๑

เอกสารประกอบ

ราง
พระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ....

การรับฟงความคิดเห็น

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว า “พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ขาราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการบรรจุ และแตงตั้ ง
ตามพระราชบั ญญั ติ นี้ ให รั บราชการโดยได รั บเงิ น เดื อนจากเงิ นงบประมาณแผ น ดิ น งบบุ คลากรที่ จ าย
ในลั ก ษณะเงิ น เดื อ นในกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงการท อ งเที่ ย วและกี ฬ า กระทรวงวั ฒ นธรรม
หรือกระทรวงอื่นที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
“ขาราชการครู” หมายความวา ผูที่ประกอบวิ ชาชีพซึ่ งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอน
และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ
“คณาจารย” หมายความวา บุคลากรซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัยในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ

๒

“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา รวมทั้งผูสนับสนุน
การศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ
การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหนวยงานการศึกษา
“วิชาชีพ” หมายความวา วิชาชีพครู วิชาชีพบริหารการศึกษา และวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น
“เขตพื้นที่การศึกษา” หมายความวา เขตพื้นที่การศึกษาตามประกาศกระทรวง
“หนวยงานการศึกษา” หมายความวา
(๑) สถานศึกษา
(๒) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๓) สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(๔) แหลงการเรียนรูต ามประกาศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๕) หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือตามประกาศ
กระทรวง หรือหนวยงานที่คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนด
“สถานศึกษา” หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการศึกษาพิเศษ ศูนยการศึกษา
นอกระบบและตามอัธยาศัย ศูนยการเรียน วิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน สถาบัน หรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่น
ของรั ฐที่ มี อํ านาจหน าที่ หรื อมีวั ตถุ ประสงค ในการจัดการศึกษาตามกฎหมายว าดวยการศึ กษาแห งชาติ
และตามประกาศกระทรวง
“สวนราชการ” หมายความวา หนวยงานของรัฐที่มีฐานะเปนกรมหรือเทียบเทากรม
“หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทา
“กระทรวง” หมายความวา กระทรวงศึกษาธิการ
“รัฐมนตรีเจาสังกัด” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงในกระทรวงที่มีขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอยูในสังกัด
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 บรรดาคําวา “ขาราชการพลเรือน” ที่มีอยูในกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และขอบังคับ
อื่นใด ใหหมายความรวมถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดวย เวนแตจะไดมีกฎหมาย ประกาศ
ระเบียบ หรือขอบังคับอื่นใดที่บัญญัติไวสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะ
มาตรา 6 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๓

หมวด ๑
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรา 7 ใหมีคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะหนึ่ง” เรียกโดยยอวา
“ก.ค.ศ.” ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ
(2) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการที่ไดรับมอบหมายหนึ่งคน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เลขาธิการคุรุสภา และประธานกรรมการบริหารกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
(3) กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซ่ึ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง จากบุ ค คลที่ มี ค วามรู ความเชี่ ย วชาญ
และประสบการณ สู ง ทางด านการบริ ห ารงานบุ คคล ด านการศึ กษา ด านกฎหมาย ด านนโยบายและ
ยุทธศาสตร ดานเศรษฐศาสตรหรือการเงินการคลัง และดานการผลิตและพัฒนาครู ดานละหนึ่งคน
ใหเลขาธิการ ก.ค.ศ. เปนเลขานุการและใหเลขาธิการ ก.ค.ศ. แตงตั้งขาราชการในสํานักงาน ก.ค.ศ.
เปนผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (3) ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎ ก.ค.ศ.
มาตรา 8 กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ และไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ
(๓) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๔) ไมเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
(๕) ไมเปนเจาหนาที่ ที่ปรึกษา หรือผูมีตําแหนงบริหารในพรรคการเมือง
(6) ไมไดเปนกรรมการโดยตําแหนงอยูแลว
(7) เป นผู ที่ไดรั บการยอมรับในเรื่ องความซื่อสั ตย ความยุ ติธรรม และไม เคยมี ประวั ติเสื่อมเสี ย
ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ
ในกรณีที่ จะแตงตั้ งขาราชการพลเรือนหรือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู ใดใหเป น
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ผูนั้นตองดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง หรือประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
หรือระดับเชี่ยวชาญมาแลวไมนอยกวาหาป หรือมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ หรือมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญมาแลว
ไมนอยกวาหาป
มาตรา 9 กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งใหมไดอีก
แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวาสองวาระมิได

