
๑ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

พระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  

รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓ 
                    

  
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เป็นปีท่ี ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 
  

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ
รัฐสภาดังต่อไปนี้ 

  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗” 
  

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

  

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

  

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและ

แต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน  งบ
บุคลากรท่ีจ่ายในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
กระทรวงวัฒนธรรม หรือกระทรวงอื่นท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

“ข้าราชการครู” หมายความว่า  ผู้ท่ีประกอบวิชาชีพซึ่งท าหน้าท่ีหลักทางด้านการเรียน
การสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ 

“คณาจารย์” หมายความว่า  บุคลากรซึ่งท าหน้าท่ีหลักทางด้านการสอนและการวิจัยใน
สถาน ศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ 



๒ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา  รวมท้ัง
ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ท าหน้าท่ีให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษา 

“วิชาชีพ” หมายความว่า  วิชาชีพครู วิชาชีพบริหารการศึกษา  และวิชาชีพบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน 

“เขตพื้นท่ีการศึกษา” หมายความว่า เขตพื้นท่ีการศึกษาตามประกาศกระทรวง 
“หน่วยงานการศึกษา” หมายความว่า 

(๑) สถานศึกษา 
(๒) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(๓) ส านักงานการศึกษานอกโรงเรียน 
(๔) แหล่งการเรียนรู้ตามประกาศของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(๕) หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

หรือตามประกาศกระทรวง  หรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก าหนด 

“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ศูนย์การเรียน วิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน สถาบัน  หรือ
สถาน ศึกษาท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีหรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและตามประกาศกระทรวง 

“ส่วนราชการ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐท่ีมีฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่ากรม 
“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี  หรือต าแหน่งที่

เรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่า 
“กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงศึกษาธิการ 
“รัฐมนตรีเจ้าสังกัด” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงในกระทรวงท่ีมีข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในสังกัด 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  

มาตรา ๕ บรรดาค าว่า “ข้าราชการพลเรือน” ท่ีมีอยู่ในกฎหมาย  ประกาศ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอื่นใด ให้หมายความรวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย เว้นแต่จะได้มี
กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ  หรือข้อบังคับอื่นใดที่บัญญัติไว้ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยเฉพาะ 

  

มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ในกรณีท่ีมีปัญหาขัดแย้งหรือการท่ีจะต้องตีความในปัญหาเกี่ยวกับข้าราชการครู ตามพระ 

ราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓  และข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงซึ่งตาม
พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ยกเว้นข้าราชการครู



๓ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

และข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน  และเป็นกรณีท่ีพระราชบัญญัตินี้มิได้ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือองค์กรใดเป็นผู้ก าหนดหรือวินิจฉัยชี้ขาด  
ให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของรัฐมนตรีเป็นผู้ก าหนดหรือวินิจฉัยชี้ขาด 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

      ๏ มาตรา ๗  ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาคณะหนึ่ง  เรียกว่า “คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ” เรียกโดยย่อ
ว่า “ก.ค.ศ.” ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการโดยต าแหน่งจ านวนแปดคน  ได้แก่ ปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและ

กีฬาปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  เลขาธิการ  ก.พ.เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ ก.ค.
ศ.และเลขาธิการคุรุสภา 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเก้าคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลท่ีมี
ความ รู้ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์สูงทางด้านการศึกษา  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้าน
กฎหมายด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ  ด้านการบริหารองค์กร  ด้านการศึกษาพิเศษ  ด้านการ
บริหาร ธุรกิจหรือด้านเศรษฐศาสตร์  ด้านการผลิตและพัฒนาครู  และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือด้านการบริหารจัดการความรู้หรือด้านการวิจัยและประเมินผล ด้านละหนึ่งคน 

      ๏ (๕) กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งจ านวน สิบสอง คน ประกอบด้วยผู้แทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝุายละหนึ่งคน ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษา
ท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ซึ่งสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานใน เขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝุายละ หนึ่งคน  ผู้แทน
ข้าราชการครูจ านวนหา้คน ซึ่งเลือกจากข้าราชการครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ใน เขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาจ านวนสามคน ข้าราชการครูสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาจ านวนหนึ่งคน ข้าราชการ
ครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษาจ านวนหนึ่งคน  ผู้แทนครูสังกัดส านักงานปลัด  
กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา หรือสังกัดกระทรวงวัฒ นธรรมจ านวนหนึ่งคน  และผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน



๔ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

สังกัดส านักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน เขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาฝุายละหนึ่งคน” 

๏ แก้ไขความ (๕) โดย พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับท่ี ๓ 
พ.ศ.๒๕๕๓ 

หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔)  และกรรมการผู้แทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม (๕) ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

ให้เลขาธิการ ก.ค.ศ.เป็นเลขานุการและให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. แต่งตั้งข้าราชการใน
ส านักงาน ก.ค.ศ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน 

๏ แก้ไขความใน (๓) (๔) (๕) โดย พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ 

 

มาตรา ๘  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ ์
(๓) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๔) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๕) ไม่เป็นเจ้าหน้าท่ี ท่ีปรึกษา หรือผู้มีต าแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 
(๖) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเร่ืองความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม  และไม่เคยมี

ประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
  

มาตรา ๙   กรรมการผู้แทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  และไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพมาก่อน 

(๒) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเร่ืองความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม  และไม่เคยมี
ประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 

  

มาตรา ๑๐ กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออย่าง
อื่นในหน่วยงานการศึกษา ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  และไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพมาก่อน 

(๒) มีประสบการณ์ด้านการบริหารในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๓) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเร่ืองความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม  และไม่เคยมี
ประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ  
 



๕ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

มาตรา ๑๑ กรรมการผู้แทนข้าราชการครูต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  และไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพมาก่อน 
(๒) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนในวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าครูช านาญการหรือ

เทียบเท่าหรือมีประสบการณ์การสอนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าป ี
(๓) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเร่ืองความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม  และไม่เคยมี

ประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
  

มาตรา ๑๒ กรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
(๒) มีประสบการณ์ด้านสนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงาน

เกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ  การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นใน
หน่วยงานการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี 

(๓) เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในเร่ืองความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม  และไม่เคยมี
ประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 

 

มาตรา ๑๓  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งใหม่ได้อีก  แต่จะ
ด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสองวาระมิได้ 

ถ้ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว่างลงให้ด าเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งท่ีว่างภายในหกสิบวัน  ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๗ วรรคสอง  เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการผู้นั้นเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่ด าเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการแทนก็ได้  และให้
กรรมการซึ่งแทนกรรมการในต าแหน่งท่ีว่างลงมีวาระอยู่ในต าแหน่งเท่ากับระยะเวลาท่ีเหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน 

ในระหว่างท่ียังมิได้ด าเนินการให้มีกรรมการแทนต าแหน่งท่ีว่างลงตามวรรคสอง  และยังมี
กรรมการท่ีเหลืออยู่เกินกึ่งหนึ่งของกรรมการท้ังหมด ให้กรรมการท่ีเหลืออยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ
เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้นใหม่  ให้กรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรม  
การผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งใหม่เข้ารับหน้าท่ี 

  

มาตรา ๑๔  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 



๖ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

(๔) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ 
(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออก 
  

มาตรา ๑๕  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ 
(๓) พ้นจากการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒ 
(๕) ถูกถอดถอนโดยรัฐมนตรีตามมติของ ก.ค.ศ.  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน

สามของจ านวนกรรมการทั้งหมด  เมื่อปรากฏว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ส่อไป
ในทางทุจริตต่อหน้าที่ หรือมีเจตนากระท าการโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ยุติธรรม  หรือใช้อ านาจหน้าที่ที่ขัด
ต่อกฎหมาย ทั้งนี้ ก่อนมีการถอดถอน ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นสอบสวน 

     ๏ (๖) มิได้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งหรือเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามท่ีตนได้รับเลือก 

๏ แก้ไขความ (๖) โดย พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับท่ี ๒ 
พ.ศ.๒๕๕๑ 

 

มาตรา ๑๖ การประชุม ก.ค.ศ.  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้
รองประธานกรรมการท าหน้าท่ีแทน  ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม 

ในการประชุมถ้ามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะ  หรือเมื่อมีกรณี
เข้าข่ายท่ีกฎหมายก าหนดว่ากรรมการผู้น้ันมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  

มาตรา ๑๗  ก.ค.ศ. มีอ านาจตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ  เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. 
วิสามัญ” เพื่อท าการใด ๆ แทน ก.ค.ศ.  หรือท าหน้าท่ีเช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการอื่นท่ีก าหนด
ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 

ในกรณีท่ีตั้ง อ.ก.ค.ศ.  วิสามัญ เพื่อท าหน้าท่ีพิจารณาเรื่องการด าเนินการทางวินัย การ
ออกจากราชการ  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ให้ตั้งจากกรรมการ ก.ค.ศ. ท่ีเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  อย่างน้อยสองคน และกรรมการ ก.ค.ศ. ท่ีเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร



๗ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

ทางการศึกษา  จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนอนุกรรมการท้ังหมด และให้น ามาตรา 
๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  

๏ มาตรา ๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๗ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะเป็น
กรรมการใน ก.ค.ศ.อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา หรืออนุกรรมการอื่นตามพระราช  
บัญญัตินี้ในขณะเดียวกันมิได้ เว้นแต่การเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการโดยต าแหน่ง 

๏ แก้ไขความในมาตรา ๑๘  โดย พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ 

 

มาตรา ๑๙ ให้ ก.ค.ศ. มีอ านาจและหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการผลิตและการ

บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ก าหนดนโยบาย วางแผน และก าหนดเกณฑ์อัตราก าลังของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษารวมท้ังให้ความเห็นชอบจ านวนและอัตราต าแหน่งของหน่วยงานการศึกษา 
(๓) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในกรณีท่ีค่าครองชีพเปลี่ยนแปลง

ไปมาก  หรือการจัดสวัสดิการหรือประโยชน์เกื้อกูลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษายังไม่เหมาะสมเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในอันท่ีจะปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงิน
ประจ าต าแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ สวัสดิการ  หรือประโยชน์เกื้อกูลส าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสม 

(๔) ออกกฎ ก.ค.ศ.ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการบริหาร  
งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎ ก.ค.ศ.เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐ -
มนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

(๕) พิจารณาวินิจฉัยตีความปัญหาท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากการใช้บังคับพระราชบัญญัติ
นี้ เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใดแล้วให้หน่วยงานการศึกษาปฏิบัติตามนั้น 

(๖) พัฒนาหลักเกณฑ์  วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล  รวมทั้งการพิทักษ์
ระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๗) ก าหนดวิธีการและเงื่อนไขการจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา  รวมทั้งก าหนดอัตราเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทน 

(๘) ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ  และการยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๙) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นแก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๑๐) พิจารณาตั้ง  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะอนุกรรมการอื่นเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 



๘ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

(๑๑) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ให้ค าปรึกษา  แนะน าและชี้แจงด้านการบริหาร  
งานบุคคลแก่หน่วยงานการศึกษา 

(๑๒) ก าหนดมาตรฐาน  พิจารณา และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย 
การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๓) ก ากับ ดูแล ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารงาน
บุคคล ตรวจสอบและปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ในการนี้ให้มีอ านาจเรียกเอกสารและหลักฐาน
จากหน่วยงานการศึกษา  ให้ผู้แทนของหน่วยงานการศึกษา ข้าราชการ หรือบุคคลใด มาชี้แจง
ข้อเท็จจริง  และให้มีอ านาจออกระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งให้ส่วนราชการ หน่วยงานการ  ศึกษา  
ข้าราชการหรือบุคคลใดรายงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ไปยัง ก.ค.ศ. 

      ๏ (๑๔) ในกรณีที่ปรากฏว่าส่วนราชการ  หน่วยงานการศึกษา  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาคณะอนุกรรมการหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติตามพระราช บัญญัตินี้
หรือปฏิบัติการโดยไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม  หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแย้งกับกฎหมาย  กฎ ก.ค.ศ.
ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่  ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ ก.ค.ศ. มีอ านาจยับยั้งการ
ปฏิบัติการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว  เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใดแล้ว  ให้ส่วนราชการหน่วยงาน
การศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา  คณะอนุกรรมการหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ปฏิบัติไปตามนั้น  

๏แก้ไขความ(๑๔) โดย พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับท่ี ๒ 
พ.ศ.๒๕๕๑ 

(๑๕) พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และการก าหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนท่ีควรได้รับ 

(๑๖) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในเร่ืองการปฏิบัติการต่างๆ ตามท่ีก าหนดในพระ  
ราชบัญญัตินี้ 

(๑๗) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน 
เดือน ปีเกิด และควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๑๘) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
 

มาตรา ๒๐ ให้มีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เรียก
โดยย่อว่า “ส านักงาน ก.ค.ศ.” โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เรียกโดยย่อว่า “เลขาธิการ ก.ค.ศ.” ซึ่งมีฐานะเป็นอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและ
บริหารราชการของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงาน ก.ค.ศ. มีอ านาจและหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงานในหน้าท่ีของ ก.ค.ศ. 



