งอัตราใด ให้เป็นไป
ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ให้ข้าราชการครูซึ่งสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬา หรือกระทรวงวัฒนธรรม
แล้วแต่กรณีเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และให้นาความ
ในวรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้การบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา ๑๓๑ ผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรื อ น พ.ศ.
๒๕๓๕ สั ง กั ด ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานใดในกระทรวง อยู่ ใ นวั น ที่
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พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญต่อไป แต่ถ้าต่อมาได้มีการกาหนดให้
ส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นหน่วยงานการศึกษาหรือเป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู่
ในความรับผิดชอบของเขตพื้นที่การศึกษาให้ถือว่าผู้นั้นเป็นข้า ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีตาแหน่งตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา ๑๓๒ ในระหว่างที่ยังไม่มีการตรากฎหมายกาหนดให้ข้าราชการครูซึ่งปฏิบัติงาน
อยู่ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และให้นาความในมาตรา ๑๓๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อทาหน้าที่บริหารงานบุคคลข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานในสถานศึกษาแต่ละแห่งตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ให้ อ.ก.ค.ศ.
วิสามัญมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะกาหนดเป็น
อย่างอื่น
มาตรา ๑๓๓ ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา หรือ ก.ค.ศ. ยังมิได้ออกกฎ
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือจัดทามาตรฐานตาแหน่ง วิทยฐานะ หรือกาหนดกรณีใดเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ให้นาพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. กฎ ก.ค. มติ ก.พ. มติ ก.ค. มติ
คณะรัฐมนตรี ระเบียบ มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง หรือกรณีที่ ก.ค. หรือ ก.พ. กาหนดไว้แล้ว
ซึ่งใช้บังคับอยู่เดิมมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่มีปัญหาในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งให้ ก.ค.ศ. มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ในกรณีที่การดาเนินการในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้กาหนดให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ.
ถ้ายังมิได้มีกฎ ก.ค.ศ. ในเรื่องนั้นและไม่อาจนาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับได้ ให้ ก.ค.ศ.
ชั่วคราว ซึ่งทาหน้าที่ ก.ค.ศ. มีมติกาหนดการในเรื่องนั้นเพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวได้
มาตรา ๑๓๔ ข้าราชการครูหรือข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดที่เป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้มีกรณีกระทาผิดวินัย หรือมีกรณีที่สมควรให้ออก
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จากราชการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บั งคับ ให้ผู้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้ มี
อานาจสั่งลงโทษผู้นั้นหรือสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน แล้วแต่กรณี ที่ใช้อยู่ขณะนั้น ส่วนการสอบสวน
พิ จ ารณาและการด าเนิ น การเพื่ อ ลงโทษหรื อ ให้ อ อ กจากราชการให้ ด าเนิ น การตาม
พระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่
(๑) กรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นไป
แล้ ว ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ และยั ง สอบสวนไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ก็ ใ ห้ ส อบสวนตาม
กฎหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
(๒) ในกรณีที่มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
เสร็จไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าการสอบสวนหรือการพิจารณานั้น
แล้วแต่กรณี เป็นอันใช้ได้
(๓) กรณีที่ได้มีการรายงานหรือส่งเรื่องหรือส่งสานวนเสนอให้ อ.ก.ค. กรม ซึ่งทาหน้าที่
อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กระทรวง แล้วแต่กรณี พิจารณาดาเนินการตามกฎหมายที่ใช้อยู่
ในขณะนั้นและ อ.ก.ค. กรม ซึ่งทาหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา
เรื่องนั้นยังไม่แล้วเสร็จก็ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.
ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณาต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
มาตรา ๑๓๕ ข้ าราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษาซึ่ง โอนมาจากพนั กงานส่ว น
ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นตามมาตรา
๕๘ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้ใดกระทาผิดวินัยหรือ มีกรณีที่สมควรให้ออกจาก
ราชการหรือ ออกจากงานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้น อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บั ง คั บ ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี อ านาจด าเนิ น การทางวิ นั ย แก่ ผู้ นั้ น หรื อ
ดาเนินการให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ ทั้งนี้ ให้นามาตรา ๑๐๖ และมาตรา ๑๑๘ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
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มาตรา ๑๓๖ ผู้ใดถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓
หรือพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือตามมาตรา ๑๓๕ แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๑๒๑ หรือตามมาตรา ๑๒๒ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๓๗ ผู้ ใดถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการตามมาตรา ๔๓ หรื อ มาตรา ๕๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือมาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๗ มาตรา
๑๑๘ มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งนามาใช้บังคับแก่ข้าราชการครูโดยอนุโลม หรือผู้ซึ่งถูกสั่งให้
ออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือตามมาตรา
๑๓๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้มีสิทธิร้องทุกข์ได้ตามมาตรา ๑๒๒
มาตรา ๑๓๘ การใดอยู่ระหว่างดาเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
เฉพาะการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับข้าราชการครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรมในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ การดาเนินการ
ต่อไปสาหรับการนั้นให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
มาตรา ๑๓๙ การใดที่เคยดาเนินการได้ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.
๒๕๒๓ หรือตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ก่อน
วันใช้บังคั บพระราชบัญญัตินี้ และมิได้บัญญัติ ไว้ในพระราชบัญญัตินี้จะดาเนินการต่อไปได้
ประการใด ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๔๐ ในกรณีที่ ก.ค. ตั้ง อ.ก.ค. วิสามัญ และ อ.ก.ค. วิสามัญเฉพาะกิจขึ้นปฏิบัติ
หน้าที่ใดๆ แทน ก.ค. ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ให้ อ.ก.ค.
วิสามัญ หรือ อ.ก.ค. วิสามัญเฉพาะกิจนั้น ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.ค. มอบหมายต่อไป จนกว่า
กรณีจะแล้วเสร็จ เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะกาหนดเป็นอย่างอื่น