๔

ถากรรมการผูทรงคุณวุฒิวางลงกอนครบวาระจากการดํารงตําแหนง ใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการ
แทนตําแหนงที่วางภายในหกสิบวัน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. เวนแตวาระการดํารง
ตําแหนงของกรรมการผูน้ันเหลือไมถึงเกาสิบวัน จะไมดําเนินการแตงตั้งกรรมการแทนก็ได และใหกรรมการ
ซึ่งแทนกรรมการในตําแหนงที่วางลงมีวาระอยูในตําแหนงเทากับระยะเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ในระหวางที่ยังมิไดดําเนินการใหมีกรรมการแทนตําแหนงที่วางลงตามวรรคสอง และยังมีกรรมการ
ที่เหลืออยูเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได
เมื่ อ ครบกํ า หนดตามวาระในวรรคหนึ่ ง หากยั งไม มี ก ารแต ง ตั้ ง กรรมการผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ขึ้ น ใหม
ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
มาตรา 10 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 8
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) คณะรัฐมนตรีมีมติใหออก
มาตรา 11 ให ก.ค.ศ. มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร การบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนโยบายการผลิตผูประกอบวิชาชีพครูใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ
(๒) กําหนดนโยบาย วางแผน อัตรากําลังของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งใหความเห็นชอบ
เกณฑอัตรากําลัง จํานวนและอัตราตําแหนงของหนวยงานการศึกษา
(๓) เสนอแนะแกคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจําตําแหนง
เงินเพิ่มคาครองชีพ เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ สวัสดิการ หรือประโยชนเกื้อกูลอื่นของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(๔) ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ สวนราชการใชเปนแนวทางในการดําเนินการ กฎ ก.ค.ศ. เมื่อไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
(๕) พิจารณาวิ นิจฉัยตีความปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใชบังคั บพระราชบัญญัตินี้ เมื่อ ก.ค.ศ.
มีมติเปนประการใดแลวใหหนวยงานการศึกษาหรือผูมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติตามนั้น
(๖) พัฒนาหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการพิทักษระบบคุณธรรม
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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(๗) กําหนดวิธีการและเงือ่ นไขการจางเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษา รวมทั้งกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทน
(8) สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสรางขวัญกําลังใจ และการยกยองเชิดชูเกียรติ การจัดสวัสดิการ
และสิทธิประโยชนเกื้อกูลอื่นแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(9) พิจารณาตั้ง อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร อ.ก.ค.ศ. ในหนวยงานการศึกษา
และคณะอนุกรรมการอื่นเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย
(10) กําหนดมาตรฐาน พิจารณา และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
(11) กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อรักษาความเปนธรรมและมาตรฐานดานการบริหารงานบุคคล ตรวจสอบและ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ใหมีอํานาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากหนวยงานการศึกษา
ใหผูแทนของหนวยงานการศึกษา ขาราชการ หรือบุคคลใด มาชี้แจงขอเท็จจริง และใหมีอํานาจออกระเบียบ
ขอบังคับ รวมทั้งใหสวนราชการ หนวยงานการศึกษา ขาราชการหรือบุคคลใดรายงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยูในอํานาจหนาที่ไปยัง ก.ค.ศ.
(12) ในกรณีที่ปรากฏวาสวนราชการ หนวยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด
อ.ก.ค.ศ. กรุ ง เทพมหานคร อ.ก.ค.ศ. ในหน ว ยงานการศึ กษา คณะอนุ กรรมการหรื อผู มี ห น าที่ ปฏิ บั ติ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไม ปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อปฏิ บั ติ การโดยไม ถู กต องและไม เหมาะสม
หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแยงกับกฎหมาย กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด ให ก.ค.ศ. มีอํานาจยับยั้งการปฏิบตั ิการดังกลาวไวเปนการชั่วคราว หรือ มีมติใหสวนราชการ
หนวยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร อ.ก.ค.ศ. ในหนวยงานการศึกษา
คณะอนุกรรมการ หรือผูมีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ปฏิบัติไปตามนั้น
(13) พิจารณารับรองคุณวุฒิของผูไดรั บปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอื่ น
เพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการกําหนดอัตราเงินเดือน
หรือคาตอบแทนที่ควรไดรับ
(14) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในเรื่องการปฏิบัติการตาง ๆ ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
(15) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแกไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปเกิด และควบคุม
การเกษียณอายุของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(16) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(17) จั ด ให มี ม าตรฐานทางจริ ย ธรรม เพื่ อ ให ห น ว ยงานของรั ฐ ใช เ ป น หลั ก ในการกํ า หนด
ประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงาน ซึ่งตองไมต่ํากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว
มาตรา 12 การประชุม ก.ค.ศ. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธาน
กรรมการทําหนาที่แทน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหที่ประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม
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ในการประชุมถามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผูใดโดยเฉพาะ หรือเมื่อมีกรณีเขาขาย
ที่กฎหมายกําหนดวากรรมการผูนั้นมีสวนไดเสีย กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 13 ก.ค.ศ. มีอํานาจตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยยอวา “อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ” เพื่อทําการใด ๆ
แทนได หรือทําหนาที่เชนเดียวกับคณะอนุกรรมการอื่นที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก็ได
องคประกอบ คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ รวมตลอด
ทั้งวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
มาตรา 14 ใหมีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกโดยยอวา
“สํานักงาน ก.ค.ศ.” มีฐานะเปนกรม โดยมี “เลขาธิการ ก.ค.ศ.” เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและบริหารราชการ
ของสํานักงาน ก.ค.ศ. ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงาน ก.ค.ศ. มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในหนาที่ของ ก.ค.ศ. และ ก.พ.ค.ศ. และดําเนินการตามที่ ก.ค.ศ.
หรือ ก.พ.ค.ศ. มอบหมาย
(2) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกสวนราชการ หนวยงานการศึกษา เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ
และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๓) พั ฒ นา ส งเสริ ม วิ เ คราะห วิ จั ย เกี่ ย วกั บ นโยบาย ยุ ทธศาสตร ระบบ หลั กเกณฑ วิ ธี ก าร
และมาตรฐานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(4) ติดตามและประเมินผลทรัพยากรบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(5) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนกําลังคนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(6) เปนศูนยกลางขอมูลทรัพยากรบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(7) จัดทํายุทธศาสตร ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(8) สงเสริม ประสานงาน เผยแพร ใหคําปรึกษาแนะนําและดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและ
การเสริมสรางคุณภาพชีวิตสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(9) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่น
เพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการกําหนดอัตราเงินเดือน
หรือคาตอบแทน รวมทั้งระดับ ตําแหนง และประเภทตําแหนงสําหรับคุณวุฒิดังกลาว
(10) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมเกษียณอายุของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(11) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเสนอตอ ก.ค.ศ. และคณะรัฐมนตรี
(12) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่คณะรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.ค.ศ. มอบหมาย
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มาตรา 15 ให มี คณะอนุ กรรมการสามั ญ เรี ยกโดยย อว า “อ.ก.ค.ศ. สามั ญ” เพื่ อเป นองค กร
บริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
(๑) คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามัญประจําสวนราชการ เรียกโดยยอวา
“อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ” โดยออกนามสวนราชการ
(๒) คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามัญประจําจังหวัด เรียกโดยยอวา
“อ.ก.ค.ศ. จังหวัด” โดยออกนามจังหวัด
(3) คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามัญประจํากรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา
“อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร”
นอกจาก (๑) (2) และ (3) ในกรณีมีความจําเปน ก.ค.ศ. อาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการครูและ
บุ คลากรทางการศึ กษาสามั ญประจํ าหน วยงานศึ กษา ในหน วยงานการศึ กษาอื่ น ใดเป นการเฉพาะก็ ไ ด
ทั้งนี้ การเรียกชื่อ องคประกอบ และอํานาจหนาที่ ใหเปนไปตามทีก่ ําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
บรรดาบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายอื่นที่อางถึง อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ใหหมายถึง
อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งตามวรรคสองดวย เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนดเปนอยางอื่น
มาตรา 16 คณะอนุ กรรมการข าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาสามั ญประจํ าส วนราชการ
เรียกโดยยอวา “อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ” โดยออกนามสวนราชการ ประกอบดวย
(1) หัวหนาสวนราชการ เปนประธาน
(2) รองหัวหนาสวนราชการ ที่ไดรับมอบหมายหนึ่งคน เปนรองประธาน
(3) ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง แต ง ตั้ ง จากบุ ค คลซึ่ ง มี ค วามรู ความเชี่ ย วชาญ และประสบการณ สู ง
ในดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดานการศึกษา และดานกฎหมาย จํานวนสามคน
(4) รองเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือผูแทนสํานักงาน ก.ค.ศ.
ที่เลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบหมายหนึ่งคน
(5) ข าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ซึ่ งดํ ารงตํ าแหน งประเภทบริ ห าร หรื อ ประเภท
อํานวยการ หรือมีวิทยฐานะไมต่ํากวาเชี่ยวชาญ จํานวนไมเกินสามคน
ให หั วหน าส วนราชการตั้ งข าราชการในส วนราชการนั้ นเป นกรรมการและเลขานุ การหนึ่ ง คน
และผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน
มาตรา 17 อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) เสนอแนะ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับนโยบายการผลิตและการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสวนราชการ
(2) พิจารณากําหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสวนราชการ รวมทั้ง วางแผนอัตรากําลัง เกณฑอัตรากําลัง การกําหนดจํานวนและอัตราตําแหนงการเกลี่ย
อัตรากําลังใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
(3) พิจารณาใหความเห็น ชอบการบรรจุแ ละแตง ตั้งขาราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษา
ในส ว นราชการตามที่ ก ฎหมายว า ด ว ยระเบี ย บข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษากํ า หนดให
เปนอํานาจหนาที่ของหัวหนาสวนราชการ และตําแหนงอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
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(4 ) พิ จารณาให ค ว ามเห็ น ชอบ เ กี่ ยว กั บ การ ย ายข องข าราชการ ครู และ บุ คลากร
ทางการศึกษาในสวนราชการที่อยูในอํานาจหนาที่ของหัวหนาสวนราชการ
(5) พิจารณาใหความเห็นชอบ การสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปปฏิบัติราชการ
ในหนวยงานการศึกษาใดเปนการชั่วคราว ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ
(6) พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการสั่งใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข
ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
(7) พิจารณาแตงตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามั ญ เพื่ อช วยเหลื อการปฏิบั ติงานของ อ.ก.ค.ศ. ส วนราชการ
ไดตามความจําเปน
(8) สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสรางขวัญกําลังใจ การปกปองคุมครองระบบคุณธรรม
การจัดสวัสดิการ และการยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสวนราชการ
(9) กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสวนราชการ ในการนี้ใหมีอํานาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากหนวยงานการศึกษา
ใหผูแทนของหนวยงานการศึกษาหรือบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริง กรณีปฏิบัติไมถูกตองและไมเหมาะสม
หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแยงกับกฎหมาย กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
(10) จัดทํา พัฒนา และบูรณาการฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสวนราชการ
(11) จัดทํารายงานประจําปที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในหนวยงานการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ.
(12) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย
มาตรา 18 องคประกอบ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง
ของ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ตามมาตรา 17 (๗) ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
การแตงตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ตามวรรคหนึ่ง ตองคํานึงถึงวงเงินงบประมาณที่ไดรับความคุมคา ความประหยัด
ความรวดเร็วและไมเปนการเพิ่มขั้นตอนในการปฏิบัติหนาที่โดยไมจําเปน
มาตรา 19 คณะอนุก รรมการขา ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสามั ญ ประจํ าจั งหวั ด
เรียกโดยยอวา“อ.ก.ค.ศ. จังหวัด” โดยออกนามจังหวัด หรือคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามัญประจํากรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา “อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร” ประกอบดวย
(1) ผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน
(2) ศึกษาธิการภาค
(3) ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกคนในเขตจังหวัดนั้น ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด และผูอํานวยการ
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด (ถามี) เปนอนุกรรมการ
(4) ผู ทร ง คุ ณวุ ฒิ จํ า น ว น ห กคน ซึ่ ง แ ต ง ตั้ งจา กบุ คค ลที่ มี คว าม รู ค ว าม เชี่ ยว ชา ญ
และประสบการณสูงในดานการบริหารงานบุคคล ดานการศึกษา ดานกฎหมาย หรือดานอื่นที่เปนประโยชน
ตอการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยอยางนอยตองมีผูทรงคุณวุฒิ
ดานการบริหารงานบุคคล ดานการศึกษา และดานกฎหมาย ดานละหนึ่งคน
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(5) ผู แทนข าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาในเขตจั งหวั ดจํ านวนสามคนประกอบด วย
ผูแทนผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นในหนวยงานการศึกษาในเขตจังหวัด
จํ า นวนหนึ่ ง คน ผู แ ทนข า ราชการครู ซึ่ ง มี วิ ท ยฐานะไม ต่ํ า กว า ชํ า นาญการพิ เ ศษจํ า นวนหนึ่ ง คน
และผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น จํานวนหนึ่งคน
(6) ศึกษาธิการจังหวัด เปนอนุกรรมการและเลขานุการ
ให ศึ กษาธิ การจั งหวั ด แต งตั้ งข าราชการในสํ านั กงานศึ กษาธิ การจั งหวั ด จํ านวนไม เกิ นสองคน
เปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได
มาตรา 20 อ.ก.ค.ศ. จังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) เสนอแนะ ก.ค.ศ. หรือสว นราชการ เกี่ยวกั บ การบริห ารงานบุคคลของขาราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษา
(2) พิจารณากําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตจังหวัด รวมทั้งการกําหนดจํานวนและอัตราตําแหนงและเกลี่ยอัตรากําลังใหสอดคลองกับนโยบาย
การบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด และนโยบายของสวนราชการที่เกี่ยวของ
(3) พิ จารณาให ความเห็ น ชอบการบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ข าราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึ กษา
ในเขตจังหวัด
(4) ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณายายของผูบริหารสถานศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขต
จังหวัด
(5) พิ จารณาเกี่ยวกั บเรื่ องการดํ าเนิ นการทางวินั ย การสั่ งใหออกจากราชการและการรองทุ กข
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
(6) สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสรางขวัญกําลังใจ การปกปองคุมครองระบบคุณธรรม
การจั ด สวั สดิ การ และการยกย องเชิ ด ชู เ กี ยรติ ข าราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึ กษาในหน ว ยงาน
การศึกษาในเขตจังหวัด
(7) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในหนวยงานการศึกษาในเขตจังหวัด
(8) จัดทํา พัฒนา และบูรณาการฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงาน
การศึกษาในเขตจังหวัด
(9) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในหนวยงานการศึกษาในเขตจังหวัดเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. และสวนราชการที่เกี่ยวของ
(10) พิ จารณาแต งตั้ ง อนุ กรรมการ หรื อแต งตั้ ง คณะทํ างาน เพื่ อช ว ยเหลื อการปฏิ บั ติ งานของ
อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ไดตามความจําเปน
ในการเสนอและการแตงตั้งอนุกรรมการ หรือแตงตั้งคณะทํางานตามวรรคหนึ่งตองคํานึงถึงวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับ ความคุมคา ความประหยัด ความรวดเร็วและไมเปนการเพิ่มขั้นตอนในการปฏิบัติหนาที่
โดยไมจําเปน
(11) พิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตจังหวัดที่ไมอยูในอํานาจและหนาที่
ของผูบริหารของหนวยงานการศึกษา
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(12) ปฏิบัติ หน าที่อื่ นตามที่ บัญญัติไวในพระราชบั ญญั ตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ. หรื อ
อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ มอบหมาย
มาตรา 21 อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ ไ ด รั บ มอบหมาย เป น ประธานกรรมการ และให มี อ งค ป ระกอบของคณะกรรมการเป น ไปตาม
มาตรา 19 (2) (3) (4) (5) และ (6)
ให ศึ กษาธิ การจั งหวั ด แต งตั้ งข าราชการในสํ านั กงานศึ กษาธิ การจั งหวั ด จํ านวนไม เกิ น สองคน
เปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได
ให อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ตามมาตรา ๒๐
มาตรา 22 ให อ.ก.ค.ศ. จังหวัด แตงตั้งอนุกรรมการเพื่อชวยเหลือหรือกลั่นกรองงาน เกี่ยวกับการบรรจุ
การแตงตั้ง การยาย การดําเนินการทางวินัย การกําหนดวิทยฐานะ หรือการกําหนดสิทธิประโยชนตาง ๆ
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ประกอบดวย
(1) กรรมการใน อ.ก.ค.ศ. จังหวัด จํานวนหนึ่งคน เปนประธานอนุกรรมการ
(2) กรรมการใน อ.ก.ค.ศ. จังหวัด จํานวนสองคน เปนอนุกรรมการ
(3) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผูอํานวยการสถานศึกษาในจังหวัดจํานวนสองคน
เปนอนุกรรมการ
(4) ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิไดเปนกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. จังหวัด จํานวนไมเกินสามคน เปนอนุกรรมการ
(5) ศึกษาธิการจังหวัด เปนอนุกรรมการและเลขานุการ
ในกรณี มี ความจํ าเป น อ.ก.ค.ศ. จั งหวั ด อาจแต งตั้ งข าราชการในสํ านั กงานศึ กษาธิ การจั งหวั ด
จํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได
มาตรา 23 คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธี การได มาของอนุกรรมการขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาสามัญประจําสวนราชการตามมาตรา 16 (3) และ (5) และอนุกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสามัญประจําจังหวัด มาตรา 19 (4) และ (5) และอนุกรรมการ มาตรา 22 (3) และ (4)
วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
มาตรา 24 การประชุมของ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร
และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งตามมาตรา 15 ใหนําความในมาตรา 12 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 25 ให ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเป น ผู บ ริ ห ารราชการในสํ า นั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาและเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
และมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) เสนอแนะการบรรจุและแตงตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่นที่อยูในอํานาจและหนาที่
ของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด

๑๑

(2) พิจารณาความดีความชอบของผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(3) จัดทําแผนและสงเสริมการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา
(4) จัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(5) จั ดทํามาตรฐานคุ ณภาพงาน กํ าหนดภาระงานขั้นต่ํ า และเกณฑการประเมินผลงานสําหรั บ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ
และ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด มอบหมาย
มาตรา 26 ให ศึ กษาธิ ก ารจั ง หวั ด เป น ผู บริ ห ารราชการในสํ านั ก งานศึ กษาธิ ก ารจั ง หวั ด และ
เปนผูบังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(1) รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
(2) รับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการที่เปนอํานาจและหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด และ ตามที่
อ.ก.ค.ศ. จังหวัด มอบหมาย
(3) เสนอแนะการบรรจุและแตงตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่นที่อยูในอํานาจและหนาที่
ของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด
(4) พิจารณาความดีความชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
(5) จัดทําแผนและสงเสริมการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
(6) จัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
(7) จั ดทํามาตรฐานคุ ณภาพงาน กํ าหนดภาระงานขั้นต่ํ า และเกณฑการประเมินผลงานสําหรั บ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
(8) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทํารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด
เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. ตอไป
(9) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย
มาตรา 27 ใหผูบริหารการศึกษาซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานระดับจังหวัด หนวยงานการศึกษาอื่ น
นอกจากตามมาตรา 25 และมาตรา 26 เปนผูบริหารราชการในหนวยงานการศึกษานั้น และเปนผูบังคับบัญชา
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษานั้น และใหนํามาตรา 25 มาใชบังคับแก
ผูดํารงตําแหนงดังกลาวโดยอนุโลม
มาตรา 28 ให ค ณะกรรมการสถานศึ กษา มี อํ า นาจและหน าที่ เกี่ ยวกั บ การบริ ห ารงานบุ คคล
สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดังตอไปนี้
(๑) กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
หลักเกณฑและวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ และ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด กําหนด

๑๒

(๒) เสนอความตองการจํานวนและอั ตราตําแหนงของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. จังหวัดพิจารณา
(๓) ให ข อคิ ดเห็ น เกี่ ยวกั บ การบริ ห ารงานบุ คคลของข าราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึ กษา
ในสถานศึกษาตอผูบริหารสถานศึกษา
(๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด มอบหมาย
ใหนําความในมาตรา 12 มาใชบังคับแกคณะกรรมการสถานศึกษา โดยอนุโลม
มาตรา 29 ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา และมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ควบคุม ดูแลใหการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
หลักเกณฑและวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด กําหนด
(๒) พิจารณาเสนอความดีความชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
(๓) สงเสริม สนับสนุนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
(๔) จัดทํามาตรฐาน ภาระงาน สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
(๕) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่นหรือตามที่ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ
อ.ก.ค.ศ. จังหวัด หรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย
หมวด 2
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรา 30 ให มี คณะกรรมการพิ ทั กษ ระบบคุณธรรมขาราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษา
คณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา “ก.พ.ค.ศ.” ประกอบดวยกรรมการจํานวนเจ็ดคน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้งตามมาตรา 32
กรรมการ ก.พ.ค.ศ. ตองทํางานเต็มเวลา
ใหเลขาธิการ ก.ค.ศ. เปนเลขานุการของ ก.พ.ค.ศ.
มาตรา 31 ผูจะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ ก.พ.ค.ศ. ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาป
(๓) มีคุณสมบัติอื่นอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(ก) เปนหรือเคยเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการข า ราชการครู คณะกรรมการข า ราชการพลเรื อน คณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ น
ในมหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ข) เปนหรือเคยเปนกรรมการกฤษฎีกา

๑๓

(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลอุทธรณหรือเทียบเทา
หรือตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน
(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอัยการพิเศษประจําเขตหรืออธิบดีอัยการภาค
หรือเทียบเทา
(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง หรือประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ หรือมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ หรือเทียบเทา
(ฉ) เปนหรือเคยเปนผูสอนวิชาในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร
สังคมศาสตร หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินในสถาบันอุดมศึกษา และดํารงตําแหนงหรือ
เคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารย แตในกรณีที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยตองดํารงตําแหนง
หรือเคยดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวาหาป
มาตรา 32 ใหมีคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.ศ. ประกอบดวยประธานศาลปกครองสูงสุด
เปนประธาน รองประธานศาลฎีกาที่ไดรับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ใน ก.ค.ศ. หนึ่งคน ซึ่งไดรับเลือกโดย ก.ค.ศ. และใหเลขาธิการ ก.ค.ศ. เปนกรรมการและเลขานุการ
ใหคณะกรรมการคัดเลือกมีหนาที่คัดเลือกบุคคลผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 31 จํานวนเจ็ดคน
ใหผูไดรับคัดเลือกตามวรรคสองประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ ก.พ.ค.ศ.
แลวใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.ศ. ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกําหนด
มาตรา 33 กรรมการ ก.พ.ค.ศ. ตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เปนขาราชการ
(๒) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใด
(๓) เปนผู ดํารงตํ าแหน งทางการเมื อง กรรมการหรือผู ดํารงตํ าแหน งที่ รั บผิ ดชอบในการบริหาร
พรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๔) เปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
(๕) เปนกรรมการในองคกรกลางบริหารงานบุคคลในหนวยงานของรัฐ
(๖) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอยางอื่นหรือดํารงตําแหนงหรือประกอบการใด ๆ หรือเปนกรรมการ
ในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน อันขัดตอการปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 34 ผู ไ ด รั บ คั ด เลื อ กเป น กรรมการ ก.พ.ค.ศ. ผู ใ ดมี ลั ก ษณะต อ งห า มตามมาตรา 33
ผู นั้ น ต อ งลาออกจากการเป น บุ ค คลซึ่ ง มี ลั ก ษณะต อ งห า ม หรื อ แสดงหลั ก ฐานให เ ป น ที่ เ ชื่ อ ได ว า
ตนได เ ลิ ก การประกอบอาชี พ หรื อ วิ ช าชี พ หรื อ การประกอบการอั น มี ลั ก ษณะต อ งห า มดั ง กล า ว
ตอเลขานุการ ก.พ.ค.ศ. ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคัดเลือก
ในกรณีที่ผูไดรับคัดเลือกเปนกรรมการ ก.พ.ค.ศ. มิไดลาออกหรือเลิกการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
หรื อการประกอบการดั ง กล าวภายในเวลาที่ กํ า หนดตามวรรคหนึ่ ง ให ถื อว า ผู นั้ น มิ เคยได รั บ คั ด เลื อ ก
เปนกรรมการ ก.พ.ค.ศ. และใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.ศ. ขึ้นใหม

๑๔

มาตรา 35 กรรมการ ก.พ.ค.ศ. มีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
ใหกรรมการ ก.พ.ค.ศ. ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการ ก.พ.ค.ศ. ใหม
มาตรา 36 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการ ก.พ.ค.ศ. พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 31 หรือมาตรา 33
(๕) ต องคํ าพิ พากษาถึ งที่ สุ ดให จํ าคุ ก แม จะมี การรอการลงโทษ เว น แต เป น การรอการลงโทษ
ในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๖) ไมสามารถปฏิบัติงานไดเต็มเวลาอยางสม่ําเสมอตามระเบียบของ ก.พ.ค.ศ.
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการ ก.พ.ค.ศ. เทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได และใหถือวา
ก.พ.ค.ศ. ประกอบดวยกรรมการ ก.พ.ค.ศ. เทาที่เหลืออยู เวนแตมีกรรมการ ก.พ.ค.ศ. เหลืออยูไมถึงหาคน
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีที่กรรมการ ก.พ.ค.ศ. พนจากตําแหนงตามวาระใหคณะกรรมการ
คัดเลือกดําเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.ศ. แทนกรรมการ ก.พ.ค.ศ. ซึ่งพนจากตําแหนงโดยเร็ว
มาตรา 37 ก.พ.ค.ศ. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะตอ ก.ค.ศ. เพื่อให ก.ค.ศ. ดําเนินการจัดใหมีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารงานบุคคล
ในสวนที่เกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรม
(๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา 137
(๓) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามมาตรา 145
(๔) พิจารณาเรื่องการคุมครองระบบคุณธรรม
(๕) ออกกฎ ก.พ.ค.ศ. ระเบี ยบ หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารเพื่ อปฏิ บั ติ การตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
กฎ ก.พ.ค.ศ. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
(๖) แตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่ ก.พ.ค.ศ. กําหนด เพื่อเปนกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณหรือเปนกรรมการวินิจฉัยรองทุกข
มาตรา 38 ให กรรมการ ก.พ.ค.ศ. กรรมการวิ นิ จ ฉั ยอุ ทธรณ และกรรมการวิ นิ จฉั ยร อ งทุ ก ข
ไดรับเงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา และใหมีสิทธิ
ไดรับคาใชจายในการเดินทางตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการเชนเดียวกับ
ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
มาตรา 39 การประชุมของคณะกรรมการ ก.พ.ค.ศ. กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ และกรรมการวินิจฉัย
รองทุกข ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.พ.ค.ศ. กําหนด”

๑๕

หมวด 3
บททั่วไป
มาตรา 40 การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัตินี้
ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาคระหวางบุคคล
และหลักการไดรับการปฏิบัติและการคุมครองสิทธิอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม เพราะเหตุความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ
อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นที่ไมตรงกันในเรื่องอื่น ๆ จะกระทํามิได
การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะตองกําหนดประมวลจริยธรรม
ระบบพิทักษคุณธรรม การบริห ารจัด การเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตองเปนไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ตอการศึกษาชาติความมีประสิทธิภาพ และความคุมคา โดยใหปฏิบัติ
ราชการอยา งมี คุณ ภาพ คุณ ธรรม และมีคุ ณภาพชีวิ ต ที่ ดี รวมทั้งเสริมสร างกลไกการบริหารงานบุ คคล
การบรรจุและแตงตั้ง การพัฒนา การพิจารณาความดี ความชอบ การเลื่อนตําแหนง วิทยฐานะ การใหได
รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง การเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ วินัย
และการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการการอุทธรณและการรองทุกข
มาตรา 41 ผูซึ่งจะเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติทั่วไป
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
(๓) เปน ผูเ ลื่อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั น มี พระมหากษั ต ริ ยท รงเป น ประมุ ข
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
(๕) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(๖) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑที่กําหนด
ในกฎหมายองคกรวิชาชีพนั้น ๆ
(๗) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๘) ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไมเปนบุคคลลมละลาย

๑๖

(๑๐) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม เ ป น ผู เ คยถู ก ลงโทษให อ อก ปลดออก หรื อ ไล อ อกจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ องค ก ารมหาชน
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ
(๑๒) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๓) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ
มาตรา 42 อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
อัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหนงสําหรับบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 49 (2) ใหนําบัญชี
อัตราเงินเดือน และเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม
เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงไมถือเปนเงินเดือน
มาตรา 43 เพื่ อ ประโยชน ใ นการออมทรั พ ย ข องข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
คณะรัฐมนตรีอาจวางระเบียบและวิธีการใหกระทรวงการคลังหักเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเปนเงินสะสมก็ได โดยคิดดอกเบี้ยเงินสะสมนั้นใหในอัตราไมต่ํากวาดอกเบี้ยเงินฝากประจํา
ของธนาคารพาณิชย
เงิน สะสมและดอกเบี้ ยนี้จ ะจา ยคืน หรือ ใหกู ยืม เพื่อ ดําเนิน การตามโครงการสวัส ดิการสํา หรั บ
ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตามระเบี ย บที่ ก ระทรวงกํ า หนดโดยความเห็ น ชอบของ
คณะรัฐมนตรี
มาตรา 44 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงในบางทองที่
หรือบางสภาพการทํางาน ตําแหนงในบางสายงาน หรือตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา 45 ขา ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา อาจได รั บเงิ น เพิ่ ม ค าครองชี พ ชั่ ว คราว
ตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 46 วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําป และการลา
หยุดราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด ในกรณี ก.ค.ศ.
ยังมิไดกําหนด ใหนําหลักเกณฑเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวที่ใชกับขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 47 เครื่องแบบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและระเบียบการแตงเครื่องแบบ
ใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น