๙ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

(๒) วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและการจัดระบบบริหารราชการในหน่วยงานการศึกษา 

(๓) ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับมาตรฐาน  หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๔) พัฒนาระบบข้อมูล  และจัดท าแผนก าลังคนส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

(๕) ศึกษา วิเคราะห์  เสนอแนะนโยบาย  ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๖) ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย และบริหารเงินทุน  ตลอดจนสวัสดิการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

(๗) ก ากับ ติดตาม  และตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ของหน่วยงาน
การศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๘) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเสนอ ก.ค.ศ. 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่  ก.ค.
ศ. มอบหมาย 

 

๏ มาตรา ๒๑ ให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  เรียกโดยย่อว่า  “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ”และ
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เรียกโดยย่อว่า  “อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ”ส าหรับแต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษา  
แล้วแต่กรณีซึ่งประกอบด้วย 

(๑) ประธานอนุกรรมการซึ่งอนุกรรมการเลือกกันเองจากผู้ทรงคุณวุฒิตาม  (๓) ในการ
นี้ให้ถือว่าอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๓) มีจ านวนเท่าที่มีอยู่ 

(๒) อนุกรรมการโดยต าแหน่งจ านวนสองคน ได้แก่ ผู้แทน ก.ค.ศ. และผู้แทนคุรุสภาซึ่ง
คัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ  หรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการศึกษา
ด้านกฎหมาย หรือด้านการเงินการคลัง 

(๓) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสี่คน  ซึ่งคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความ  สามารถ
หรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการศึกษา  ด้านกฎหมาย  และด้านการ  เงินการคลัง
ด้านละหนึ่งคน 

(๔) อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การ-ศึกษา
ประถมศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณีจ านวนสามคน ประกอบด้วยผู้แทน
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษาจ านวนหนึ่งคน ผู้แทนข้าราชการครูจ านวนหนึ่งคน และผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
จ านวนหนึ่งคน 

๏ แก้ไขความในมาตรา ๒๑  โดย พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ 



๑๐ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  
อนุกรรมการตาม  (๒) ซึ่งเป็นผู้แทน  ก.ค.ศ. และอนุกรรมการตาม  (๓) ต้องไม่เป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนอนุกรรมการตาม  (๒) ซึ่งเป็นผู้แทนคุรุสภาต้องเป็น
สมาชิกคุรุสภาและเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ท้ังนี้ อนุกรรมการตาม  (๒) และ (๓) ต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  เจ้าหน้าท่ี ท่ีปรึกษา หรือผู้มีต าแหน่งบริหารในพรรค
การเมือง 

คุณสมบัติอื่น  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา  วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจาก
ต าแหน่งของอนุกรรมการตาม  (๒) (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี  ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

 

       ๏ มาตรา ๒๒ การประชุมของ  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา  ให้น าความในมาตรา  ๑๖ มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม”  

๏ แก้ไขความในมาตรา ๒๒  โดย พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ 

 

มาตรา ๒๓ ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามีอ านาจและหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  รวมท้ังการก าหนดจ านวนและอัตราต าแหน่งและ
เกลี่ยอัตราก าลังให้สอดคล้องกับนโยบาย การบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี 
ก.ค.ศ. ก าหนด 

(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

(๓) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถาน  
ศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  และข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

(๔) พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การ
อุทธรณ ์และการร้องทุกข์ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ การปกปูองคุ้มครอง
ระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการ  และการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในหน่วยงานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(๖) ก ากับ ดูแล  ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

(๗)  จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
หน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 



๑๑ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

(๘) จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ.  

(๙) พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาท่ี
ไม่อยู่ในอ านาจและหน้าท่ีของผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษา 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามท่ี 
ก.ค.ศ. มอบหมาย 

  

มาตรา ๒๔  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นผู้บริหารราชการในส านัก  
งานเขตพื้นที่การศึกษาและเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต
พื้นท่ีการศึกษา และมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการท่ีเป็นอ านาจและหน้าท่ีของ อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นท่ีการศึกษาและตามท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามอบหมาย 

(๒) เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้ง  และการบริหารงานบุคคลในเร่ืองอื่นท่ีอยู่ใน
อ านาจและหน้าท่ีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 

(๓) พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา
ในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ส านัก งานเขตพื้นที่การศึกษา 

(๔) จัดท าแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
หน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

(๕) จัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

(๖) จัดท ามาตรฐานคุณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้นต่ า  และเกณฑ์การ
ประเมินผลงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(๗) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดท ารายงานการบริหารงาน
บุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. ต่อไป 

(๘) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามท่ี  
ก.ค.ศ. มอบหมาย 

  

มาตรา ๒๕ ในส่วนราชการอื่นนอกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้ 
ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ.  เพื่อท าหน้าท่ีบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในส่วนราชการนั้น ท้ังนี ้การตั้ง การพ้นจากต าแหน่งและขอบเขตการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไป
ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

บรรดาบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายอื่นท่ีอ้างถึง  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการ  
ศึกษาให้หมายถึง อ.ก.ค.ศ.ท่ี ก.ค.ศ.ตั้งตามวรรคหนึ่งด้วย เว้นแต่ ก.ค.ศ.จะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

ให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสอง  มาใช้บังคับกับหน่วยงานการศึกษาอ่ืนใดท่ี
จ าเป็นต้องมี อ.ก.ค.ศ. ของหน่วยงานการศึกษานั้นโดยเฉพาะด้วย 



๑๒ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

ในกรณีท่ีส่วนราชการตามวรรคหนึ่งมิใช่ส่วนราชการในกระทรวง  ให้ ก.ค.ศ.มีอ านาจ
ก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในส่วนราชการนั้น 

  

มาตรา ๒๖  ให้คณะกรรมการสถานศึกษา  มีอ านาจและหน้าท่ีเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา ก าหนด 

(๒) เสนอความต้องการจ านวนและอัตราต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา 

(๓) ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

(๔) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามท่ี  
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามอบหมาย 

ให้น าความในมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการสถานศึกษา โดยอนุโลม 
  

มาตรา ๒๗  ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา และมีอ านาจและหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

(๑) ควบคุม ดูแลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา ก าหนด 

(๒) พิจารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา 

(๓) ส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

(๔) จัดท ามาตรฐาน ภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 

(๕) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 

(๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่นหรือตามท่ี  
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย 

  

มาตรา ๒๘ ให้ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นตามท่ี  ก.ค.ศ.ก าหนด เป็น
ผู้บังคับบัญชาและบริหารหน่วยงาน และให้น ามาตรา ๒๗  มาใช้บังคับแก่ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว
โดยอนุโลม 

 
  



๑๓ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

หมวด ๒ 
บททั่วไป 

  มาตรา ๒๙  การด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีโดยยึดถือระบบคุณธรรม  ความเสมอภาคระหว่างบุคคล  และหลักการได้รับการ
ปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ 
ภาษา เพศ อายุ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกันในเร่ืองอื่น ๆ จะกระท ามิได้ 

  

มาตรา ๓๐  ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาส าหรับการ
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ี

ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก  หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ 

(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

(๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๑)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ

มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน

หน่วยงานของรัฐ 
 



๑๔ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

มาตรา ๓๑ อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ  และเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ  และเงินประจ า
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

อัตราเงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่งส าหรับบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  
ให้น าบัญชีอัตราเงินเดือน และเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เงินวิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน 
  

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการออมทรัพย์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
คณะรัฐมนตรีอาจวางระเบียบและวิธีการให้กระทรวงการคลังหักเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นเงินสะสมก็ได้  โดยคิดดอกเบี้ยเงินสะสมนั้นให้ในอัตราไม่ต่ ากว่า
ดอกเบี้ยเงินฝากประจ าของธนาคารพาณิชย์ 

เงินสะสมและดอกเบ้ียนี้จะจ่ายคืนหรือให้กู้ยืมเพื่อด าเนินการตามโครงการสวัสดิการ
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามระเบียบท่ีกระทรวงก าหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

  

มาตรา ๓๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่
มีเหตุพิเศษตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
  

มาตรา ๓๔  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  อาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ ท้ังนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๓๕ วันเวลาท างาน วันหยุดราชการตามประเพณี  วันหยุดราชการประจ าปี และ
การลาหยุดราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
ในกรณี ก.ค.ศ. ยังมิได้ก าหนด  ให้น าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวท่ีใช้กับข้าราชการพลเรือน
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  

มาตรา ๓๖ เครื่องแบบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและระเบียบการแต่ง
เครื่องแบบให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

  

มาตรา ๓๗  บ าเหน็จบ านาญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น 

  

หมวด ๓ 
การก าหนดต าแหน่ง 

วิทยฐานะ และการให้ได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง 
  

มาตรา ๓๘ ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี ๓ ประเภทดังนี้ 
ก. ต าแหน่งซึ่งมีหน้าท่ีเป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ได้แก่ ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 

(๑) ครูผู้ช่วย 



๑๕ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

(๒) คร ู
(๓) อาจารย์ 
(๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(๕) รองศาสตราจารย์ 
(๖) ศาสตราจารย์ 

ต าแหน่งใน (๑) และ (๒)  จะมีในหน่วยงานการศึกษาใดก็ได้ ส่วนต าแหน่งใน (๓) ถึง (๖)  
ให้มีในหน่วยงานการศึกษาท่ีสอนระดับปริญญา 

       ๏ ข.ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
(๑) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(๒) ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(๓) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(๔) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(๕) ต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

ต าแหน่งผู้บริหารใน (๑)  และ (๒) ให้มีในสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาตาม
ประกาศกระทรวง ต าแหน่งผู้บริหารใน (๓) และ (๔) ให้มีในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ต าแหน่งผู้บริหารในหน่วยงานการศึกษาท่ีสอนระดับปริญญา  การก าหนดระดับต าแหน่ง 
การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

๏ แก้ไขความใน ข มาตรา ๓๘ โดย พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ค. ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษานิเทศก์ 
(๒)ต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนดหรือต าแหน่งของ

ข้าราชการท่ี ก.ค.ศ.น ามาใช้ก าหนดให้เป็นต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

การก าหนดระดับต าแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม ค. (๒) ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.  โดยให้น ากฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดต าแหน่ง  และการให้ได้รับ
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๓๙ ให้ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังต่อไปนี้  เป็นต าแหน่ง
ท่ีมีวิทยฐานะ ได้แก่ 

ก. ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ครูช านาญการ 
(๒) ครูช านาญการพิเศษ 



๑๖ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

(๓) ครูเชี่ยวชาญ 
(๔) ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

ข. ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รองผู้อ านวยการช านาญการ 
(๒) รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
(๓) รองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
(๔) ผู้อ านวยการช านาญการ 
(๕) ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
(๖) ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
(๗) ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 

ค. ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาช านาญการพิเศษ 
(๒) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชี่ยวชาญ 
(๓) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชี่ยวชาญ 
(๔) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ 

ง. ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
(๒) ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
(๓) ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
(๔) ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ 

จ. ต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดให้มีวิทยฐานะ 
 

๏ มาตรา ๔๐ ให้ต าแหน่งคณาจารย์ดังต่อไปนี้ เป็นต าแหน่งทางวิชาการ 
(ก) อาจารย์ 
(ข) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ค) รองศาสตราจารย์ 
(ง) ศาสตราจารย์ 

การก าหนดระดับต าแหน่ง  และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตามวรรค
หน่ึง ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ๏ แก้ไขความมาตรา ๔๐ โดย พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ 

 

มาตรา ๔๑ ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะมีในหน่วยงานการศึกษา
ใดจ านวนเท่าใด และต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งอย่างใด  ให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

  



๑๗ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

มาตรา ๔๒  ให้ ก.ค.ศ.จัดท ามาตรฐานต าแหน่ง  มาตรฐานวิทยฐานะและมาตรฐาน
ต าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้เป็นบรรทัดฐานทุกต าแหน่ง  
ทุกวิทยฐานะเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  ท้ังนี้ โดยค านึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ  คุณวุฒิการศึกษา การ
อบรม ประสบการณ์ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน คุณภาพการปฏิบัติงาน  หรือผลงานท่ีเกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติหน้าท่ี 