๖๙

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กาหนดให้มีการจัดระบบข้าราชการครู คณาจารย์ และ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาขึ้ น ใหม่ ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นหมวด ๗ โดยเฉพาะในมาตรา ๕๔ ได้
กาหนดให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของหน่วยงานการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐและระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาเป็นข้าราชการในสังกัดองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักการกระจายอานาจการบริหารงานบุคคลสู่ส่วนราชการที่
บริหารและจัดการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จึงเห็นควรกาหนดให้บุคลากรที่ทา
หน้าที่ด้านการบริหารและการจัดการศึกษาสังกัดอยู่ในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลเดียวกัน
และโดยที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน มีหลักการที่ไม่
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ให้ยึดหลักการกระจายอานาจ
การบริหารงานบุคคลสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาอีกทั้งไม่สอดคล้องกับหลั กการปฏิรูป
ระบบราชการ สมควรยกร่างกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขึ้นใหม่แทนพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ และเพื่อให้เอกภาพทางด้าน
นโยบายการบริ ห ารงานบุ ค คลของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่
การศึกษาทั้งหมด จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๗๐

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๒๒]

มาตรา ๑๖ ให้กรรมการ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ และให้ดาเนินการ
แต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมให้ครบจานวนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของกรรมการดังกล่าว โดยมิให้นับเป็นวาระการดารงตาแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ ก.ค.ศ. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาและดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการใน
ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาจนครบจานวนตามองค์ประกอบ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติของกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในส่ ว นที่ เกี่ ย วกั บ คณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจาเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ค วามไม่ เ หมาะสมและไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน ทาให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นไปโดยล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ สมควรปรับปรุ งบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวเพื่อแก้ไข
ปัญหาและอุป สรรคนั้นอัน จะเป็ นประโยชน์ ในการบริห ารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษายิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๗๑

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
[๒๓]

มาตรา ๕ ให้กรรมการ ก.ค.ศ. ในส่วนของกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามมาตรา ๗ (๕) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในการนี้ ให้กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามระราชบัญญัติ
นี้อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ ก.ค.ศ. ในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และมิให้นับวาระการดารงตาแหน่งเป็นวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่อง
มาตรา ๖ ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับทา
หน้าที่เป็น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ถ้ากรณีมี
อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๒๑ (๔) คนใดที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้อนุกรรมการผู้นั้นพ้นจากตาแหน่ง โดยให้ถือว่า
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาในขณะนั้นมีองค์ประกอบเท่าที่เหลืออยู่ และยังคงทาหน้าที่ต่อไป
จนครบวาระ แล้วจึงดาเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
ในระหว่างที่ยังมิได้ดาเนินการให้มี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้ ก.ค.ศ.
แต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทาหน้าที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
โดยให้ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญนั้น มีผลผูกพันและใช้บังคับได้ดังเช่น อ.ก.ค.
ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

๗๒

มาตรา ๗ การใดอยู่ระหว่างดาเนินการหรือเคยดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.
ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เฉพาะเรื่องการบริหารงานบุคคล การ
ดาเนินการทางวินัยและการอุทธรณ์ที่เกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การ
ดาเนินการต่อไปในเรื่องนั้นจะสมควรดาเนินการประการใด และอยู่ในอานาจของ อ.ก.ค.ศ.เขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรืออ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการปรับปรุงเขต
พื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อ
รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทาให้ต้อง
ปรั บ ปรุ ง องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและ
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับการบริหารงาน
บุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
อ้างอิง
[๑]

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๗๙ ก/หน้า ๒๒/๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗
[๒]
มาตรา ๗ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๓]
มาตรา ๗ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๔]
มาตรา ๗ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูแ ละบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๕]
มาตรา ๑๕ (๖) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

๗๓

[๖]

มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๗]
มาตรา ๑๙ (๑๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๘]
มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๙]
มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๑๐]
มาตรา ๓๘ ข. แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๑๑]
มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๑๒]
มาตรา ๕๓ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๑๓]
มาตรา ๕๓ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๑๔]
มาตรา ๕๓ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๑๕]
มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๑๖]
มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๑๗]
มาตรา ๕๙ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๑๘]
มาตรา ๑๐๔ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

๗๔

[๑๙]

มาตรา ๑๐๔ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๒๐]
มาตรา ๑๒๓ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๒๑]
มาตรา ๑๒๓ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๒๒]
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๑ ประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา เล่ ม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๖ ก/หน้ า ๒๘/๒๐ กุ ม ภาพั น ธ์
๒๕๕๑
[๒๓]
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๕ ก วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ หน้า
๗-๑๑