๑๗

มาตรา 48 บําเหน็จบํานาญขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น

หมวด 4
การกําหนดตําแหนงวิทยฐานะ
และการใหไดรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง
มาตรา 49 ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี ๓ ประเภท ดังนี้
ก. ตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูสอนในหนวยงานการศึกษา ไดแก ตําแหนง ดังตอไปนี้
(๑) ครูผูชวย
(๒) ครู
(๓) อาจารย
(๔) ผูชวยศาสตราจารย
(๕) รองศาสตราจารย
(๖) ศาสตราจารย
ตําแหนงใน (๑) และ (๒) จะมีในหนวยงานการศึกษาใดก็ได สวนตําแหนงใน (๓) ถึง (๖) ใหมีใน
หนวยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา
ข. ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา ไดแก ตําแหนง ดังตอไปนี้
(๑) รองผูอํานวยการสถานศึกษา
(๒) ผูอํานวยการสถานศึกษา
(๓) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๔) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(5) รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด
(6) ผูอาํ นวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด
(7) รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร
(8) ผูอาํ นวยการสํานักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร
(9) ผูอาํ นวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ
(10) รองผูอ ํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
(11) ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
(12) ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ตํา แหน ง ผูบ ริ ห ารใน (๑) และ (๒) ให มี ในสถานศึ กษาและหน ว ยงานการศึ ก ษาตามประกาศ
กระทรวง ตําแหนงผูบ ริหารใน (๓) และ (๔) ใหมีในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตําแหนงผูบริหารในหนวยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา การกําหนดระดับตําแหนง การใหไดรับเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนง ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาใชบังคับโดยอนุโลม
เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนดไวเปนอยางอื่น
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ค. ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีดังตอไปนี้
(๑) ศึกษานิเทศก
(๒) ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด หรือตําแหนงของขาราชการที่ ก.ค.ศ.
นํามาใชกําหนดใหเปนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
การกําหนดระดับตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา 49 ค. (๒) ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. โดยใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสวนที่เกี่ยวของกับการกําหนดตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
ของขาราชการพลเรือนสามัญมาใชบังคับโดยอนุโลม
เพือ่ ประโยชนในการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. อาจกําหนด
ตําแหนงหรือเปลี่ยนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเภทตําแหนงผูบริหารการศึกษาบางตําแหนง
เปนประเภทตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 49 ค. (2) ก็ได
มาตรา 50 ใหตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังตอไปนี้ เปนตําแหนงที่มีวิทยฐานะ ไดแก
ก. ตําแหนงครู มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี้
(๑) ครูชํานาญการ
(๒) ครูชํานาญการพิเศษ
(๓) ครูเชี่ยวชาญ
(๔) ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ข. ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี้
(๑) รองผูอํานวยการชํานาญการ
(๒) รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
(๓) รองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ
(๔) ผูอํานวยการชํานาญการ
(๕) ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
(๖) ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ
(๗) ผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
ค. ตําแหนงผูบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี้
(๑) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ
(๒) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
(๓) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
(๔) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ
(5) รองผูอ ํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดชํานาญการพิเศษ
(6) รองผูอ ํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ
(7) ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ
(8) ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญพิเศษ
(9) รองผูอ ํานวยการสํานักงาน กศน. กรุงเทพมหานครชํานาญการพิเศษ
(10) รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน. กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ
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(11) ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ
(12) ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญพิเศษ
(13) ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอชํานาญการพิเศษ
(14) ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอเชี่ยวชาญ
(15) รองผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชํานาญการพิเศษ
(16) รองผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชี่ยวชาญ
(17) ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชี่ยวชาญ
(18) ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชี่ยวชาญพิเศษ
ง. ตําแหนงศึกษานิเทศก มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษานิเทศกชํานาญการ
(๒) ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
(๓) ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ
(๔) ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ
จ. ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดใหมีวิทยฐานะ
มาตรา 51 ใหตําแหนงคณาจารยดังตอไปนี้ เปนตําแหนงทางวิชาการ
(ก) อาจารย
(ข) ผูชวยศาสตราจารย
(ค) รองศาสตราจารย
(ง) ศาสตราจารย
การกํ าหนดระดั บ ตํา แหน ง และการให ไ ด รับ เงิน เดื อนและเงิ น ประจํ า ตํา แหน ง ตามวรรคหนึ่ ง
ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 52 ตําแหนง ขาราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษา จะมีในหนวยงานการศึกษาใด
จํานวนเทาใด และตองใชคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอยางใด ใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
มาตรา 53 ให ก.ค.ศ. จัดทํามาตรฐานตําแหนง มาตรฐานวิทยฐานะและมาตรฐานตําแหนงทางวิชาการ
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไวเปนบรรทัดฐานทุกตําแหนง ทุกวิทยฐานะเพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ คุณวุฒิการศึกษา การอบรม ประสบการณ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
คุณภาพการปฏิบัติงาน หรือผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่
ในการจัดทํามาตรฐานตําแหนงทุกตําแหนง ใหจําแนกตําแหนงเปนประเภทและสายงานตามลักษณะงาน
และจัดตําแหนงในประเภทและสายงานที่มีลักษณะงานอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกันใหอยูในตําแหนง
ประเภทหรือสายงานเดียวกัน หรือโดยประมาณเปนกลุมเดียวกัน โดยแสดงชื่อตําแหนงหนาที่และความรับผิดชอบ
ของตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูที่ดํารงตําแหนงนั้น
มาตรา 54 ให ก.ค.ศ. หรือผูที่ ก.ค.ศ. มอบหมายตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเหมาะสม ในกรณีที่ลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบ ปริมาณงาน
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คุณภาพงานของตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใด ที่ ก.ค.ศ. กําหนดเปลี่ยนแปลงไป
ให ก.ค.ศ. หรือผูที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย พิจารณาปรับปรุงการกําหนดตําแหนงนั้นใหมใหเหมาะสมตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
มาตรา 55 ให ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได รั บ เงิ น เดื อ น เงิ น วิ ท ยฐานะ
และเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ผูใดจะไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด วิทยฐานะใด จะไดรับเงินเดือนอยางใด ตามมาตรา 42
ใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยใหไดรับเงินเดือนในขั้นต่ําของอันดับ ในกรณีที่จะใหไดรับเงินเดือนสูงกวา
หรือต่ํากวาขั้นต่ําหรือสูงกวาขั้นสูงของอันดับ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน กฎ ก.ค.ศ.
หมวด 5
การบรรจุและการแตงตั้ง
มาตรา 56 การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงใด ใหบรรจุแ ละแตงตั้ง จากผูสอบแขงขันไดสําหรับตําแหนง นั้น โดยบรรจุและแตงตั้ง
ตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได
ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับสําหรับการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการตามมาตรา 62
มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 70 มาตรา 76 มาตรา 77 มาตรา 78 และมาตรา 79
มาตรา 57 ผูสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงใด ตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 41 และตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐาน
ตําแหนงนั้นตามมาตรา 53
สําหรับผูดํารงตําแหนงตามมาตรา 41 (๔) และ (๘) ใหมีสิทธิสมัครสอบแขงขันได แตจะมีสิทธิ
ไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการตามที่สอบแขงขันไดก็ตอเมื่อพนจากตําแหนงนั้น ๆ แลว
มาตรา 58 ให ก.ค.ศ. เปนผูดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในกรณีที่ ก.ค.ศ. เห็น สมควร จะมอบหมายให อ.ก.ค.ศ. สว นราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จัง หวัด
สวนราชการหรือหนวยงานการศึกษาเปนผูดําเนินการตามวรรคสองก็ได
หลักสูตร วิธีการสอบแขงขัน วิธีดําเนินการที่เกี่ยวกับการสอบแขงขัน เกณฑการตัดสินการขึ้นบัญชี
ผูสอบแข ง ขัน ได การนํา บัญ ชี ผูส อบแขงขั น ได ในบัญ ชี ห นึ่ง ไปขึ้ น บั ญ ชีเ ปน ผู สอบแข งขัน ไดใ นบัญ ชีอื่ น
การยกเลิกบัญชีผสู อบแขงขันได และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด
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มาตรา 59 ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด สวนราชการหรือหนวยงานการศึกษา
อาจรั บ สมั ค รสอบแข ง ขั น เฉพาะบุ คคลที่ มี คุ ณสมบั ติ พิ เศษในสาขาวิ ชาใดได ทั้ งนี้ ผู สมั ครสอบแข งขั น
ตองมีคุณสมบัติพิเศษในสาขาวิชานั้น ๆ ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
มาตรา 60 ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง มาตรา 62 มาตรา 63 มาตรา 70 มาตรา 76 มาตรา 77 มาตรา 78 และมาตรา 79
หากภายหลังปรากฏวาผูนั้นขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรฐานตําแหนงตามมาตรา 53
หรือขาดคุณสมบัติพิเศษตามมาตรา 59 อยูกอนก็ดี หรือมีกรณีตองหาอยูกอนและภายหลังปรากฏวา
เปนผูขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีตองหานั้นก็ดี ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 สั่งใหผูนั้นออกจากราชการโดยพลัน
แต ทั้ ง นี้ ไ ม ก ระทบกระเทื อ นถึ ง การใดที่ ผู น้ั น ได ป ฏิ บั ติ ไ ปตามอํ า นาจและหน า ที่ แ ละการรั บ เงิ น เดื อ น
หรือผลประโยชนอื่น ใดที่ไ ดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการกอนมีคําสั่งใหออกจากราชการนั้น
และถาการเขารับราชการเปนไปโดยสุจริตแลว ใหถือวาเปนการสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จ
บํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
มาตรา 61 ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู ใ ดได รั บ การแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง
วิทยฐานะ หรือตําแหนงทางวิชาการใด ตองมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดไวในมาตรฐานตําแหนง
มาตรฐานวิทยฐานะ หรือมาตรฐานตําแหนงทางวิชาการนั้น
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน ก.ค.ศ. อาจอนุมัติใหแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จากบุ ค คลซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะต า งไปจากที่ กํ า หนดไว ใ นมาตรฐานตํ า แหน ง มาตรฐานวิ ท ยฐานะ
หรือมาตรฐานตําแหนงทางวิชาการก็ได
มาตรา 62 ในกรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษที่ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ.จังหวัด
ไมสามารถดําเนิน การสอบแขงขัน ได หรือการสอบแขงขัน อาจทําใหไมไ ดบุคคลตองตามประสงคข อง
ทางราชการ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยวิธีอื่นได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
มาตรา 63 หนวยงานการศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนแกราชการ
ที่จะตองบรรจุและแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความรู ความสามารถ มีความชํานาญหรือเชี่ยวชาญระดับสูงเขารับราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหห นวยงานการศึกษาดําเนิน การขอความเห็นชอบจาก
อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัดกอน แลวใหขออนุมัติจาก ก.ค.ศ.เมื่อ ก.ค.ศ. ไดพิจารณา