ในการจัดท ามาตรฐานต าแหน่งทุกต าแหน่ง  ให้จ าแนกต าแหน่งเป็นประเภทและสายงาน
ตามลักษณะงาน  และจัดต าแหน่งในประเภทและสายงานท่ีมีลักษณะงานอย่างเดียวกันหรือ
คล้ายคลึงกันให้อยู่ในต าแหน่งประเภทหรือสายงานเดียวกัน  หรือโดยประมาณเป็นกลุ่มเดียวกัน  
โดยแสดงชื่อต าแหน่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบของต าแหน่ง ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  และ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้ที่ด ารงต าแหน่งนั้น 

  

มาตรา ๔๓ ให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ท่ี ก.ค.ศ. มอบหมายตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการ
ใช้ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสม  ในกรณีท่ีลักษณะหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน  คุณภาพงานของต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่งใด ท่ี ก.ค.ศ.  ก าหนดเปลี่ยนแปลงไป ให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย  พิจารณา
ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งนั้นใหม่ให้เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

  

มาตรา ๔๔  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ 
และเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ  และเงินประจ าต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้ใดจะได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด วิทยฐานะใด จะได้รับเงินเดือนอย่างใด ตามมาตรา 
๓๑ ให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด โดยให้ได้รับเงินเดือนในขั้นต่ าของอันดับ ในกรณีท่ีจะให้ได้รับ
เงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ าหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

 
หมวด ๔ 

การบรรจุและการแต่งตั้ง 
  มาตรา ๔๕  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด  ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ส าหรับต าแหน่งนั้น  โดย
บรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคับส าหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตาม
มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา๖๗  

  

มาตรา ๔๖  ผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต าแหน่งใด  ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐  และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานต าแหน่งนั้นตามมาตรา ๔๒ 



๑๘ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๓๐ (๔) และ (๘) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้แต่จะมี
สิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตามที่สอบแข่งขันได้ก็ต่อเมื่อพ้นจากต าแหน่งนั้นๆ แล้ว 

  

มาตรา ๔๗ ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา  เป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในกรณีท่ีหน่วยงานการศึกษาใดมีความพร้อมตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี  ก.ค.ศ. ก าหนด 
ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามอบให้หน่วยงานการศึกษานั้นเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน 

หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีด าเนินการท่ีเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน  ตลอดจนเกณฑ์
ตัดสินการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  การน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้
สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

  

มาตรา ๔๘ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาอาจรับสมัครสอบแข่งขัน
เฉพาะบุคคลท่ีมีคุณสมบัติพิเศษในสาขาวิชาใดได้  ท้ังนี้ ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติพิเศษ
ในสาขาวิชานั้น ๆ ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

  

มาตรา ๔๙  ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามมาตรา  ๔๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ มาตรา 
๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗  หากภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทั่วไป  หรือขาด
คุณสมบัติตามมาตรฐานต าแหน่งตามมาตรา ๔๒ หรือขาดคุณสมบัติพิเศษตามมาตรา ๔๘  อยู่
ก่อนก็ดี หรือมีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีต้อง
หานั้นก็ดี ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน  แต่ท้ังนี้ไม่กระทบ  
กระเทือนถึงการใดท่ีผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอ านาจและหน้าท่ีและการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์
อื่นใดท่ีได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมีค าส่ังให้ออกจากราชการนั้น  และถ้าการ
เข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้วให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญ
เหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

 

มาตรา ๕๐  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษที่ อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นท่ีการศึกษาไม่
สามารถด าเนินการสอบแข่งขันได้ หรือการสอบแข่งขันอาจท าให้ไม่ได้บุคคลต้องตามประสงค์ของ
ทางราชการ อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นท่ีการศึกษาอาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยวิธีอื่นได้ ท้ังนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

  

มาตรา ๕๑  หน่วยงานการศึกษาใดมีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่
ราชการท่ีจะต้องบรรจุและแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความรู้  ความสามารถ  มีความช านาญหรือเชี่ยวชาญ
ระดับสูงเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้หน่วยงานการศึกษา
ด าเนินการขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาก่อน  แล้วให้ขออนุมัติจาก ก.ค.ศ. 
เมื่อ ก.ค.ศ.  ได้พิจารณาอนุมัติให้สั่งบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งใด วิทยฐานะใด  และก าหนด
เงินเดือนที่จะให้ได้รับแล้ว ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓  สั่งบรรจุและแต่งตั้งได้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 



๑๙ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

มาตรา ๕๒  นอกจากการบรรจุและแต่งตั้งเพื่อให้บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาแล้ว ก.ค.ศ.อาจก าหนดให้ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาบางต าแหน่งเป็นสัญญาจ้างปฏิบัติงานรายปีหรือโดยมีก าหนดเวลาตามระเบียบท่ี  ก.ค.ศ. 
ก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  หรือเป็นพนักงานราชการ  โดยไม่ต้องเป็น
ข้าราชการก็ได้ 

ในกรณีท่ีผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลภายนอก  และ ก.ค.ศ. 
ก าหนดให้มีสถานภาพเป็นข้าราชการ  ให้ผู้นั้นมีสิทธิหน้าท่ีและได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆเช่น 
เดียวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ในระหว่างสัญญาจ้าง  เว้น
แต่สัญญาจ้างนั้นจะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือก าหนดยกเว้นเป็นกรณีเฉพาะไว้ 

ให้น าบทบัญญัติในเร่ืองคุณสมบัติท่ัวไป  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  การสรรหาและ
การบรรจุและแต่งตั้งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใช้บังคับกับผู้ด ารงต าแหน่ง
ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองโดยอนุโลม ท้ังนี ้ตามท่ีก าหนดในระเบียบ ก.ค.ศ. 

 
  

มาตรา ๕๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑  มาตรา ๕๘ 
มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗  การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้มีอ านาจดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(๑) การบรรจุและแต่งตั้งต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อได้รับอนุมัติ
จาก ก.ค.ศ.แล้ว  ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการท่ีผู้นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ
และให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดน าเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

๏ (๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชี่ยวชาญ  ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชี่ยวชาญ  ให้เลขาธิการคณะ  
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 

๏ แก้ไขความ (๒) โดย พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับท่ี ๒ 
พ.ศ.๒๕๕๑ 

๏ (๓)การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา ๓๘ ข.  (๕) ต าแหน่ง
ศึกษา นิเทศก์ ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  ในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช านาญการ  ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และ
ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นผู้มีอ านาจสั่ง
บรรจุและแต่งตั้งโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 

 ๏แก้ไขความ(๓) โดย พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ฉบับท่ี ๒ 
พ.ศ.๒๕๕๑ 



๒๐ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

(๔) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ต าแหน่งครู  และต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในสถานศึกษา  ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้
มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 

(๕) การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมิได้อยู่ใน
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการท่ีผู้นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้มีอ านาจสั่ง
บรรจุและแต่งตั้งโดยอนุมัติ  ก.ค.ศ.หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ.มอบหมาย  เว้นแต่ต าแหน่งซึ่งมีวิทย
ฐานะเชี่ยวชาญพิเศษให้ด าเนินการตาม (๑) โดยอนุโลม 

     ๏ (๖) การบรรจุและแต่งตั้งต าแหน่งอาจารย์ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ และต าแหน่งศาสตราจารย์ ตามมาตรา ๓๘ ก.(๓) ถึง (๖)  ให้น ากฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับโดยอนุโลม  โดยให้สภาสถาบัน  
อุดมศึกษาท าหน้าท่ีแทน ก.ค.ศ.หรือ อ.ก.ค.ศ.ท่ี ก.ค.ศ.ตั้ง แล้วแต่กรณี เว้นแต่ ก.ค.ศ.จะก าหนด
ไว้เป็นอย่างอื่น 

๏ แก้ไขความ (๓) โดย พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับท่ี ๒ 
พ.ศ.๒๕๕๑ 

ให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาม
วรรคหนึ่ง  (๒) ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการสภา
การศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีว -
ศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคุรุสภา เป็นกรรมการ และเลขาธิการ 
ก.ค.ศ. เป็นกรรมการและเลขานุการท าหน้าท่ีคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามจ านวนเขตพื้นท่ีการศึกษา 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
บรรดาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ท่ีบัญญัติถึงผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ ให้หมายถึง

ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามวรรคหนึ่ง (๑)  หรือผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง (๒) (๓) 
(๔) (๕) หรือ (๖) แล้วแต่กรณี 

  

มาตรา ๕๔ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด  และการเลื่อน
เป็นวิทยฐานะใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา ๔๒  ซึ่งผ่านการประเมิน  ท้ังนี้ ให้
ค านึงถึงความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพ
การปฏิบัติงาน ความช านาญ ความเชี่ยวชาญ  ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีในด้านการเรียน 
การสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
  

มาตรา ๕๕  ให้มีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะส าหรับต าแหน่งที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเป็นระยะๆ เพื่อด ารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความช านาญการ  หรือความ
เชี่ยวชาญในต าแหน่งและวิทยฐานะท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 



๒๑ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

กรณีท่ีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ด าเนินการตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 

     (๑) ให้มีการพัฒนาข้าราชการผู้นั้นให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิ  
ภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อให้สามารถผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ 

     (๒) ให้ด าเนินการในมาตรการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๗๓ หรืองดเงินประจ าต าแหน่งหรือเงินวิทยฐานะ แล้วแต่กรณี 

     (๓) ในกรณีท่ีผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลใน
ระดับท่ีก าหนด ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๖) 

การด าเนินการตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
  

      ๏ มาตรา ๕๖  ผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา  ๔๕ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๐ ให้
ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการในต าแหน่งนั้น  แต่ถ้าผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งครู
ผู้ช่วย ให้ผู้นั้นเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลาสองปีก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ครู ท้ังนี้ การทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการและการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

๏ แก้ไขความมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง  โดย พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ถ้าในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  
แล้วแต่กรณี ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓  พิจารณาเห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ใดมีความประพฤติไม่ดีหรือไม่มีความรู้  หรือไม่มีความเหมาะสม  หรือมีผลการประเมินทดลอง
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มอยู่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
โดยไม่ควรให้รับราชการต่อไปก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้  ไม่ว่าจะครบก าหนดเวลาทดลอง
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มหรือไม่ก็ตาม  ถ้าพ้นก าหนดเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มดังกล่าวแล้ว  และผู้มี
อ านาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นว่า ควรให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป  ก็สั่งให้ ผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีใน
ต าแหน่งหรือวิทยฐานะท่ีจะได้รับแต่งตั้งต่อไป  และให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา แล้วแต่กรณี 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  แล้วแต่กรณี ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับ
ราชการทหารตามมาตรา ๖๖  และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ตามวรรคสองหรือตามมาตราอื่น ก็ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ หรือผู้มีอ านาจตามมาตราอื่นนั้น 
แล้วแต่กรณ ีมีอ านาจเปลี่ยนแปลงค าส่ังให้ออกตามมาตรา ๖๖ เป็นให้ออกจากราชการตามวรรค
สอง หรือมาตราอื่นนั้นได้ 



๒๒ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

ผู้อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มใน
ต าแหน่งใดถ้าได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอื่นให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มใหม่ 

ผู้อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  
ผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดอาญาหรือกระท าผิดวินัย  โดยมีมูลตามท่ีกล่าวหาว่าได้กระท า
ผิดดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยได้ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้  หรือเมื่อมี
กรณีท่ีบุคคลดังกล่าวจะต้องออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือตามมาตราอื่น  ก็ให้
ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ หรือผู้มีอ านาจตามมาตราอื่นนั้น  สั่งลงโทษหรือสั่งให้ผู้นั้นออกจาก
ราชการ แล้วแต่กรณี 

ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสาม  หรือส่ังให้ออกจากราชการตาม
มาตราอื่นในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ท่ี
มิใช่เป็นการถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก  ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  แต่ท้ังนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับ
จากทางราชการในระหว่างท่ีผู้นั้นอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

  

มาตรา ๕๗  การเปลี่ยนต าแหน่ง  การย้ายและการโอนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม
กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้นั้นอาจถูกเปลี่ยนต าแหน่งหรือย้ายตามวรรค
หนึ่งได้ เว้นแต่ถูกสั่งพักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  หรือถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนในกรณีอื่นตามมาตรา ๑๑๙ 