อนุมัติใหสั่งบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงใด วิทยฐานะใด และกําหนดเงินเดือนที่จะใหไดรับแลว ใหผูมีอํานาจ
ตามมาตรา 65 สั่งบรรจุและแตงตั้งได ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
มาตรา 64 นอกจากการบรรจุแ ละแต งตั้ง เพื่อ ใหบุ คคลเขา รับ ราชการเปน ข าราชการครู แ ละ
บุค ลากรทางการศึกษาแลว ก.ค.ศ. อาจกําหนดใหตําแหนงขาราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษา
บางตํ า แหน ง เป น สั ญ ญาจ า งปฏิ บั ติ ง านรายป ห รื อ โดยมี กํ า หนดเวลาตามระเบี ย บที่ ก.ค.ศ. กํ า หนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง หรือเปนพนักงานราชการ โดยไมตองเปนขาราชการก็ได
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ในกรณีที่ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามวรรคหนึ่งเปนบุคคลภายนอก และ ก.ค.ศ. กําหนดใหมี
สถานภาพเปนขาราชการ ใหผูนั้นมีสิทธิหนาที่และไดรับสิทธิประโยชนอื่น ๆ เชนเดียวกับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ในระหวางสัญญาจาง เวนแตสัญญาจางนั้นจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่น
หรือกําหนดยกเวนเปนกรณีเฉพาะไว
ใหนําบทบัญญัติในเรื่องคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง การสรรหาและการบรรจุ
และแตงตั้งของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใชบังคับกับผูดํารงตําแหนงตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสองโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ค.ศ.
มาตรา 65 ภายใตบังคับมาตรา 56 วรรคหนึ่ง มาตรา 62 มาตรา 63 มาตรา 70 มาตรา 76
มาตรา 77 มาตรา 78 และมาตรา 79 การบรรจุและแตงตั้ งขาราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา
ผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๑) การบรรจุและแตงตั้งตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อไดรับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. แลวให
ผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการที่ผูนั้นสังกัดอยูเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและใหรัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอ
นายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
(๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตําแหนง
ผูอํานวยการสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา ตําแหนงรองศึกษาธิการจังหวัด ตําแหนงศึ กษาธิ การจั งหวั ด
ตําแหนงรองผูบริหารการศึกษาอื่น หรือตําแหนงผูบริหารการศึกษาอื่นซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานระดับจังหวัด
ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง เวนแตตําแหนงที่มีวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญพิเศษ ใหผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการที่ผูนั้นสังกัดอยูเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ
(3) การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสํานักงานศึกษาธิการภาค
เวนแตตําแหนงที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ใหศึกษาธิการภาคที่ผูนั้นสังกัดอยูเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและ
แตงตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ
(4) การบรรจุ และแต งตั้ ง ให ดํ ารงตํ าแหน งรองผู อํ านวยการสถานศึ กษา ตํ าแหน งผู อํ านวยการ
สถานศึกษา ตําแหนงศึกษานิเทศก ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 49 ค. (๒) ตําแหนงครู และ
ตําแหนงครูผูชวย ในเขตพื้นที่การศึกษา เวนแตตําแหนงที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ใหผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด
(5) การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เวนแต ตําแหนงที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ และตําแหนงรองศึกษาธิการตาม (2) ใหศึกษาธิการจังหวัด
ที่ผูนั้นสังกัดอยูเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด
(6) การบรรจุ และแต งตั้ ง ให ดํ ารงตํ าแหน งรองผู อํ านวยการสถานศึ กษา ตํ าแหน งผู อํ านวยการ
สถานศึกษา ตําแหนงศึกษานิเทศก ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 49 ค. (๒) ตําแหนงครู และ
ตําแหน งครู ผู ช วย ซึ่ งมิได อยู ในสั งกั ดเขตพื้ นที่ การศึกษา เว นแต ตําแหน งที่ มี วิ ทยฐานะเชี่ ยวชาญพิ เศษ
ใหตําแหนงผูบริหารการศึกษาซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานในระดับจังหวัดของสวนราชการที่ผูนั้นสังกัดอยูเปนผูมี
อํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง โดยอนุมตั ิ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด
(7) การบรรจุ และแต งตั้ งให ดํ ารงตํ าแหน งรองผู อํ านวยการสถานศึ กษา ตํ าแหน งผู อํ านวยการ
สถานศึกษา ตําแหนงศึกษานิเทศก ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 49 ค. (๒) ตําแหนงครู และ
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ตําแหนงครูผูช วย ในหนวยงานการศึกษาที่ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เพื่อทํ าหน าที่บริหารงานบุคคลสํ าหรั บ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษานั้น เวนแตตําแหนงที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
พิเศษ ใหผู บังคับบั ญชาสูงสุดของสวนราชการ หรือผูที่ ไดรั บมอบหมายจากผู บังคับบั ญชาสูงสุดของ
สวนราชการที่ผูนั้นสังกัดอยูเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
(8) การบรรจุและแตงตั้งตําแหนงอาจารย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงรองศาสตราจารย
และตําแหนงศาสตราจารย ตามมาตรา 49 ก. (๓) ถึง (๖) ใหนาํ กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลมโดยใหสภาสถาบันอุดมศึกษาทําหนาที่แทน ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่
ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนดไวเปนอยางอื่น
การบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ข าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษานอกจากตาม (2) ถึ ง (7) ให
ผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการที่ผูนั้น
สังกัดอยูเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ
บรรดาบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ที่บัญญัติถึงผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ใหหมายถึงผูมีอํานาจ
สั่งบรรจุตามวรรคหนึ่ง (๑) หรือผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (7) หรือ (8)
แลวแตกรณี
มาตรา 66 การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด และการเลื่อนเปน
วิทยฐานะใดตองเปนไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 53 ซึ่งผานการประเมิน ทั้งนี้ ใหคํานึงถึง
ความประพฤติดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ คุณภาพการปฏิบัติงาน
ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในดานการเรียนการสอน ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
มาตรา 67 ใหมีการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะสําหรับตําแหนงที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เปนระยะ ๆ เพื่อดํารงไวซึ่งความรู ความสามารถ ความชํานาญการ หรือความเชี่ยวชาญในตําแหนงและ
วิทยฐานะที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
กรณี ที่ ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู ใ ดไม ผ า นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ใหดําเนินการตามความเหมาะสม ดังตอไปนี้
(๑) ใหมีการพัฒ นาขาราชการผูนั้น ใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล เพื่อใหสามารถผานการประเมินผลการปฏิบัติงานได
(๒) ใหดําเนินการในมาตรการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรา 85 หรืองดเงินประจําตําแหนง หรือเงินวิทยฐานะ แลวแตกรณี
(๓) ในกรณีที่ผูใดไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับที่กําหนด
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 สั่งใหผูนั้นออกจากราชการตามมาตรา 124 (๖)
การดําเนินการตามวรรคสองใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
มาตรา 68 ผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 62 ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ในตําแหนงนั้น แตถาผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงครูผูชวย ใหผูนั้นเตรียมความพรอมและ
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พัฒนาอยางเขมเปนเวลาสองปกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู ทั้งนี้ การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและ
การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ถาในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม แลวแตกรณี
ผูมีอํานาจตามมาตรา 65 พิจารณาเห็นวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีความประพฤติไมดี
หรือไมมีความรู หรือไมมีความเหมาะสม หรือมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขมอยูต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยไมควรใหรับราชการตอไปก็ใหสั่งใหผูนั้นออกจากราชการได
ไมวาจะครบกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมหรือไมก็ตาม
ถาพนกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมดังกลาวแลว
และผูมีอํานาจตามมาตรา 65 พิจารณาเห็นวา ควรใหผูนั้นรับราชการตอไป ก็สั่งให ผูนั้นปฏิบัติหนาที่
ในตําแหนงหรือวิทยฐานะที่จะไดรับแตงตั้งตอไป และใหรายงานหัวหนาสวนราชการ ศึกษาธิการภาค
ศึกษาธิการจังหวัด ผูบริหารการศึกษา อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด แลวแตกรณี
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดซึ่งอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือ
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม แลวแตกรณี ถูกสั่งใหออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร
ตามมาตรา 78 และต อ มาปรากฏว า ผู นั้น มี กรณี จ ะต อ งถู ก สั่ง ให ออกจากราชการตามวรรคสองหรื อ
ตามมาตราอื่น ก็ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 หรือผูมีอํานาจตามมาตราอื่นนั้น แลว แตกรณี มีอํานาจ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งใหออกตามมาตรา 78 เปนใหออกจากราชการตามวรรคสอง หรือมาตราอื่นนั้นได
ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมในตําแหนงใด
ถ า ได รั บ แต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง อื่ น ให เ ริ่ ม ทดลองปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการหรื อ เตรี ย มความพร อ มและ
พัฒนาอยางเขมใหม
ผู อ ยู ใ นระหว า งทดลองปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการหรื อ เตรี ย มความพร อ มและพั ฒ นาอย า งเข ม
ผูใดถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญาหรือกระทําผิดวินัย โดยมีมูลตามที่กลาวหาวาไดกระทําผิดดังกลาว
ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยไดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือเมื่อมีกรณีที่บุคคลดังกลาว
จะตองออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือตามมาตราอื่น ก็ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65
หรือผูมีอํานาจตามมาตราอื่นนั้น สั่งลงโทษหรือสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ แลวแตกรณี
ผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสาม หรือสั่งใหออกจากราชการตามมาตราอื่น
ในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ที่มิใชเปนการถูกลงโทษ
ปลดออก หรือไลออก ใหถือเสมือนวาผูนั้นไมเคยเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แตทั้งนี้
ไมกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม หรือการรับ
เงินเดือนหรือผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางที่ผูนั้นอยูในระหวาง
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
มาตรา 69 การเปลี่ยนตําแหนง การยายและการโอนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกพักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย
วาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูนั้นอาจถูกเปลี่ยนตําแหนงหรือยายตามวรรคหนึ่งได เวนแต
ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนในกรณีอื่น
ตามมาตรา 133
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มาตรา 70 การโอนพนักงานสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
ที่ มิ ใ ช พ นั ก งานวิ ส ามั ญ และการโอนข า ราชการอื่ น ที่ มิ ใ ช ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ตามพระราชบัญญัตินี้ และมิใชขาราชการการเมือง มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อาจทําไดหากบุคคลนั้นสมัครใจ โดยใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ของหนวยงานการศึกษาที่ประสงคจะรับโอน
ทําความตกลงกับผูมีอํานาจสั่งบรรจุของสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิม แลวเสนอเรื่องให ก.ค.ศ.
อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด แลวแตกรณี อนุมัติโดยใหคํานึงถึงประโยชนที่หนวยงานการศึกษานั้น
จะไดรับเปนสําคัญ ทั้งนี้ จะบรรจุและแตงตั้งใหมีตําแหนงใด วิทยฐานะใด และใหไดรับเงินเดือนเทาใด
ใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด แตเงินเดือนที่จะใหไดรับตองไมสูงกวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ ความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน เวนแตจะเปนการโอนตามวรรคสอง
การโอนพนัก งานสว นทองถิ่น ตามกฎหมายว าดว ยระเบีย บบริ ห ารงานบุคคลสว นทอ งถิ่น และ
ขาราชการอื่นซึ่งเปนผูสอบแขงขันไดหรือผูไ ดรับคัด เลือกมาใหบรรจุและแตงตั้ง เปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใหทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูที่โอนตามมาตรานี้
ในขณะที่เปนพนักงานสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือขาราชการอื่น
เปนเวลาราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
ให ก.ค.ศ. จัดทํามาตรฐานการเปรียบเทียบตําแหนงระหวางประเภทขาราชการตางสังกัดองคกรกลาง
บริหารงานบุคคล เพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในตําแหนงใด วิทยฐานะใด และจะใหรับเงินเดือนเทาใด ทั้งนี้ เงินเดือนที่จะไดรับ จะตองไมสูงกวา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ ความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญ
ในระดับเดียวกัน เวนแตเปนการโอนตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
มาตรา 71 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไปดํารงตําแหนงในหนวยงาน
การศึกษาอื่นภายในสวนราชการหรือภายในเขตพื้นที่การศึกษาหรือตางเขตพื้นที่การศึกษาใหเปนอํานาจ
ของผูมีอํานาจตามมาตรา 65
การยายผูบริหารสถานศึกษา ใหเปนอํานาจของผูมีอํานาจตามมาตรา 65 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด
การยายผูบริหารการศึกษา และศึกษาธิการจังหวัด ใหเปนอํานาจของผูมีอํานาจตามมาตรา 65 โดยอนุมัติ
อ.ก.ค.ศ.สวนราชการ
การยายขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตองไดรับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. แตถาเปน การยายไปบรรจุและแตง ตั้งในตําแหนง
ซึ่ง ก.ค.ศ. ยังมิไดกําหนด จะกระทําไดเมื่อ ก.ค.ศ. กําหนดตําแหนงแลว
การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา
โดยการพิจารณาใหยึด หลักคุณ ธรรม มีความเที่ยงธรรม เปด เผย โปรง ใส ตามหลักเกณฑแ ละวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
มาตรา 72 ภายใตบังคับตามมาตรา 69 และมาตรา 71 ให ก.ค.ศ. ดําเนินการใหมีการสับเปลี่ยน
หนาที่หรือยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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หรือตําแหนงที่มีลักษณะบริหารตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยยึดหลักการใหอยูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงใด
ตําแหนงหนึ่งดังกลาว ไดไมเกินสี่ป เวนแตมีเหตุผลและความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการจะใหปฏิบัติหนาที่
ติดตอในคราวเดียวกันไดคราวละหนึ่งปแตตองไมเกินหกป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
มาตรา 73 การเลื่อนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเปนตําแหนงที่มิไดกําหนดใหมีวิทยฐานะ
เพื่อใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น ใหกระทําไดโดยการสอบแขงขัน สอบคัดเลือก คัดเลือก หรือประเมิน
ดวยวิธีการอื่น
กรณีใดจะเลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันได ผูสอบคัดเลือกได ผูไดรับคัดเลือก หรือผูผานการประเมินดวย
วิธีการอื่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
การสอบแขงขันใหเปนไปตามมาตรา 58 สวนการสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกให อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ
หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด เปนผูดําเนินการ หลักสูตรและวิธีดาํ เนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก คุณสมบัติของ
ผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกหรือผูซึ่งจะไดรับการคัดเลือก เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี การยกเลิกบัญชี
ผูสอบได วิธดี ําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก หลักเกณฑและวิธีการประเมิน การประเมินผลการปฏิบัติงาน
หรือผลงานทางวิชาการ ใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
มาตรา 74 การแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 73 สําหรับผูสอบแขงขันไดใหแตงตั้ง
ตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได
สํ า หรั บ ผู ส อบคั ด เลื อ กได ห รื อ ผู ไ ด รั บ คั ด เลื อ กให แ ต ง ตั้ ง ได ต ามความเหมาะสม โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ความประพฤติดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรูความสามารถ ประสบการณ
ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ คุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติและประวัติการรับราชการ
มาตรา 75 ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู ใ ดได รั บ การแต ง ตั้ ง ให เ ลื่ อ นตํ า แหน ง
หรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยไมเขาเกณฑมาตรฐานตําแหนง หรือมาตรฐานวิทยฐานะ หรือไมผานกระบวนการ
เลื่อนตําแหนงหรือกระบวนการเลื่อนวิทยฐานะตามกฎหมาย หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด หรือ
ผูสั่งสั่งไมถูกตองหรือไมมีอํานาจสั่ง ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 สั่งใหผูนั้นกลับไปดํารงตําแหนงหรือวิทยฐานะ
เดิมโดยพลัน ในกรณีเชนนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่และการรับเงินเดือน
หรือผลประโยชนอื่นที่ไดรับไปแลวหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางที่ไดรับการเลื่อนตําแหนง
หรือเลื่อนวิทยฐานะนัน้ เวนแต ก.ค.ศ. จะอนุมัติใหเลื่อนตําแหนงหรือเลื่อนวิทยฐานะในกรณีนนั้ เปนพิเศษเฉพาะราย
ผูที่ถูกสั่งใหกลับไปดํารงตําแหนงหรือวิทยฐานะเดิมตามวรรคหนึ่ง ใหไดรับเงินเดือนที่พึงจะไดรับ
ตามสถานะเดิมถาหากวาผูนั้นไมไดเลื่อนตําแหนงหรือเลื่อนวิทยฐานะ รวมทั้งใหมีสิทธิไดรับการประเมินผล
การปฏิบัตงิ านในรอบปสําหรับตําแหนงหรือวิทยฐานะเดิม และใหถือวาผูนั้นไมมีและไมเคยมีสถานภาพอยางใด
ที่ไดรับเลื่อนตําแหนง หรือเลื่อนวิทยฐานะนั้น
ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหผูบังคับบัญชาของผูมีอํานาจ
ตามมาตรา 65 ระดับเหนือขึ้นไปมีอํานาจดําเนินการแทนได
มาตรา 76 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดออกจากราชการไปแลว และมิใชเปนการ
ออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ถาสมัครเขารับราชการเปนขาราชการครูและ
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บุคลากรทางการศึกษาและทางราชการประสงคจะรับผูนั้นเขารับราชการ ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65
สั่งบรรจุและแตงตั้งผูนั้นเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใหมีตําแหนง วิทยฐานะ และรับเงินเดือน
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
มาตรา 77 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรบั อนุมัตจิ ากคณะรัฐมนตรีใหออกจากราชการ
ไปปฏิ บั ติ งานใดและให นั บ เวลาระหว า งนั้ น สํา หรั บ คํ า นวณบํ า เหน็ จ บํ า นาญเหมื อ นเป น เวลาราชการ
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ถาผูนั้นกลับเขารับราชการภายในกําหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
แต ไ ม เ กิ น สี่ ป นั บ แต วั น ไปปฏิ บั ติ ห น า ที่ ดั ง กล า ว ให ผู มี อํ า นาจตามมาตรา 65 สั่ ง บรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง
ผู นั้ น เป น ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา โดยให มี ตํ า แหน ง วิ ท ยฐานะ และรั บ เงิ น เดื อ น
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
มาตรา 78 ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู ใ ดถู ก สั่ ง ให อ อกจากราชการเพื่ อ ไป
รับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร เมื่อผูนั้นพนจากราชการทหารโดยมิไดกระทําการใด ๆ
ในระหวางรับราชการทหารอันเสียหายแกราชการอยางรายแรงหรือไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง
และผูนั้นไมเปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา 41 และไมไดถูกสั่งเปลี่ยนแปลงคําสั่งตามมาตรา 128 วรรคสอง
เปนใหออกจากราชการตามมาตราอื่น หากประสงคจะกลับเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาเดิม ใหยื่นเรื่องขอกลับเขารับราชการภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวนั พนจากราชการทหาร และใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 สั่งบรรจุและแตงตั้งผูนั้นเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยใหมีตําแหนง วิทยฐานะ และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งไดรับบรรจุเขารับราชการตามวรรคหนึ่ง ใหมีสิทธิ
ได นั บ วั น รั บ ราชการก อ นถู ก สั่ ง ให อ อกจากราชการรวมกั บ วั น รั บ ราชการทหารตามกฎหมายว า ด ว ย
การรับราชการทหารและวัน รับราชการเมื่อไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปน เวลาราชการติด ตอกัน
เพื่ อ ประโยชน ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ละตามกฎหมายว า ด ว ยบํ า เหน็ จ บํ า นาญข า ราชการเสมื อ นว า
ผูนั้นมิไดเคยถูกสั่งใหออกจากราชการ
มาตรา 79 พนั ก งานส ว นท องถิ่ น ตามกฎหมายว า ด ว ยระเบีย บบริ ห ารงานบุค คลส ว นท อ งถิ่ น
ที่ไมใชพนักงานวิสามัญ หรือไมใชขาราชการหรือพนักงานซึ่งออกจากงานในระหวางทดลองปฏิบัติงานหรือ
ขาราชการที่ไมใชขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและไมใชขาราชการการเมือง ขาราชการวิสามัญ
หรือขาราชการซึ่งออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ผูใดออกจากงานหรือออกจาก
ราชการไปแลว ถาสมัครเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและทางราชการ
ประสงครบั ผูน้นั เขารับราชการ ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ที่ประสงคจะรับเขารับราชการเสนอเรื่องไปให
ก.ค.ศ. หรือผูที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย พิจารณาอนุมัติ ในการนี้ให ก.ค.ศ. หรือผูที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย พิจารณา
โดยคํานึงถึงประโยชนที่ทางราชการจะไดรบั ทั้งนี้ จะบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยใหมีตําแหนงใด วิทยฐานะใด และจะใหไดรับเงินเดือนเทาใดให ก.ค.ศ. เปนผูพิจารณากําหนด
แตจะตองไมสูงกวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิ ความสามารถและความชํานาญ
หรือความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน
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เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูเขารับราชการ
ตามวรรคหนึง่ ในขณะที่เปนพนักงานสวนทองถิน่ ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
หรือในขณะที่เปนขาราชการตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้น เปนเวลาราชการ
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
มาตรา 80 ในกรณีตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตําแหนงใดที่มิไดบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการวางลง
หรือผูดํารงตําแหนงไมสามารถปฏิบัตหิ นาที่ราชการได ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 สั่งใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไปรักษาการในตําแหนงนั้นได
ผูรักษาการในตําแหนงตามวรรคหนึ่งใหมีอํานาจและหนาที่ตามตําแหนงที่รักษาการนั้น ในกรณีที่มี
กฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือมีคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชา แตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงนั้น ๆ เปนกรรมการ หรือใหมีอํานาจและหนาที่อยางใดก็ใหผูรักษาการ
ในตําแหนงทําหนาที่กรรมการ หรือมีอํานาจและหนาที่อยางนัน้ ในระหวางรักษาการในตําแหนงแลวแตกรณี
มาตรา 81 ในกรณีที่มีค วามจําเปน เพื่อประโยชนของทางราชการ ก.ค.ศ. อาจเสนอแนะตอ
หัวหนาสวนราชการ ใหสั่งใหขาราชการผูใดไปปฏิบัติราชการในหนวยงานการศึกษาใดเปนการชั่วคราวได
สําหรั บ การสั่ง ให ขาราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึ กษาผู ใดไปปฏิบั ติร าชการในหนว ยงาน
การศึกษาใดเปน การชั่วคราวในเขตพื้นที่การศึกษา ใหเปน อํานาจของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด
มาตรา 82 ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนหัวหนาสวนราชการ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือผูบริหารการศึกษาอื่น มีอํานาจสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําสวนราชการ
หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหนวยงานการศึกษาแลวแตกรณี เปนการชั่วคราว โดยใหพนจาก
ตําแหนงหนาที่เดิมได ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
การใหไดรับเงินเดือน การแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การดําเนินการทางวินัยและการออกจาก
ราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
มาตรา 83 ในกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลความจํ า เป น หั ว หน า ส ว นราชการ ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา หรื อ ผู บ ริ ห ารการศึ ก ษาอื่ น ซึ่ ง เป น หั ว หน า หน ว ยงานระดั บ จั ง หวั ด มี อํ า นาจสั่ ง