  
มาตรา ๕๘  การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่นที่มิใช่พนักงานวิสามัญและการโอนข้าราชการอื่นท่ีมิใช่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้และมิใช่ข้าราชการการเมืองมาบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  อาจท าได้หากบุคคลนั้นสมัครใจ โดยให้ผู้มีอ านาจตาม
มาตรา ๕๓ ของหน่วยงานการศึกษาท่ีประสงค์จะรับโอนท าความตกลงกับผู้มีอ านาจสั่งบรรจุของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิม แล้วเสนอเรื่องให้ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
แล้วแต่กรณ ีอนุมัติโดยให้ค านึงถึงประโยชน์ท่ีหน่วยงานการศึกษานั้นจะได้รับเป็นส าคัญ  ท้ังนี้ จะ
บรรจุและแต่งตั้งให้มีต าแหน่งใด วิทยฐานะใดและให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ.
ก าหนด  แต่เงินเดือนที่จะให้ได้รับต้องไม่สูงกว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
คุณวุฒิ ความ สามารถ ความช านาญ หรือความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน  เว้นแต่จะเป็นการโอน
ตามวรรคสอง 



๒๓ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
และข้าราชการอื่น  ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกมาให้บรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ท าได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ  ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาท างานของผู้ท่ีโอนตาม
มาตรานี้ในขณะท่ีเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น  เป็นเวลาราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ให้ ก.ค.ศ.จัดท ามาตรฐานการเปรียบเทียบต าแหน่งระหว่างประเภทข้าราชการต่างสังกัด
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในต าแหน่งใด  วิทยฐานะใด และจะให้รับเงินเดือน
เท่าใด  ท้ังนี้ เงินเดือนที่จะได้รับ  จะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
คุณวุฒิ ความสามารถ  ความช านาญหรือความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน เว้นแต่เป็นการโอน
ตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

  

๏ มาตรา ๕๙  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปด ารงต าแหน่งใน
หน่วยงานการศึกษาอ่ืนภายในส่วนราชการหรือภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือต่างเขตพื้นท่ี
การศึกษาต้องได้รับอนุมัติจาก  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง  ของผู้
ประสงค์ย้ายและผู้รับย้าย แล้วแต่กรณี  และให้สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาเสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ท่ี ก.ค.ศ.ตั้งด้วย 
และเมื่อ อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาอนุมัติแล้ว  ให้ผู้มี
อ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นต่อไป 

การย้ายผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ส่ังย้ายโดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 

๏ แก้ไขความมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง-สอง  โดย พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ 

การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับอนุมัติจาก  ก.ค.ศ. แต่ถ้าเป็นการย้ายไปบรรจุและแต่งตั้ง
ในต าแหน่งซึ่ง ก.ค.ศ. ยังมิได้ก าหนด จะกระท าได้เมื่อ ก.ค.ศ. ก าหนดต าแหน่งแล้ว 

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
  

มาตรา ๖๐ ภายใต้บังคับตามมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๙ ให้ ก.ค.ศ.  ด าเนินการให้มีการ
สับเปลี่ยนหน้าท่ีหรือย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  หรือต าแหน่งที่มีลักษณะบริหารตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  โดยยึด
หลักการให้อยู่ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งดังกล่าวได้ไม่เกินสี่ปี  เว้นแต่มีเหตุผลและ
ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการจะให้ปฏิบัติหน้าท่ีติดต่อในคราวเดียวกันได้คราวละ
หนึ่งปีแต่ต้องไม่เกินหกปี ท้ังนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 



๒๔ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

มาตรา ๖๑  การเลื่อนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นต าแหน่งท่ีมิได้ก าหนดให้มี
วิทยฐานะเพื่อให้ได้รับเงินเดือนในระดับท่ีสูงขึ้น  ให้กระท าได้โดยการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก 
คัดเลือก หรือประเมินด้วยวิธีการอื่น 

กรณีใดจะเลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้  ผู้สอบคัดเลือกได้ ผู้ได้รับคัดเลือก หรือผู้
ผ่านการประเมินด้วยวิธีการอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

การสอบแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรา ๔๗  ส่วนการสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกให้ อ.
ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือสถานศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ  หลักสูตรและวิธีด าเนินการเกี่ยวกับ
การสอบคัดเลือก  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกหรือผู้ซึ่งจะได้รับการคัดเลือก  เกณฑ์
การตัดสิน การขึ้นบัญชี การยกเลิกบัญชีผู้สอบได้  วิธีด าเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก หลักเกณฑ์
และวิธี การประเมิน การประเมินผลการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการ  ให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.
ศ.ก าหนด 

  

มาตรา ๖๒ การแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๖๑ ส าหรับผู้สอบแข่งขันได้  ให้
แต่งตั้งตามล าดับท่ีในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

ส าหรับผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกให้แต่งตั้งได้ตามความเหมาะสม  โดยค านึงถึง
ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  ความรู้ความสามารถ ประสบ -
การณ์ ความช านาญ ความเชี่ยวชาญ คุณภาพของผลงานท่ีปฏิบัติและประวัติการรับราชการ 

  

มาตรา ๖๓  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการแต่งตั้ง  ให้เลื่อน
ต าแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐานต าแหน่ง หรือมาตรฐานวิทยฐานะ หรือไม่
ผ่านกระบวนการเลื่อนต าแหน่งหรือกระบวนการเลื่อนวิทยฐานะตามกฎหมาย  หลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดหรือผู้สั่งสั่งไม่ถูกต้องหรือไม่มีอ านาจสั่ง  ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่ง
ให้ผู้นั้นกลับไปด ารงต าแหน่งหรือวิทยฐานะเดิมโดยพลัน  ในกรณีเช่นนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการ
ใดท่ีผู้นั้นได้ปฏิบัติตามอ านาจและหน้าท่ีและการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นท่ีได้รับไปแล้ว
หรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างท่ีได้รับการเลื่อนต าแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะนั้น  
เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะอนุมัติให้เลื่อนต าแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะในกรณีนั้นเป็นพิเศษเฉพาะราย 

ผู้ท่ีถูกสั่งให้กลับไปด ารงต าแหน่งหรือวิทยฐานะเดิมตามวรรคหนึ่ง  ให้ได้รับเงินเดือนที่พึง
จะได้รับตามสถานะเดิมถ้าหากว่าผู้นั้นไม่ได้เลื่อนต าแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะ  รวมท้ังให้มีสิทธิ
ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีส าหรับต าแหน่งหรือวิทยฐานะเดิม  และให้ถือว่าผู้นั้น
ไม่มีและไม่เคยมีสถานภาพอย่างใดท่ีได้รับเลื่อนต าแหน่ง หรือเลื่อนวิทยฐานะนั้น 

ในกรณีท่ีผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓  ไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้ผู้บังคับบัญชาของผู้มี
อ านาจตามมาตรา ๕๓ ระดับเหนือขึ้นไปมีอ านาจด าเนินการแทนได้ 

  

มาตรา ๖๔  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว  และ
มิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  ถ้าสมัครเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและทางราชการประสงค์จะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ  ให้ผู้มี



๒๕ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

อ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย
ให้มีต าแหน่งวิทยฐานะ และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

 

มาตรา ๖๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้
ออกจากราชการไปปฏิบัติงานใดและให้นับเวลาระหว่างนั้นส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ
เหมือนเป็นเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  ถ้าผู้นั้นกลับเข้ารับ
ราชการภายในก าหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว  
ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓  สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยให้มีต าแหน่ง วิทยฐานะ และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

  

มาตรา ๖๖ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไป
รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อผู้นั้นพ้นจากราชการทหารโดยมิได้
กระท าการใด ๆ ในระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือได้ชื่อว่าเป็น
ผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและผู้นั้นไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๐ และไม่ได้ถูกสั่ง
เปลี่ยนแปลงค าส่ังตามมาตรา ๑๑๔ วรรคสอง  เป็นให้ออกจากราชการตามมาตราอื่น  หาก
ประสงค์จะกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาเดิม  ให้ย่ืนเร่ืองขอกลับเข้ารับราชการภายในก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้น
จากราชการทหาร  และให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓  สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีต าแหน่ง  วิทยฐานะ และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการตามวรรคหนึ่ง  ให้มี
สิทธิได้นับวันรับราชการก่อนถูกสั่งให้ออกจากราชการ  รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหารและวันรับราชการเมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการ
ติดต่อกันเพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
เสมือนว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการ 

  

มาตรา ๖๗  พนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นที่ไม่ใช่พนักงานวิสามัญ  หรือไม่ใช่ข้าราชการหรือพนักงานซึ่งออกจากงานในระหว่าง
ทดลองปฏิบัติงานหรือข้าราชการท่ีไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและไม่ใช่
ข้าราชการการเมือง  ข้าราชการวิสามัญ หรือข้าราชการซึ่งออกจากราชการในระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  ผู้ใดออกจากงานหรือออกจากราชการไปแล้ว  ถ้าสมัครเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและทางราชการประสงค์รับผู้นั้นเข้ารับราชการ  ให้ผู้มี
อ านาจตามมาตรา ๕๓ ท่ีประสงค์จะรับเข้ารับราชการเสนอเรื่องไปให้ ก.ค.ศ.หรือผู้ท่ี ก.ค.ศ. 
มอบหมาย พิจารณาอนุมัติ ในการนี้ให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ท่ี ก.ค.ศ.  มอบหมาย พิจารณาโดยค านึงถึง
ประโยชน์ท่ีทางราชการจะได้รับ  ท้ังนี้ จะบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยให้มีต าแหน่งใด วิทยฐานะใด และจะให้ได้รับเงินเดือนเท่าใดให้ ก.ค.ศ.



๒๖ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

เป็นผู้พิจารณาก าหนด  แต่จะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณวุฒิ  
ความ สามารถและความช านาญ หรือความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน 

เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ  ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาท างานของผู้เข้ารับ
ราชการตามวรรคหนึ่ง ในขณะท่ีเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นหรือในขณะที่เป็นข้าราชการตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการนั้น เป็นเวลาราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
นี้ด้วย 

  

มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ถ้า
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งใดว่างลง  หรือผู้ด ารงต าแหน่งไม่
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓  สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไปรักษาการในต าแหน่งนั้นได้ 

ผู้รักษาการในต าแหน่งตามวรรคหนึ่งให้มีอ านาจและหน้าท่ีตามต าแหน่งที่รักษาการนั้น  
ในกรณีท่ีมีกฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย  
หรือมีค าสั่งของผู้บังคับบัญชา แต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้น ๆ เป็นกรรมการ  หรือให้มีอ านาจและ
หน้าท่ีอย่างใดก็ให้ผู้รักษาการในต าแหน่งท าหน้าท่ีกรรมการ  หรือมีอ านาจและหน้าท่ีอย่างนั้นใน
ระหว่างรักษาการในต าแหน่งแล้วแต่กรณี 

  

มาตรา ๖๙ ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  ก.ค.ศ. อาจเสนอแนะ
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ ให้ส่ังให้ข้าราชการผู้ใดไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาใดเป็นการ
ชั่วคราวได้ 

ส าหรับการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปปฏิบัติราชการใน
หน่วยงานการศึกษาใดเป็นการชั่วคราวในเขตพื้นที่การศึกษา  ให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 

  

มาตรา ๗๐  ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  มีอ านาจสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าส่วน
ราชการ หรือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี เป็นการชั่วคราว  โดยให้พ้นจากต าแหน่ง
หน้าท่ีเดิมได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

การให้ได้รับเงินเดือน  การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน  การด าเนินการทางวินัยและการ
ออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

  

มาตรา ๗๑  ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็น  หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  มีอ านาจสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ้นจาก
ต าแหน่งหน้าท่ีและขาดจากอัตราเงินเดือนในต าแหน่งเดิม  โดยให้ได้รับเงินเดือนในอัตราก าลัง
ทดแทนท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 



๒๗ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

การให้พ้นจากต าแหน่ง  การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การ
ด าเนินการทางวินัย  และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

  
หมวด ๕ 

การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
มาตรา ๗๒  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  โดยยึดหลักการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลมีผลงาน
เป็นท่ีประจักษ์ ถือว่าผู้นั้นมีความชอบสมควรได้รับบ าเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเป็นบันทึกค าชมเชย 
รางวัล เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน  หรือการบริหารงานบุคคลในเร่ืองอื่น  ท้ังนี้ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

  

มาตรา ๗๓  การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้
ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยการพิจารณาให้ยึดหลักคุณธรรม  มีความ
เท่ียงธรรม เปิดเผย โปร่งใส และพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก  และความประพฤติใน
การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ท้ังนี ้ภายใต้บังคับมาตรา ๗๔ 

การเลื่อนขั้นเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง  ให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนเป็นหลักตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาไม่สั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาผู้ใดให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้นั้นทราบพร้อมเหตุผลท่ีไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อได้ด าเนินการตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคสามแล้วให้ผู้ท่ีมีอ านาจตามมาตรา ๕๓ เป็นผู้ส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  

มาตรา ๗๔ ให้ ก.ค.ศ. ก าหนดขั้นเงินเดือนประสิทธิภาพของต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ เพื่อให้ปฏิบัติงานบังเกิดผลดีและมีความก้าวหน้า
และได้มาตรฐานงานของทางราชการ ท้ังนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

  

มาตรา ๗๕  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มี
ผลงานดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์ ให้กระทรวงเจ้าสังกัด  ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษา
ด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณ ี

เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  ก.ค.ศ. อาจก าหนดให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ท่ีมีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือผู้ท่ีได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์ได้ ตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี 

  



๒๘ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

มาตรา ๗๖ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษามีหน้าท่ีจัดสวัสดิการให้แก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามความเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง
แรงจูงใจให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

มาตรา ๗๗ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  ให้จัดสวัสดิการแก่ครอบครัวตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีอาจพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษ  เพื่อประโยชน์ใน
การค านวณบ าเหน็จบ านาญก็ได้ 

  

มาตรา ๗๘ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตาม
มาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๕๐ ก่อนการมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติ ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งภาระงาน  
มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน  ระเบียบ
แบบแผน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาทหน้าท่ีของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองท่ี
ดี ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

  

มาตรา ๗๙ ให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและมีหน้าท่ี
พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยา -
บรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม ในอันท่ีจะท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
และความก้าวหน้าแก่ราชการ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

  

มาตรา ๘๐  ให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งบางต าแหน่งและบางวิทยฐานะ  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม 
จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม  ในอันท่ีจะท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และความก้าวหน้าแก่ราชการ  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.
ศ. ก าหนด 

  

มาตรา ๘๑  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีในการส่งเสริม  สนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดย
การให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือเป็นความต้องการของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ  หรือคุณวุฒิขาดแคลน  ผู้บังคับบัญชาอาจส่งหรืออนุญาตให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษา  ฝึกอบรม หรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย โดยให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  และมีสิทธิ
ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย  แล้วแต่กรณี  ท้ังนี้ ภายใต้บังคับ
มาตรา ๗๓ วรรคสาม 

 
 
 
  



๒๙ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

หมวด ๖ 
วินัยและการรักษาวินัย 

มาตรา ๘๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยท่ีบัญญัติเป็นข้อห้าม
และข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 

  

มาตรา ๘๓  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสนับสนุนการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ด้วยความบริสุทธิ์ใจและมีหน้าท่ีวางรากฐานให้เกิดระบอบการปกครองเช่นว่านั้น 

 

มาตรา ๘๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต  เสมอภาคและเท่ียงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่  
รักษาประโยชน์ของทางราชการ  และต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่าง
เคร่งครัด 

ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจและหน้าท่ีราชการของตน  ไม่ว่าจะโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบ  เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับ
ประโยชน์ท่ีมิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้างแรง 

  

มาตรา ๘๕  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี  หรือ
นโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

การปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล  ประมาทเลินเล่อหรือ
ขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ  อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

  

มาตรา ๘๖  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามค าส่ังของผู้บังคับ  
บัญชาซึ่งสั่งในหน้าท่ีราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือ
หลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการ  หรือจะเป็นการไม่
รักษาประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายในเจ็ดวัน  เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา
ทบทวนค าสั่งนั้นก็ได้และเมื่อเสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตาม
ค าส่ังเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติตาม 

การขัดค าส่ังหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของผู้บังคับบัญชา  ซึ่งสั่งในหน้าท่ีราชการ
โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

  



๓๐ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

มาตรา ๘๗ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตรงต่อเวลา  อุทิศเวลาของตน
ให้แก่ทางราชการและผู้เรียน จะละท้ิงหรือทอดทิ้งหน้าท่ีราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรมิได้ 

การละทิ้งหน้าท่ีหรือทอดทิ้งหน้าท่ีราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  เป็นเหตุให้เสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง  หรือการละท้ิงหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบ
ห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

  

มาตรา ๘๘  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องประพฤติเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี  ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและ
ระหว่างข้าราชการด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ ต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่
ผู้เรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 

การกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น  เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงผู้เรียน หรือประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

  

มาตรา ๘๙  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กลั่นแกล้ง  กล่าวหาหรือ
ร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง 

การกระท าตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 

 

มาตรา ๙๐  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อื่น
กระท าการหาประโยชน์อันอาจท าให้เสื่อมเสียความเท่ียงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ใน
ต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตน 

การกระท าตามวรรคหนึ่ง  ถ้าเป็นการกระท าโดยมีความมุ่งหมายจะให้เป็นการซื้อขาย  
หรือให้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  หรือเป็นการ
กระท าอันมีลักษณะเป็นการให้  หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อื่น  เพื่อให้ตนเองหรือ
ผู้อื่นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยมิชอบหรือเสื่อมเสียความเท่ียงธรรม  เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 

  

มาตรา ๙๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผลงาน
ทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ  หรือน าเอาผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือจ้าง วาน  ใช้ผู้อื่นท า
ผลงานทางวิชาการเพื่อไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง  การเลื่อนต าแหน่ง การ
เลื่อนวิทยฐานะหรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับท่ีสูงขึ้น  การฝุาฝืนหลักการดังกล่าวนี้ เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีร่วมด าเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงาน
ของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือรับจัดท าผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่  เพื่อให้ผู้อื่นน า
ผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

  



๓๑ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

มาตรา ๙๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ  หรือ
ผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

  

มาตรา ๙๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองใน
การปฏิบัติหน้าท่ี  และในการปฏิบัติการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับประชาชน  โดยต้องไม่อาศัยอ านาจและ
หน้าท่ีราชการของตนแสดงการฝักใฝุ ส่งเสริม เกื้อกูล  สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หรือพรรค
การเมืองใด 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการด าเนินการใด  ๆ 
อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือการเลือกตั้งอื่นที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยรวมท้ังจะต้องไม่ให้การส่งเสริม  สนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้อื่นกระท าการในลักษณะ
เดียวกัน การด าเนินการท่ีฝุาฝืนหลักการดังกล่าวนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 

มาตรา ๙๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษา
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย  โดยไม่กระท าการใด ๆ อันได้ชื่อว่า
เป็นผู้ประพฤติชั่ว 

การกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก  หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุก  โดยค าพิพากษา
ถึงที่สุดให้จ าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ  หรือกระท าการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเสพยาเสพติดหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเสพยาเสพ
ติด เล่นการพนันเป็นอาจิณ หรือกระท าการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา  ไม่ว่าจะ
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

  

มาตรา ๙๕  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย  
ปูองกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย และด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมี
กรณีอันมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 

การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย  ให้กระท าโดยการปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจ  การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันท่ีจะเสริม  
สร้างและพัฒนาเจตคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางท่ีมีวินัย 

การปูองกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยให้กระท าโดยการเอาใจใส่  สังเกตการณ์
และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัย  ในเรื่องอันอยู่ในวิสัยท่ีจะด าเนินการปูองกันตาม
ควรแก่กรณีได้ 

เมื่อปรากฏกรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท า
ผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบ้ืองต้นอยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยทันที 



๓๒ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหาหรือกรณีเป็นท่ีสงสัยว่าข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน  ให้ผู้บังคับบัญชารีบ
ด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบ้ืองต้นว่ากรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย
หรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้  ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูล  
ท่ีควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยก็ให้ด าเนินการทางวินัยทันที 

การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระท า
ผิดวินัยให้ด าเนินการตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวด ๗ 

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรานี้และตามหมวด  ๗ หรือมีพฤติกรรม
ปกปูอง ช่วยเหลือเพื่อมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวโดยไม่
สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 

  

มาตรา ๙๖ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดฝุาฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตาม
ข้อปฏิบัติทางวินัยตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้  ผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัย จักต้องได้รับโทษทางวินัย  
เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวด ๗ 

โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ 
(๑) ภาคทัณฑ์ 
(๒) ตัดเงินเดือน 
(๓) ลดขั้นเงินเดือน 
(๔) ปลดออก 
(๕) ไล่ออก 

ผู้ใดถูกลงโทษปลดออก  ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเสมือนว่าเป็นผู้ลาออกจาก
ราชการ  

 

มาตรา ๙๗ การลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ท าเป็นค าสั่ง  วิธีการ
ออกค าส่ังเกี่ยวกับการลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบของ ก.ค.ศ.  ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้
เหมาะสมกับความผิดและมิให้เป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติหรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผู้ท่ีไม่มี
ความผิด ในค าสั่งลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระท าผิดวินัยในกรณีใด ตามมาตราใด  และมี
เหตุผลอย่างใดในการก าหนดสถานโทษเช่นนั้น 

  

หมวด ๗ 
การด าเนินการทางวินัย 

  มาตรา ๙๘ การด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีกรณี
อันมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย  ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  เพื่อ
ด าเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยมิชักช้า  และในการสอบสวนจะต้องแจ้ง
ข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าท่ีมีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  โดยระบุ
หรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสชี้แจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหา 



๓๓ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

การสอบสวนกรณีท่ีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา  
๕๓ เป็นผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และต้องมีกรณีอันมีมูลว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง
เท่านั้น  เว้นแต่กรณีท่ีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท าผิดวินัยร่วมกันและใน
จ านวนผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓  ของผู้ถูกกล่าวหาผู้หนึ่งผู้ใดเป็น
ผู้บังคับบัญชาท่ีมีล าดับชั้นสูงกว่าผู้มีอ านาจตามมาตรา  ๕๓ ของผู้ถูกกล่าวหารายอื่น  ก็ให้
ผู้บังคับบัญชาในล าดับชั้นสูงกว่าดังกล่าวเป็นผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา
ท้ังหมด 

ในกรณีท่ีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างหน่วยงานการศึกษาหรือต่างเขต
พื้นท่ีการศึกษา  กระท าผิดวินัยร่วมกัน ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓  ของผู้ถูกกล่าวหาแต่ละราย
ประสานการด าเนินการร่วมกันในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ในกรณีท่ีมีปัญหาหรือความเห็นขัดแย้งในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรค
สาม ถ้าในระหว่างผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ ในเขตพื้นท่ีการศึกษาเดียวกัน  ให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานั้นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  ถ้าในระหว่างผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ ต่าง
เขตพื้นท่ีการศึกษา  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  ในกรณี
ต่างส่วนราชการให้รัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  รวมท้ังในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็นเพื่อ
รักษาประโยชน์ของทางราชการ หรือจะท าให้การสอบสวนนั้นเสร็จไปโดยเร็วและยุติธรรมก็ให้ผู้มี
อ านาจวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวมีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นสอบสวนแทนได้ 

นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดมีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามวรรคสองได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
ในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.  จะด าเนินการทางวินัยโดยไม่

สอบสวนก็ได้ 
  

มาตรา ๙๙ เมื่อได้ด าเนินการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๙๘ แล้ว  ถ้าฟังได้ว่าผู้ถูก
กล่าวหามิได้กระท าผิดวินัย ให้ส่ังยุติเร่ือง  ถ้าฟังได้ว่ากระท าผิดวินัยให้ด าเนินการตามมาตรา 
๑๐๐ และในกรณีท่ีกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงต้องลงโทษปลดออก หรือไล่ออก  ถ้ามีเหตุอันควร
ลดหย่อนผ่อนโทษห้ามมิให้ลดโทษต่ ากว่าปลดออก 

  

มาตรา ๑๐๐  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้
ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสม
กับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้  แต่ส าหรับการ
ลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อย  หรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่งยังไม่
ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน 

ในกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ  จะงดโทษให้โดยให้ท าทัณฑ์บน
เป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 



๓๔ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

การสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่ง  ผู้บังคับบัญชาใดจะมีอ านาจสั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาใน
สถานโทษใด ได้เพียงใด ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  แล้วแต่
กรณีเห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  สมควร
ลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ให้ด าเนินการดังนี้ 

(๑) ส าหรับต าแหน่งอธิการบดี ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ต าแหน่งศาสตราจารย์  และผู้ด ารงต าแหน่งใดหรือ
ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะใดซึ่งกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกันกับผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว  หรือ
เป็นการด าเนินการของผู้บังคับบัญชาท่ีมีต าแหน่งเหนือผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ตามวรรคหก  หรือท่ีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม
มาตรา ๙๘ วรรคห้า ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 