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนจากตําแหนงหนาที่และขาดจากอัตราเงินเดือนในตําแหนง
เดิม โดยใหไดรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนที่ ก.ค.ศ. กําหนดได ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในกฎ ก.ค.ศ.
การใหพน จากตําแหนง การใหไดรับเงินเดือน การแตงตั้ง การเลื่อนเงิน เดือน การดําเนินการ
ทางวินัย และการออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
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หมวด 6
การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
มาตรา 84 ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูแ ละบุคลากร
ทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมีผลงานเปนที่ประจักษ ถือวาผูนั้นมีความชอบ
สมควรไดรับบําเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเปนบันทึกคําชมเชย รางวัล เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือการเลื่อนเงินเดือน
หรือการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่น ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
มาตรา 85 การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหผูบัง คับบัญชา
แตงตั้งคณะกรรมการขึน้ พิจารณา โดยการพิจารณาใหยึดหลักคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม เปดเผย โปรงใส
และพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเปนหลัก และความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งนี้ ภายใตบังคับมาตรา 86
การเลื่ อ นเงิ น เดื อ นตามวรรคหนึ่ ง ให พิ จ ารณาผลการปฏิ บั ติ ง านที่ เ ป น ประโยชน ต อ ผู เ รี ย น
และหนวยงานการศึกษาเปนหลักตามแนวทางการจัดการศึกษาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนเงินเดือนใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
ในกรณีที่ผูบัง คับบัญชาไมสั่งเลื่อนเงินเดือนใหแ กขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด
ใหผูบังคับบัญชาแจงใหผูนั้นทราบพรอมเหตุผลที่ไมเลื่อนเงินเดือน
การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อไดดําเนินการตามหลักเกณฑ
และวิธีการตามวรรคสามแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 เปนผูสั่งเลื่อนเงินเดือน
มาตรา 86 ให ก.ค.ศ. กําหนดเงิน เดือนประสิทธิภาพของตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในตําแหนงที่มีวิทยฐานะ เพื่อใหปฏิบัติงานบังเกิดผลดีและมีความกาวหนาและไดมาตรฐานงาน
ของทางราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
มาตรา 87 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีผลงานดีเดน
เปนที่ประจักษ ใหกระทรวงเจาสังกัด สวนราชการ และหนวยงานการศึกษาดําเนินการยกยองเชิดชูเกียรติ
ตามควรแกกรณี
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เพื่อประโยชนในการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. อาจกําหนดใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูที่มีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานดีเดนหรือผูที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
ใหไดรับเงินวิทยพัฒนได ตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา 88 ใหสวนราชการและหนวยงานการศึกษามีหนาที่จัดสวัสดิการใหแกขาราชการครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตามความเหมาะสมกั บ ฐานะทางสั ง คมและวิ ช าชี พ เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงจู ง ใจ
ใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรา 89 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถึงแกความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ ใหจัดสวัสดิการแกครอบครัวตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีอาจพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหแกผูนั้นเปนกรณีพิเศษ เพื่อประโยชนในการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญก็ได
มาตรา 90 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 56
หรือมาตรา 62 กอนการมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติ ใหผูบังคับบัญชาแจงภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน
มาตรฐานวิชาชีพ ประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑการประเมินผลงาน ระเบียบแบบแผน
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทหนาที่ของขาราชการในฐานะเปนพลเมืองที่ดี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
มาตรา 91 ใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกผูอยูใตบังคับบัญชาและมีหนาที่พัฒนา
ผูอยูใตบัง คับ บัญ ชา เพื่อใหมีค วามรู ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่เหมาะสม ในอันที่จะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความกาวหนา
แกราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
มาตรา 92 ใหมีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
บางตําแหนงและบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ ที่ เ หมาะสม ในอั น ที่ จ ะทํ า ให ก ารปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล
และความกาวหนาแกราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
มาตรา 93 ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุนผูอยูใตบังคับบัญชา โดยการใหไปศึกษา
ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ในกรณีที่มีความจําเปนหรือเปนความตองการของหนวยงานเพื่อประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึ กษาหรือวิช าชีพ หรือคุ ณวุฒิข าดแคลน ผู บังคับ บัญ ชาอาจส งหรือ อนุญ าตใหข าราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด
ที่ไดรับมอบหมาย โดยใหถือเปนการปฏิบัตหิ นาที่ราชการ และมีสิทธิไดเลื่อนเงินเดือนในระหวางลาไปศึกษา
ฝกอบรม หรือวิจัย แลวแตกรณี ทั้งนี้ ภายใตบังคับมาตรา 85 วรรคสาม
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หมวด 7
วินัยและการรักษาวินัย
มาตรา 94 ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต อ งรั ก ษาวิ นั ย ที่ บั ญ ญั ติ เ ป น ข อ ห า ม
และขอปฏิบัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ
มาตรา 95 ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต อ งสนั บ สนุ น การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
และมีหนาที่วางรากฐานใหเกิดระบอบการปกครองเชนวานั้น
มาตรา 96 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย
สุจริต เสมอภาค และเที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส รักษาประโยชนของทางราชการ
และตองปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
หา มมิ ใ ห อ าศั ย หรื อยอมให ผู อื่ น อาศั ย อํา นาจและหน า ที่ ร าชการของตน ไมว า จะโดยทางตรง
หรือทางออม หาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดรับประโยชน
ที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ เปนความผิดวินัยอยางรางแรง
มาตรา 97 ขาราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึ กษาต องปฏิ บัติห นา ที่ร าชการใหเปน ไปตาม
กฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหนวยงานการศึกษา มติคณะรัฐ มนตรี หรือนโยบาย
ของรัฐบาลโดยถือประโยชนสูงสุดของผูเรียน และไมใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
การปฏิ บัติ ห นา ที่ร าชการโดยจงใจไม ป ฏิ บัติต ามกฎหมาย ระเบีย บแบบแผนของทางราชการ
และหนวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเลอ หรือขาดการเอาใจใส
ระมัด ระวัง รักษาประโยชนของทางราชการ อัน เปนเหตุใหเกิด ความเสียหายแกร าชการอยางรายแรง
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
มาตรา 98 ขาราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษาต องปฏิบัติ ต ามคํา สั่ง ของผูบัง คับบั ญ ชา
ซึ่งสั่งในหนาที่ร าชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง
แต ถ า เห็ น ว าการปฏิ บั ติ ต ามคํ าสั่ ง นั้ น จะทํ าให เ สีย หายแก ร าชการ หรื อจะเปน การไม รั กษาประโยชน
ของทางราชการจะเสนอความเห็นเปนหนังสือภายในเจ็ดวัน เพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นก็ได
และเมื่อเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันเปนหนังสือใหปฏิบัติตามคําสั่งเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชา
จะตองปฏิบัติตาม
การขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบ
ดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัย
อยางรายแรง
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มาตรา 99 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองตรงตอเวลา อุทิศเวลาของตนใหแกทางราชการ
และผูเรียน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรมิได
การละทิ้งหนาที่หรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เปนเหตุใหเสียหายแกราชการ
อยางรายแรง หรือการละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน โดยไมมีเหตุผล
อันสมควรหรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเปนความผิดวินัย
อยางรายแรง
มาตรา 100 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองประพฤติเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน
ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลตอผูเรียนและระหวางขาราชการดวยกัน
หรือผูรวมปฏิบัติราชการ ตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรมแกผูเรียนและประชาชนผูมาติดตอราชการ
การกลั่นแกลง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงผูเรียน หรือประชาชนผูมาติดตอราชการ
อยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
มาตรา 101 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมกลั่นแกลง กลาวหาหรือรองเรียน
ผูอื่นโดยปราศจากความเปนจริง
การกระทําตามวรรคหนึ่ง ถาเปนเหตุใหผูอื่นไดรับความเสียหายอยางรายแรงเปนความผิดวินัย
อยางรายแรง
มาตรา 102 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการ
หาประโยชนอันอาจทําใหเสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตําแหนงหนาที่ราชการของตน
การกระทําตามวรรคหนึ่ง ถาเปนการกระทําโดยมีความมุงหมายจะใหเปนการซื้อขาย หรือใหไดรับแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงหรือวิทยฐานะใดโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือเปนการกระทําอันมีลักษณะเปนการให
หรือไดมาซึ่งทรัพยสินหรือสิทธิประโยชนอื่น เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดรับการบรรจุและแตงตั้งโดยมิชอบ
หรือเสื่อมเสียความเที่ยงธรรม เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
มาตรา 103 ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษาต อ งไม คั ด ลอกหรื อ ลอกเลี ย นผลงาน
ทางวิชาการของผูอื่นโดยมิชอบ หรือนําเอาผลงานทางวิชาการของผูอื่น หรือจาง วาน ใชผูอื่นทําผลงานทางวิชาการ
เพื่อไปใชในการเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการให
ไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น การฝาฝนหลักการดังกลาวนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีร่ วมดําเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผูอื่นโดยมิชอบ
หรือรับจัดทําผลงานทางวิชาการไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไม เพื่อใหผูอื่นนําผลงานนั้นไปใชประโยชน
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
มาตรา 104 ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต อ งไม เ ป น กรรมการผู จั ด การ
หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท
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มาตรา 105 ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต อ งวางตนเป น กลางทางการเมื อ ง
ในการปฏิบัติหนาที่ และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน โดยตองไมอาศัยอํานาจและหนาที่
ราชการของตนแสดงการฝกใฝ สงเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล กลุมบุคคล หรือพรรคการเมืองใด
ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต อ งไม เ ข า ไปเกี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น การใด ๆ
อันมีลักษณะเปนการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถิ่น
ผูบริหารทองถิ่น หรือการเลือกตั้ง อื่นที่มีลักษณะเปนการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
รวมทั้งจะตองไมใหการสงเสริม สนับสนุน หรือชักจูงใหผูอื่นกระทําการในลักษณะเดียวกัน การดําเนินการ
ที่ฝาฝนหลักการดังกลาวนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
มาตรา 106 ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต อ งรั ก ษาชื่ อ เสี ย งของตนและรั ก ษา
เกียรติศักดิข์ องตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยไมกระทําการใด ๆ อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว
การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุด
ให จํ า คุ ก หรื อ ให รั บ โทษที่ ห นั ก กว า จํ า คุ ก เว น แต เ ป น โทษสํ า หรั บ ความผิ ด ที่ ไ ด ก ระทํ า โดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอื่นใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง เปนความผิดวินัย
อยางรายแรง
ขาราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึ กษาที่ เสพยาเสพติด หรือสนั บสนุน ใหผู อ่ืน เสพยาเสพติ ด