(๒) ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานอกจาก (๑) ให้เสนอ อ.ก.ค.
ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาของผู้ถูกกล่าวหาพิจารณา 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสี่ ถ้าเป็นกรณีท่ีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต่างหน่วยงานการศึกษาหรือเขตพื้นท่ีการศึกษากระท าผิดวินัยร่วมกัน  และถ้าผู้มีอ านาจสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือ อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นท่ีการศึกษาของผู้ถูกกล่าวหาแต่ละรายท่ี
สังกัดแล้วแต่กรณี  มีความเห็นขัดแย้งกัน  ถ้าเป็นความเห็นขัดแย้งระหว่างผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้ง
คณะ กรรมการสอบสวนในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน  ให้น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา
พิจารณา ถ้าเป็นความเห็นขัดแย้งระหว่างผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือ  อ.
ก.ค.ศ. ต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้น าเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา และเมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา
หรือ ก.ค.ศ.มีมติเป็นประการใดแล้วให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓  หรือผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนสั่งหรือปฏิบัติไปตามมตินั้น 

ในกรณีท่ีผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๘  วรรคสอง ให้ผู้บังคับบัญชา
ของผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ ระดับเหนือขึ้นไป  มีอ านาจด าเนินการตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง 
หรือมาตรานี้ได้ 

ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท า
ผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเร่ืองท่ีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา  
๑๑๐ (๔) หรือ มาตรา ๑๑๑ และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกล่าวได้สอบสวนไว้แล้ว  
คณะ  กรรมการสอบสวนจะน าส านวนการสอบสวนตามมาตราดังกล่าวมาใช้เป็นส านวนการ
สอบสวนและท าความเห็นเสนอผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยถือว่าได้มีการสอบสวนตาม
หมวดนี้แล้วก็ได้  แต่ท้ังนี้ ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้
ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและน า
สืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย 

  



๓๕ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

มาตรา ๑๐๑ ให้กรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  และให้
มีอ านาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเท่าท่ี
เกี่ยวกับอ านาจและหน้าท่ีของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะให้มีอ านาจ ดังต่อไปนี้ด้วย คือ 

(๑) เรียกให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ 
หรือห้างหุ้นส่วนบริษัท  ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคล
ในสังกัดมาชี้แจง หรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

(๒) เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค า  หรือให้ส่งเอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

  

มาตรา ๑๐๒  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท า
หรือละเว้นกระท าการใดที่พึงเห็นได้ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  และเป็นการกล่าวหาเป็น
หนังสือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น  หรือต่อผู้มีหน้าท่ีสืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมาย
หรือระเบียบของทางราชการ  หรือเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือโดยผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น  หรือมี
กรณีถูกฟูองคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา  เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทท่ีไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ  แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้ว 
เว้นแต่ออกจากราชการเพราะตาย  ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ มีอ านาจด าเนินการสืบสวนหรือ
พิจารณาตามมาตรา ๙๕ และด าเนินการทางวินัยตามท่ีบัญญัติในหมวดนี้ต่อไปได้  เสมือนว่าผู้นั้น
ยังมิได้ออกจากราชการ  เว้นแต่ผลการสอบสวนหรือพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยท่ี
จะต้องลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนให้สั่งงดโทษ 

  

มาตรา ๑๐๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด
วินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน  หรือถูกฟูองคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท า
ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผู้มีอ านาจตาม
มาตรา ๙๘ วรรคสอง วรรคสี่ หรือวรรคห้า แล้วแต่กรณี  มีอ านาจสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาได้  แต่ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวน
พิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระท าผิดหรือกระท าผิดไม่ถึงกับจะถูกลงโทษปลดออก  หรือไล่ออกจาก
ราชการ และไม่มีกรณีท่ีจะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้ผู้มีอ านาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นกลับ
เข้ารับราชการในต าแหน่งและวิทยฐานะเดิม  หรือต าแหน่งเดียวกับท่ีผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและวิทยฐานะนั้น  ท้ังนี้ ให้น ามาตรา ๑๐๐ วรรคหก มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

เมื่อได้มีการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดพักราชการหรือออกจาก
ราชการไว้ก่อนตามวรรคหนึ่งแล้ว  ภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรงในกรณีอื่นอีก ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง วรรคสี่ หรือวรรคห้า หรือมาตรา 
๑๑๕ แล้วแต่กรณี  มีอ านาจด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๕ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง ตลอดจนด าเนินการทางวินัยตามท่ีบัญญัติไว้ใน
หมวดนี้ต่อไปได้ 



๓๖ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

ในกรณีท่ีสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ  หรือส่ังให้ผู้ถูกสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อนออกจากราชการด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ก็ให้ผู้นั้นมีสถานภาพเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดระยะเวลา
ระหว่างท่ีถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ 

เงินเดือน เงินอื่นท่ีจ่ายเป็นรายเดือน และเงินช่วยเหลืออย่างอื่น  และการจ่ายเงินดังกล่าว
ของผู้ถูกสั่งพักราชการและผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ
ว่าด้วยการนั้น ส าหรับผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ถ้าไม่มีกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว  ให้
ถือเสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ  การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน  และการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผล
การสอบสวนพิจารณาให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

  

มาตรา ๑๐๔ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการทางวินัยหรือด าเนินการสอบสวนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด  หรือส่ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจาก
ราชการไปแล้วให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

   ๏ (๑) การรายงานการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่หัวหน้าส่วน
ราชการหรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงมา  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการทางวินัย
แล้ว ให้รายงานไปยังหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้วแต่กรณี  
และเมื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับรายงานแล้วเห็นว่าการ
ยุติเรื่อง การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็ให้มีอ านาจสั่งงดโทษ ลดสถานโทษ 
เพิ่มสถานโทษ เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความในค าสั่งเดิม  หรือด าเนินการอย่างใดเพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริงและความยุติธรรมได้ตามควรแก่กรณี  และหากเห็นว่ากรณีเป็น
การกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะ กรรมการสอบสวนได้หรือหากเห็นว่าเป็น
กรณีที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน  ก็ให้แจ้งหรือรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจหน้าที่เพื่อ
ด าเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป  เมื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้พิจารณาตามอ านาจหน้าที่แล้วให้เสนอหรือรายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 
เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาได้พิจารณาแล้ว ให้รายงานไปยังหัวหน้าส่วนราชการพิจารณา  แต่ใน
กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการซึ่งได้รับรายงานมีความเห็นขัดแย้งกับมติ อ.ก.ค.ศ.  เขตพ้ืนที่การศึกษา ให้
เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป 

   ๏ (๒) การรายงานการด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่หัวหน้า
ส่วนราชการหรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลงมา  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการ
ทางวินัยแล้ว ให้รายงานไปยังหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี การศึกษา
แล้วแต่กรณี และเมื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาตาม
อ านาจหน้าที่แล้ว ให้รายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา และ ก.ค.ศ. พิจารณาตามล าดับ 

๏ แก้ไขความ (๑) (๒) มาตรา ๕๙  โดย พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ 



๓๗ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

ส าหรับการด าเนินการทางวินัยของผู้บังคับบัญชาท่ีมีต าแหน่งเหนือหัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขึ้นไป  และมิใช่เป็นการด าเนินการตามมติของ อ.
ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา ให้รายงาน ก.ค.ศ. พิจารณา 

ในการด าเนินการตามมาตรานี้ เมื่อ อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. พิจารณา 
และมีมติเป็นประการใดแล้ว  ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓  หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แล้วแต่กรณี สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น 

การรายงานตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
  

มาตรา ๑๐๕  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการทางวินัย  หรือส่ังให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการในเร่ืองใดไปแล้ว ถ้า  ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นเป็นการสมควร
ให้สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม  หรือเพื่อประโยชน์ในการ
ควบคุมดูแลให้หน่วยงานการศึกษาปฏิบัติการตามหมวด ๖ และหมวดนี้โดยถูกต้องและเหมาะสม
ตามความเป็นธรรม ก็ให้ ก.ค.ศ.  มีอ านาจสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเติมในเร่ืองนั้นได้ตาม
ความจ าเป็น โดยจะสอบสวนเองหรือให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ  หรือคณะกรรมการสอบสวนสอบสวน
ใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมแทน  หรือก าหนดประเด็นหรือข้อส าคัญที่ต้องการทราบส่งไปเพื่อให้
คณะกรรมการสอบสวนท่ีผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งไว้เดิมท าการสอบสวนเพิ่มเติมได้ 

ในกรณีท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง  อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเพื่อท าหน้าท่ีพิจารณาเรื่องการด าเนินการทางวินัย
หรือการออกจากราชการแทน  ก.ค.ศ. ให้ อ.ก.ค.ศ.  วิสามัญนั้นมีอ านาจสอบสวนใหม่หรือ
สอบสวนเพิ่มเติมโดยจะสอบสวนเอง  หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปสอบสวนใหม่หรือ
สอบสวนเพิ่มเติมแทน และมีอ านาจก าหนดประเด็นหรือข้อส าคัญท่ีต้องการทราบส่งไปให้  เพื่อให้
คณะกรรมการสอบสวนท่ีผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งไว้เดิมท าการสอบสวนเพิ่มเติมได้ 

ในการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม ถ้า ก.ค.ศ.หรือ  อ.ก.ค.ศ.วิสามัญพิจารณา
เห็นสมควรส่งประเด็นหรือข้อส าคัญใดที่ต้องการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องท่ี
หรือเขตพื้นท่ีการศึกษา ก็ให้ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ แล้วแต่กรณี มีอ านาจก าหนดประเด็น
หรือข้อส าคัญนั้นส่งไปเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษานั้นท าการสอบสวนแทนได้ 

ในกรณีท่ี ก.ค.ศ. หรือ  อ.ก.ค.ศ. วิสามัญแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้สอบสวนใหม่
หรือสอบสวนเพ่ิมเติม หรือส่งประเด็นหรือข้อส าคัญไปเพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนหรือหัวหน้า
ส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง หรือวรรคสาม 
ในเรื่องเกี่ยวกับกรณีกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การสอบสวนพิจารณาตามมาตรา ๙๘ วรรคหกมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในการด าเนินการตามมาตรานี้ ให้น ามาตรา ๑๐๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
  

มาตรา ๑๐๖ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอื่นตามมาตรา ๕๘ ผู้ใด
มีกรณีกระท าผิดวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ  ให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากร



๓๘ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

ทางการศึกษาผู้นั้นด าเนินการทางวินัยตามหมวดนี้โดยอนุโลม  แต่ถ้าเป็นเรื่องท่ีอยู่ระหว่างการ
สืบสวนหรือสอบสวนของทางผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอน  ก็ให้สืบสวนสอบสวนต่อไปจนเสร็จ  
แล้วส่งเรื่องไปให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้น  พิจารณา
ด าเนินการต่อไปตามหมวดนี้โดยอนุโลม  และในกรณีท่ีจะต้องสั่งลงโทษทางวินัยให้ปรับบทความ
ผิดและลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้นโดยอนุโลม 

  
หมวด ๘ 

การออกจากราชการ 
 มาตรา ๑๐๗ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตาม

มาตรา ๑๐๘ 
(๔) ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคห้า 

มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ หรือมาตรา ๑๑๘ 
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
(๖) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอื่นที่ไม่

ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๑๐๙ 
วันออกจากราชการตาม (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. วางไว้ 
การต่อเวลาราชการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีต้องออกจากราชการ

ตาม (๒) รับราชการต่อไป จะกระท ามิได้ 
 

มาตรา ๑๐๘  นอกจากกรณีตามวรรคสี่  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด
ประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชา  เพื่อให้ผู้มีอ านาจตาม
มาตรา ๕๓ เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

ในกรณีท่ีผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓  พิจารณาเห็นว่าจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ  จะ
ยับย้ังการอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันขอลาออกก็ได้ แต่ต้องแจ้งการ
ยับย้ังการอนุญาตให้ลาออกพร้อมท้ังเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบ และเมื่อครบก าหนดเวลาท่ียับย้ัง
แล้วให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันครบก าหนดเวลาท่ียับย้ัง 

ถ้าผู้มีอ านาจตามมาตรา  ๕๓ ไม่ได้อนุญาตให้ลาออกตามวรรคหนึ่งและไม่ได้ยับย้ังการ
อนุญาตให้ลาออกตามวรรคสอง ให้การลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วันขอลาออก 

ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือการเลือกตั้งอื่นที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ให้ยื่นหนังสือขอ
ลาออกต่อผู้บังคับบัญชา และให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก 



๓๙ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออก  การพิจารณาอนุญาตให้ลาออก และการยับย้ัง
การอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง  วรรคสองและวรรคสี่ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี 
ก.ค.ศ.ก าหนด 

  

มาตรา ๑๐๙  ภายใต้บังคับตามมาตรา ๑๑๙  เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้ใดถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  และไม่มีกรณีเป็นผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ตามมาตราอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีหน่วยงานการศึกษาของผู้ถูก
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานอยู่ได้รับหนังสือแจ้งการเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพมีต าแหน่งว่างหรือต าแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  และ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานการศึกษานั้นพิจารณาเห็นว่า ผู้นั้นมีความเหมาะสมท่ีจะบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวและไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๒  ให้ผู้บังคับ 
บัญชาซึ่งเป็นผู้บริหารหน่วยงานการศึกษานั้น ส่งเรื่องให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. 
แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ และให้น ามาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีหน่วยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่งไม่มีต าแหน่งว่างหรือต าแหน่งที่สามารถย้าย
ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้  และผู้บังคับบัญชาหน่วยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่งพิจารณาเห็น
ว่า ผู้นั้นมีความเหมาะสมท่ีจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพในหน่วยงานการศึกษาอ่ืน  ถ้าภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีส่วนราชการหรือ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้รับเรื่องจากหน่วยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  มีหน่วยงานการ  
ศึกษาอ่ืนท่ีมีต าแหน่งว่าง หรือต าแหน่งที่สามารถย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้ และ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี  พิจารณาเห็นว่าผู้นั้นมีความเหมาะสมท่ีจะได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว ให้น ามาตรา ๕๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ภายในก าหนดเวลาสามสิบวันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ถ้าหน่วยงานการศึกษาใดไม่มี
ต าแหน่งว่างหรือต าแหน่งที่สามารถย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้  หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี
การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีไม่อนุมัติ  ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งให้ผู้นั้นออกจาก
ราชการโดยพลัน ท้ังนี้ ตามระเบียบว่าด้วยการออกจากราชการตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

 

มาตรา ๑๑๐ ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ มีอ านาจสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการได้
ในกรณีท่ีกฎหมายดังกล่าวบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ  แต่ในการสั่งให้
ออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุรับราชการนานจะต้องมีกรณีตามท่ีก าหนดในกฎ  
ก.ค.ศ.ด้วย และการสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน  นอกจากท าได้ใน
กรณีท่ีบัญญัติไว้ในมาตราอื่นตามพระราชบัญญัตินี้และกรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนแล้วให้ท าได้ในกรณี
ต่อไปนี้ด้วย คือ 



๔๐ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

(๑) เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเจ็บปุวยไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการของตนได้โดยสม่ าเสมอ ถ้าผู้มีอ านาจดังกล่าวเห็นสมควรให้ออกจากราชการแล้ว  ให้ส่ังให้
ผู้นั้นออกจากราชการได้ 

(๒) เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตาม
ความประสงค์ของทางราชการ ให้ผู้มีอ านาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 

(๓) เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา 
๓๐ (๑) (๔) (๕) (๗) (๘) หรือ (๙) ให้ผู้มีอ านาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 

(๔) เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา  ๓๐ (๓) และผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓  เห็น
ว่ากรณีมีมูลก็ให้ผู้มีอ านาจดังกล่าวสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า  และน ามาตรา 
๑๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีท่ี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นท่ีการศึกษามีมติว่าผู้นั้นเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ (๓) ก็ให้ผู้มีอ านาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 

(๕) เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งใด ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓  สั่งให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ด ารงต าแหน่งนั้นออกจากราชการได้ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

(๖) เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้
มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นท่ีพอใจของทางราชการได้ ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 
๕๓ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ ท้ังนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

  

มาตรา ๑๑๑  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  บกพร่องในหน้าท่ีราชการ 
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีราชการ  และผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ เห็นว่า
กรณีมีมูล ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ  ก็ให้ผู้มีอ านาจดังกล่าวสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า  ในการสอบสวนนี้จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าท่ีมีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  โดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อ
พยานก็ได้และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย  ท้ังนี้ ให้น ามาตรา 
๙๘ วรรคสอง วรรคห้า และวรรคเจ็ด มาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ และมาตรา ๑๐๑  มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

ในกรณีท่ี ก.ค.ศ. หรือ  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการ  ก็ให้ผู้มี
อ านาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่า
ด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นท าการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา
ตามมาตรา ๙๘ ในเรื่องท่ีจะต้องสอบสวนตามวรรคหนึ่ง และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 
๙๘ ได้สอบสวนไว้แล้ว ผู้มีอ านาจตามวรรคหนึ่งจะใช้ส านวนการสอบสวนนั้นพิจารณาด าเนินการ
โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งได้ 

  



๔๑ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

มาตรา ๑๑๒  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนตามมาตรา  ๙๘ วรรคสอง และกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๘ วรรค
สอง วรรคสี่หรือวรรคห้า  หรือมาตรา ๑๐๔ (๑) แล้วแต่กรณี  เห็นว่ากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่าง
ยิ่งว่าผู้นั้นได้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอท่ีจะสั่งให้ลงโทษ
วินัยอย่างร้ายแรง  ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ส่งเรื่องให้ ก.ค.ศ. 
หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาแล้วแต่กรณี พิจารณาให้ออกจากราชการ  ท้ังนี้ ให้น ามาตรา  
๑๐๐ วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีท่ี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา  มีมติให้ผู้
นั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวน  ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 
๕๓ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ 

  

มาตรา ๑๑๓ เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดต้องรับโทษจ าคุกโดยค าสั่ง
ของศาลหรือต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก  หรือไล่ออก ผู้มีอ านาจตามมาตรา 
๕๓ จะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมาย  ว่าด้วย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการก็ได้ 

  

มาตรา ๑๑๔  เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 

ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง  และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีท่ีจะต้องถูก
สั่งให้ออกจากราชการตามมาตราอื่นอยู่ก่อนไปรับราชการทหาร  ก็ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ มี
อ านาจเปลี่ยนแปลงค าส่ังให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง  เป็นให้ออกจากราชการตามมาตรา
อ่ืนน้ันได้ 

  

มาตรา ๑๑๕  ในกรณีท่ีผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓  ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามหมวดนี้ หรือตาม
มาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคห้า ให้ผู้บังคับบัญชาท่ีมีต าแหน่งเหนือ
ขึ้นไปของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งดังกล่าวมีอ านาจด าเนินการตามหมวดนี้  หรือตามมาตรา 
๔๙ หรือมาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคห้า แล้วแต่กรณีได้ 
 

มาตรา ๑๑๖  ในกรณีท่ีหัวหน้าส่วนราชการ  หรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาได้รับรายงานตามมาตรา ๑๐๔ (๑) หรือ (๒)  แล้ว เห็นสมควรให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ใดออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐  (๔) หรือมาตรา ๑๑๑ ก็ให้หัวหน้า
ส่วนราชการ หรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการตามมาตรา ๑๑๐ (๔) หรือ
มาตรา ๑๑๑  แต่ถ้าเป็นกรณีท่ีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกล่าว หรือ
มาตรา ๙๘  วรรคสอง กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงไว้แล้ว ให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นท่ี
การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีพิจารณา 



๔๒ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

ในกรณีท่ีจะต้องสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการกลับเข้ารับราชการให้น ามาตรา  ๑๐๓ มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการหรือ
ด าเนินการตามมาตรา  ๑๑๐ (๔) หรือมาตรา ๑๑๑ ให้รายงานไปยัง ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ.  เขต
พื้นท่ีการศึกษาตามระเบียบว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและการออกจาก
ราชการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

  

มาตรา ๑๑๗  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการทางวินัยหรือส่ังให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการในเร่ืองใดไปแล้ว  ถ้า ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นเป็นการสมควร
ท่ีจะต้องสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเติมเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม  หรือเพื่อประโยชน์
ในการควบคุมดูแล ให้หน่วยงานการศึกษาปฏิบัติการตามหมวดนี้  หรือตามมาตรา ๔๙ หรือตาม
มาตรา ๕๖ วรรคสอง หรือวรรคสามหรือวรรคห้า โดยถูกต้องและเหมาะสมตามความเป็นธรรม ก็
ให้ ก.ค.ศ. มีอ านาจสอบสวนใหม่  หรือสอบสวนเพ่ิมเติมในเร่ืองนั้นได้ตามความจ าเป็นและให้น า
มาตรา ๑๐๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ี ก.ค.ศ. หรือ  อ.ก.ค.ศ. วิสามัญแต่งตั้งคณะกรรมการให้สอบสวนใหม่หรือ
สอบสวนเพิ่มเติม  หรือส่งประเด็นหรือข้อส าคัญไปเพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนท่ีผู้บังคับบัญชา
ได้แต่งตั้งไว้เดิมท าการสอบสวนเพิ่มเติม  หรือเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  หรือต่างเขตพื้นท่ีการศึกษาท าการสอบสวนแทนในเรื่องเกี่ยวกับ
กรณีตามมาตรา ๑๑๐ (๔)  และมาตรา ๑๑๑ ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวน
ตามมาตรา ๙๘ วรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  

มาตรา ๑๑๘ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการตามมาตรา  ๕๘ ผู้ใดมี
กรณีท่ีสมควรให้ออกจากงานหรือออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้นอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ  
ให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นมีอ านาจพิจารณาด าเนินการ
ตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา ๔๙ ได้ โดยอนุโลม  แต่ถ้าเป็นเรื่องท่ีอยู่ในระหว่างการสืบสวนหรือ
สอบสวนของทางผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอนก็ให้สืบสวนหรือสอบสวนต่อไปจนเสร็จ  แล้วส่ง
เรื่องให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นพิจารณาด าเนินการต่อไป
ตามหมวดนี้หรือมาตรา ๔๙ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม และในกรณีท่ีจะต้องสั่งให้ออกจากราชการ  
ให้ปรับบทกรณีให้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้นโดยอนุโลม 

  

มาตรา ๑๑๙  ภายใต้บังคับหมวด ๗ และหมวด ๙  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอาจถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีอื่นตามท่ีก าหนดในกฎ  
ก.ค.ศ.ได ้ 



๔๓ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

มาตรา ๑๒๐  การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ต าแหน่งซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง ให้น าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ 
เว้นแต่การออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๗ (๑) 

  
หมวด ๙ 

การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
  มาตรา ๑๒๑  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์  ตัด
เงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา  อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.
ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าสั่ง 

  

มาตรา ๑๒๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษปลดออก  ไล่ออก
หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ให้มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ แล้วแต่กรณี ต่อ  ก.ค.ศ. ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าสั่ง และให้ ก.ค.ศ. พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน 

  

มาตรา ๑๒๓  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็น
ธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าของผู้บังคับบัญชาหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง 
หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี 

๏ ในกรณีท่ีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเห็นว่า  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการ  
ศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ.ท่ี ก.ค.ศ.ตั้ง มีมติไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. 

๏ มติของ ก.ค.ศ. ตามวรรคสอง ให้เป็นท่ีสุด 
๏ แก้ไขความวรรคสอง-สามมาตรา ๑๒๓ โดย พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ 
 
  

มาตรา ๑๒๔  หลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการอุทธรณ์และพิจารณาอุทธรณ์  
และการร้องทุกข์และพิจารณาร้องทุกข์ ตามมาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓  ให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

ในการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ เมื่อ อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี 
ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี  ได้มีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓  สั่ง
หรือปฏิบัติไปตามนั้น 

ในกรณีท่ีสั่งให้ผู้อุทธรณ์หรือผู้ร้องทุกข์กลับเข้ารับราชการ  ให้น ามาตรา ๑๐๓ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๒๕  เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ท่ี  ก.ค.ศ.ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.
แล้ว แต่กรณี ได้วินิจฉัยอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๒ แล้ว  ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม  หรือกรณีท่ีมิได้บัญญัติให้มี
สิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ตามหมวดนี้  ผู้นั้นย่อมมีสิทธิท่ีจะฟูองร้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายใน



๔๔ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

ก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง 

เมื่อศาลปกครองมีค าพิพากษาหรือค าสั่งเป็นประการใดแล้ว  ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการ
แก้ไขค าส่ังไปตามนั้น 

  

มาตรา ๑๒๖ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการตามมาตรา ๕๘  ผู้ใดถูก
สั่งลงโทษทางวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุและผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการท่ีโอนมา  
แต่ยังมิได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายดังกล่าวก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ตามหมวดนี้ได้  แต่ถ้าผู้นั้น
ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการท่ีโอนมาไว้แล้ว  และในวันท่ีผู้นั้นได้โอนมาบรรจุเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ยังไม่แล้วเสร็จ  ก็ให้ส่งเรื่อง
ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๑๒๑ เป็นผู้พิจารณาอุทธรณ ์

  
บทเฉพาะกาล 

  

มาตรา ๑๒๗  ในระหว่างท่ียังมิได้ด าเนินการให้มี ก.ค.ศ. ให้ ก.ค.  ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ท าหน้าท่ีเป็น ก.ค.ศ.  ตามพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ จนกว่าจะมี
การแต่งตั้ง ก.ค.ศ. ชั่วคราว และ อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นท่ีการศึกษาชั่วคราวตามมาตรา ๑๒๘  แต่ต้อง
ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้ ก.ค.  ซึ่งท าหน้าท่ีเป็น ก.ค.ศ. ตามวรรคหนึ่ง ท าหน้าท่ีเป็น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี
การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. อื่นท่ีจ าเป็นในการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย  ในการ
ท าหน้าท่ีดังกล่าวอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อท าหน้าท่ีแทนก็ได้ 

ในกรณีท่ีผู้ท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการใน ก.ค. ว่างลง ให้  ก.ค. ตามวรรคหนึ่งประกอบด้วย
กรรมการท่ีเหลืออยู่  เว้นแต่จะมีจ านวนกรรมการเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการท้ังหมด  
ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการใน ก.ค.เพิ่มขึ้นจนครบจ านวน ก.ค.ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓  เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามระยะเวลาท่ีก าหนดใน
วรรคหนึ่ง 

  

มาตรา ๑๒๘  ให้ ก.ค. ซึ่งท าหน้าท่ี ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๑๒๗  ด าเนินการสรรหาบุคคลท่ี
เหมาะสม  เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็น ก.ค.ศ. ชั่วคราว  และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา
ชั่วคราวทุกพื้นท่ี  ท้ังนี้ การสรรหารายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งดังกล่าวให้ค านึงถึงองค์ประกอบของ 
ก.ค.ศ. และ  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย  เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็น
จะต้องแต่งตั้งเป็นอย่างอื่นเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีชั่วคราว 



๔๕ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

ให้ ก.ค.ศ.  ชั่วคราวมีอ านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับ ก.ค.ศ.ตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มี
หน้าท่ีจัดท ากฎ ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๗ วรรคสอง และมาตรา ๒๑ วรรคสามและวรรคสี่  รวมท้ัง
ด าเนินการอื่นเพื่อให้มีการด าเนินการให้มี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ให้ อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นท่ีการศึกษาชั่วคราวมีอ านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับ อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นท่ี
การศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ี ก.ค.ศ. ชั่วคราวมอบหมาย 

ให้ ก.ค.ศ. ชั่วคราว  และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาชั่วคราว  ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามวรรค
หนึ่งปฏิบัติหน้าท่ีจนกว่าจะมี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นท่ีการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้  แต่
ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 

มาตรา ๑๒๙ หน่วยงานทางการศึกษาใดที่ได้มีการก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครู  พ.ศ. ๒๕๒๓ ให้ถือว่าเป็นหน่วยงานการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้  เว้นแต่
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.ค.ศ.จะก าหนดไว้เป็นอย่าง
อ่ืน 
  

มาตรา ๑๓๐  ข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.  ๒๕๒๓ ท่ี
ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้  และด ารงต าแหน่งหรือด ารงต าแหน่งที่มีวิทยฐานะตามท่ี 
ก.ค.ศ. ก าหนด 

ในระหว่าง ก.ค.ศ.  ยังมิได้ก าหนดต าแหน่งหรือต าแหน่งที่มีวิทยฐานะตามวรรคหนึ่ง  ให้
ข้าราชการครูซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่เดิมมีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง  ตลอดจนมีสิทธิ
อ่ืนๆ ตามท่ีเคยมีสิทธิอยู่ตามกฎหมายเดิมหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องไปพลางก่อน 

ในกรณีท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดต าแหน่งหรือต าแหน่งที่มีวิทยฐานะตามวรรคสองแล้ว  แต่ยังมิได้
ก าหนดบัญชีอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ หรือเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับการก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน
ประจ าต าแหน่งที่ใช้บังคับอยู่ไปพลางก่อน ท้ังนี ้การก าหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต าแหน่งใดได้รับเงินเดือนระดับใด หรือเงินประจ าต าแหน่งระดับใด ให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด ในกรณีนี้ถ้าต าแหน่งใดเป็นต าแหน่งท่ีมีวิทยฐานะตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ถือว่าเป็น
ต าแหน่งที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูตามกฎหมายดังกล่าว  ส าหรับการเทียบต าแหน่ง
วิทยฐานะใด ให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งอัตราใด ให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

ให้ข้าราชการครูซึ่งสังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาหรือกระทรวงวัฒนธรรม  แล้วแต่
กรณีเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้  และให้น าความในวรรค



๔๖ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

หนึ่ง วรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม  ท้ังนี้ ให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

มาตรา ๑๓๑  ผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ สังกัดส่วนราชการหรือหน่วยงานใดในกระทรวง  อยู่ในวันท่ีพระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับให้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญต่อไป  แต่ถ้าต่อมาได้มีการก าหนดให้ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานนั้นเป็นหน่วยงานการศึกษาหรือเป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของเขตพื้นที่การศึกษาให้ถือว่าผู้นั้นเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีต าแหน่งตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

มาตรา ๑๓๒  ในระหว่างท่ียังไม่มีการตรากฎหมายก าหนดให้ข้าราชการครูซึ่งปฏิบัติงาน
อยู่ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  เป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และให้น าความในมาตรา ๑๓๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อท าหน้าท่ีบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานในสถานศึกษาแต่ละแห่งตามวรรคหนึ่ง  ท้ังนี้ ให้ อ.ก.ค.ศ.  วิสามัญมี
อ านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะก าหนดเป็นอย่างอื่น 
 

มาตรา ๑๓๓  ในระหว่างท่ียังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา หรือ ก.ค.ศ.  ยังมิได้ออกกฎ 
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือจัดท ามาตรฐานต าแหน่ง วิทยฐานะ  หรือก าหนดกรณีใดเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้น าพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. กฎ  ก.ค. มติ ก.พ. มติ ก.ค. มติคณะรัฐ -
มนตรี ระเบียบ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หรือกรณีท่ี ก.ค. หรือ ก.พ. ก าหนดไว้แล้ว  ซึ่งใช้บังคับ
อยู่เดิมมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีมีปัญหาในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้ ก.ค.ศ. มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด 
ในกรณีท่ีการด าเนินการในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้เป็นไปตามกฎ  ก.ค.ศ. 

ถ้ายังมิได้มีกฎ ก.ค.ศ.  ในเรื่องนั้นและไม่อาจน าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับได้ ให้ ก.ค.ศ. 
ชั่วคราว ซึ่งท าหน้าท่ี ก.ค.ศ. มีมติก าหนดการในเรื่องนั้นเพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวได้ 

  

มาตรา ๑๓๔  ข้าราชการครูหรือข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดที่เป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้มีกรณีกระท าผิดวินัย หรือมีกรณีท่ีสมควรให้ออกจาก
ราชการอยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้ มีอ านาจสั่ง
ลงโทษผู้นั้นหรือสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูหรือ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  แล้วแต่กรณี ท่ีใช้อยู่ขณะนั้น  ส่วนการสอบสวน
พิจารณาและการด าเนินการเพื่อลงโทษหรือให้ออกจากราชการให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
นี้ เว้นแต่ 



๔๗ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

(๑) กรณีท่ีผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายท่ีใช้อยู่ใน
ขณะนั้นไปแล้วก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังสอบสวนไม่แล้วเสร็จ  ก็ให้สอบสวน
ตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

(๒) ในกรณีท่ีมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายท่ีใช้อยู่ใน
ขณะนั้นเสร็จไปแล้วก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าการสอบสวนหรือการพิจารณา
นั้นแล้วแต่กรณี เป็นอันใช้ได้ 

(๓) กรณีท่ีได้มีการรายงานหรือส่งเรื่องหรือส่งส านวนเสนอให้ อ.ก.ค. กรม ซึ่งท า
หน้าท่ี อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กระทรวง แล้วแต่กรณี  พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายท่ี
ใช้อยู่ในขณะนั้นและ อ.ก.ค. กรม ซึ่งท าหน้าท่ี อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา
เรื่องนั้นยังไม่แล้วเสร็จก็ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.
แล้วแต่กรณ ีพิจารณาต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 

มาตรา ๑๓๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นตามมาตรา ๕๘ ก่อน
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ผู้ใดกระท าผิดวินัยหรือมีกรณีท่ีสมควรให้ออกจากราชการหรือ
ออกจากงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้น  อยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ผู้บังคับบัญชาตาม
พระราชบัญญัตินี้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นหรือด าเนินการให้ผู้นั้นออกจากราชการ
ได ้ท้ังนี ้ให้น ามาตรา ๑๐๖ และมาตรา ๑๑๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  

มาตรา ๑๓๖ ผู้ใดถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือตามมาตรา ๑๓๕  แห่งพระราช  
บัญญัตินี้ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๑๒๑ หรือตามมาตรา ๑๒๒ แล้วแต่กรณี 

  

มาตรา ๑๓๗ ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๕๖  แห่งพระราช 
บัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือมาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘  มาตรา
๑๑๙ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  ซึ่งน ามาใช้บังคับแก่ข้าราชการครูโดยอนุโลม  หรือผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.  ๒๕๓๕ หรือตามมาตรา ๑๓๕ แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ ให้มีสิทธิร้องทุกข์ได้ตามมาตรา ๑๒๒ 

  

มาตรา ๑๓๘  การใดอยู่ระหว่างด าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  
พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
เฉพาะการบริหารงานบุคคลท่ีเกี่ยวกับข้าราชการครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรมในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  การด าเนินการ
ต่อไปส าหรับการนั้นให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

  



๔๘ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

มาตรา ๑๓๙  การใดท่ีเคยด าเนินการได้ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  พ.ศ. 
๒๕๒๓ หรือตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  ก่อน
วันใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้  และมิได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้จะด าเนินการต่อไปได้
ประการใด ให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ท้ังนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 
  

มาตรา ๑๔๐ ในกรณีท่ี ก.ค. ตั้ง อ.ก.ค. วิสามัญ และ อ.ก.ค.  วิสามัญเฉพาะกิจขึ้นปฏิบัติ
หน้าท่ีใด ๆ แทน ก.ค. ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ให้ อ.ก.ค. วิสามัญ 
หรือ อ.ก.ค. วิสามัญเฉพาะกิจนั้น ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี ก.ค. มอบหมายต่อไป จนกว่ากรณีจะแล้ว
เสร็จ เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

  
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

วิษณ ุเครืองาม 
รองนายกรัฐมนตรี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ  เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้ก าหนดให้มีการจัดระบบข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาข้ึน
ใหม่ ตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวด ๗ โดยเฉพาะในมาตรา ๕๔  ได้ก าหนดให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังของหน่วยงานการศึกษาใน
ระดับสถานศึกษาของรัฐและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นข้าราชการในสังกัดองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักการกระจายอ านาจการบริหารงานบุคคลสู่ส่วน
ราชการที่บริหารและจัดการศึกษา  เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  จึงเห็นควรก าหนดให้บุคลากรที่ท า
หน้าที่ด้านการบริหารและการจัดการศึกษาสังกัดอยู่ในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลเดียวกันและโดยที่องค์กร
กลางบริหารงานบุคคลและระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครู  พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  มีหลักการที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ที่ให้ยึดหลักการกระจายอ านาจการบริหารงานบุคคลสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาอีกท้ังไม่สอดคล้องกับหลักการปฏิรูประบบราชการ  สมควรยกร่างกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขึ้นใหม่แทนพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ และ
เพ่ือให้เอกภาพทางด้านนโยบายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษาท้ังหมด จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มาตรา ๑๖  ให้กรรมการ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.  เขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ  และให้ด าเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง
กรรมการเพิ่มเติมให้ครบจ านวนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 
๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
และให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการดังกล่าว  โดยมิให้นับเป็นวาระการด ารง
ต าแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้ 



๔๙ 

รวบรวมโดยนายสมศักดิ์ สนองผัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

ให้ ก.ค.ศ. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาและด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการใน ก.ค.ศ. และ  
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาจนครบจ านวนตามองค์ประกอบ  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ  โดยที่บทบัญญัติของกฎหมายว่า

ด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขตพ้ืนที่
การศึกษา รวมทั้งบทบัญญัติอ่ืนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน  ท าให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปโดยล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ  สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าว
เพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นอันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษายิ่งข้ึน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 