เลนการพนันเปนอาจิณ หรือกระทําการลวงละเมิดทางเพศตอผูเรียนหรือนักศึกษา ไมวาจะอยูในความดูแล
รับผิดชอบของตนหรือไม เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
มาตรา 107 ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย ปองกัน
มิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูล
ที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย
การเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินยั ใหกระทําโดยการปฏิบัตติ นเปนแบบอยางที่ดี
การฝกอบรม การสรางขวัญและกําลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสรางและพัฒนาเจตคติ
จิตสํานึก และพฤติกรรมของผูอยูใตบังคับบัญชาใหเปนไปในทางที่มีวินัย
การป อ งกั น มิ ใ ห ผู อ ยู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชากระทํ า ผิ ด วิ นั ย ให ก ระทํ า โดยการเอาใจใส สั ง เกตการณ
และขจัดเหตุที่อาจกอใหเกิดการกระทําผิดวินัย ในเรื่องอันอยูในวิสัยที่จะดําเนินการปองกันตามควรแกกรณีได
เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัย
โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องตนอยูแลว ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยทันที
เมื่อมีการกลาวหาโดยปรากฏตัว ผูกลาวหาหรือกรณีเปนที่สงสัยวาขาราชการครูแ ละบุค ลากร
ทางการศึ ก ษาผู ใ ดกระทํ า ผิ ด วิ นั ย โดยยั ง ไม มี พ ยานหลั ก ฐาน ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชารี บ ดํ า เนิ น การสื บ สวน
หรือพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม ถาเห็นวากรณีไมมีมูล
ที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได ถาเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ให
ดําเนินการทางวินัยทันที
การดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย
ใหดําเนินการตามทีบ่ ัญญัติไวในหมวด 8
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ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้และตามหมวด 8 หรือมีพฤติกรรมปกปอง
ชวยเหลือเพื่อมิใหผูอยูใตบังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวโดยไมสุจริตใหถือวา
ผูนั้นกระทําผิดวินัย
มาตรา 108 ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู ใ ดฝ า ฝ น ข อ ห า มหรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต าม
ขอปฏิบัติทางวินัยตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัย จักตองไดรับโทษทางวินัย เวนแต
มีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัตไิ วในหมวด 8
โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๕) ไลออก
ผูใดถูกลงโทษปลดออก ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวาเปนผูลาออกจากราชการ
มาตรา 109 การลงโทษขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหทําเปนคําสั่ง วิธีการออกคําสั่ง
เกี่ยวกับการลงโทษใหเปนไปตามระเบียบของ ก.ค.ศ. ผูสั่งลงโทษตองสั่งลงโทษใหเหมาะสมกับความผิดและ
มิใหเปนไปโดยพยาบาท โดยอคติหรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผูที่ไมมีความผิด ในคําสั่งลงโทษใหแสดงวา
ผูถูกลงโทษกระทําผิดวินยั ในกรณีใด ตามมาตราใด และมีเหตุผลอยางใดในการกําหนดสถานโทษเชนนั้น
หมวด 8
การดําเนินการทางวินัย
มาตรา 110 การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีกรณีอันมีมูล
ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อดําเนินการสอบสวน
ใหไดความจริงและความยุติธรรมโดยมิชักชา และในการสอบสวนจะตองแจงขอกลาวหา และสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได เพื่อใหผูถูกกลาวหา
มีโอกาสชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา
การสอบสวนกรณีที่ถกู กลาวหาวากระทําผิดวินยั อยางรายแรงใหผูมอี ํานาจตามมาตรา 65 เปนผูสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และตองมีกรณีอันมีมูลวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงเทานั้น เวนแตกรณีที่
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัยรวมกัน และในจํานวนผูถูกกลาวหาดังกลาวผูมีอํานาจ
ตามมาตรา 65 ของผูถูกลาวหาผูหนึ่งผูใดเปนผูบังคับบัญชาที่มีลําดับชั้นสูงกวาผูมีอํานาจตามมาตรา 65
ของผูถูกกลาวหารายอื่น ก็ใหผูบังคับ บัญ ชาในลําดับ ชั้น สูง กวาดังกลาวเปน ผูสั่ง แตง ตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนผูถูกกลาวหาทั้งหมด
ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตางหนวยงานการศึกษาหรือตางเขตพื้นที่การศึกษา
กระทําผิดวินัยรวมกัน ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ของผูถูกกลาวหาแตละรายประสานการดําเนินการรวมกัน
ในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
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ในกรณี ที่ มี ป ญ หาหรื อ ความเห็ น ขั ด แย ง ในการแต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสาม
ถาในระหวางผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ตางเขตพื้นที่การศึกษา ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป น ผู วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าด ถ า ในระหว า งผู มี อํ า นาจตามมาตรา 65 ต า งสํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
หรือตางสํานักงานศึกษาธิการภาค ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีตางสวนราชการ
ใหรัฐมนตรีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด รวมทั้งในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนเพื่อรักษาประโยชนของทางราชการ
หรื อ จะทํ า ให ก ารสอบสวนนั้ น เสร็ จ ไปโดยเร็ ว และยุ ติ ธ รรมก็ ใ ห ผู มี อํ า นาจวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดดั ง กล า ว
มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นสอบสวนแทนได
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลหรือรัฐมนตรีเจาสังกัด มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ตามวรรคสองได
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
ในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. จะดําเนินการทางวินัยโดยไมสอบสวนก็ได
มาตรา 111 เมื่อไดดําเนินการสอบสวนผูถูกกลาวหาตามมาตรา 110 แลว ถาฟงไดวาผูถูกกลาวหา
มิไดกระทําผิดวินั ย ใหสั่ งยุ ติเรื่อง ถาฟงไดว ากระทําผิดวินั ยให ดําเนิ นการตามมาตรา 112 และในกรณี
ที่ ก ระทํ า ผิ ด วิ นั ย อย า งร า ยแรงต อ งลงโทษปลดออก หรื อ ไล อ อก ถ า มี เ หตุ อั น ควรลดหย อ นผ อ นโทษ
หามมิใหลดโทษต่ํากวาปลดออก
มาตรา 112 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยไมรายแรงใหผูบังคับบัญชา
สั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด ถามีเหตุอันควร
ลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรับการลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิด
วินัยเล็กนอย หรือมีเหตุอันควรลดหยอนซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือน
ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือ
หรือวากลาวตักเตือนก็ได
การสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่ง ผูบังคับบัญชาใดจะมีอํานาจสั่งลงโทษผูอยูใตบังคับบัญชาในสถานโทษใด
ไดเพียงใด ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน แลวแตกรณี
เห็นวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง สมควรลงโทษปลดออก
หรือไลออก ใหดําเนินการดังนี้
(1) สําหรับตําแหนงอธิการบดี ตําแหนง ซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตําแหนงศาสตราจารย
และผู ดํ า รงตํ า แหน ง ใดหรื อ ตํ า แหน ง ซึ่ ง มี วิ ท ยฐานะใด ซึ่ ง กระทํ า ผิ ด วิ นั ย อย า งร า ยแรงร ว มกั น กั บ
ผูดํ า รงตํ า แหน ง ดัง กล าว หรื อ ที่ น ายกรัฐ มนตรี ห รื อรั ฐ มนตรี เจ า สั งกั ด แตง ตั้ งคณะกรรมการสอบสวน
ตามมาตรา 110 วรรคหา ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา
(2) สําหรับตําแหนงศึกษาธิการจังหวัด ตําแหนงผูบริหารการศึกษา ตําแหนงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานศึกษาธิการภาค และผูดํารงตําแหนงใดหรือตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะใด
ซึ่งกระทําผิดวินัยอยางรายแรงรวมกันกับผูดํารงตําแหนงดังกลาว หรือเปนการดําเนินการของหัวหนาสวนราชการ
ตามวรรคหก ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ พิจารณา
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(๓) สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานอกจาก (๑) และ (2) ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด
ของผูถูกกลาวหาพิจารณา
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสี่ ถาเปนกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต า งหน ว ยงานการศึ ก ษาหรื อ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษากระทํ า ผิ ด วิ นั ย ร ว มกั น และถ า ผู มี อํ า นาจสั่ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวน อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัดของผูถูกกลาวหาแตละรายที่สังกัด
แลวแตกรณี มีความเห็นขัดแยงกัน ถาเปนความเห็นขัดแยงระหวางผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ในเขตพื้นที่การศึกษาหรือหนวยงานการศึกษาเดียวกัน หรือตางเขตพื้นที่การศึกษา หรือตางหนวยงาน
การศึกษาในเขตจังหวัดเดียวกัน ใหนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. จังหวัดพิจารณา ถาเปนความเห็นขัดแยงระหวาง
ผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตางเขตพื้นที่การศึกษา หรือตางหนวยงานการศึกษาในตางเขตจังหวัด
ให นํ า เสนอ อ.ก.ค.ศ. ส ว นราชการพิ จ ารณา ถ า เป น ความเห็ น ขั ด แย ง ระหว า งผู มี อํ า นาจสั่ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนต า งส ว นราชการ ให นํ า เสนอ ก.ค.ศ. พิ จ ารณา และเมื่ อ อ.ก.ค.ศ. จั ง หวั ด
อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ. หรือ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการใดแลวใหผูมีอํานาจ ตามมาตรา 65 หรือผูมีอํานาจ
สั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งหรือปฏิบัติไปตามมตินั้น
ในกรณี ที่ ผู มี อํ า นาจตามมาตรา 65 ไม ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา 110 วรรคสอง ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
ของผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ระดับเหนือขึ้นไป มีอํานาจดําเนินการตามมาตรา 110 วรรคสองหรือมาตรานี้ได
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนผูถูกกวาวหาวากระทําผิดวินัย
อย า งร า ยแรงในเรื่ อ งที่ ไ ด มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนผู ถู ก กล า วหาตามมาตรา 124 (๔)
หรือมาตรา 125 และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกลาวไดสอบสวนไวแลว คณะกรรมการสอบสวน
จะนําสํานวนการสอบสวนตามมาตราดังกลาวมาใชเปนสํานวนการสอบสวนและทําความเห็นเสนอผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนโดยถือวาไดมีการสอบสวนตามหมวดนี้แลวก็ได แตทั้งนี้ ตองแจงขอกลาวหาและ
สรุป พยานหลักฐานที่สนั บ สนุน ขอกล าวหาใหผูถู กกลา วหาทราบโดยจะระบุห รือไม ร ะบุชื่ อพยานก็ไ ด
และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหาไดดวย
มาตรา 113 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดใหขอมูลตอผูบังคับบัญชาหรือใหถอยคํา
ในฐานะพยานต อผู มี หน าที่ สื บสวนสอบสวนหรื อตรวจสอบตามกฎหมายหรื อระเบี ยบของทางราชการ
อันเปนประโยชนและเปนผลดียิ่งตอทางราชการ ผูบังคับบัญชาอาจพิจารณาใหบําเหน็จความชอบ เปนกรณีพิเศษได
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดอยูในฐานะที่อาจจะถูกกลาวหาวารวมกระทําผิดวินัย
กับขาราชการอื่น ใหขอมูลตอผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคําตอบุคคลหรือคณะบุคคลตามความในวรรคหนึ่ง
เกี่ยวกับการกระทําผิดวินัยที่ไดกระทํามา จนเปนเหตุใหมีการสอบสวนพิจารณาทางวินัยแกผูเปนตนเหตุ
แห ง การกระทํ า ผิ ด ผู บั ง คั บ บั ญ ชาอาจใช ดุ ล พิ นิ จ กั น ผู นั้ น ไว เ ป น พยานหรื อ พิ จ ารณาลดโทษทางวิ นั ย
ตามควรแกกรณีได
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดใหขอมูลหรือใหถอยคําในฐานะพยานตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสองอันเปนเท็จใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย
หลักเกณฑและวิธีการการใหบําเหน็จความชอบ การกันเปนพยาน การลดโทษ และการใหความคุมครองพยาน
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการคุมครองพยานตามวรรคสี่ จะกําหนดหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน ก.ค.ศ.
หรื อผู บั งคั บบั ญชาผู มี อํ านาจตามมาตรา 65 จะดํ าเนิ นการย าย โอน หรื อ ดํ าเนิ นการอื่ นใดโดยไม ต อง
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ไดรับความยิน ยอมหรือเห็น ชอบจากผูบังคับบัญ ชาของขาราชการผูนั้น และไมตองปฏิบัติต ามขั้น ตอน
หรือกระบวนการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ก็ได”
มาตรา 114 ใหกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมีอํานาจ
เชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเทาที่เกี่ยวกับอํานาจและ
หนาที่ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะใหมีอํานาจ ดังตอไปนี้ดวย คือ
(๑) เรียกใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหางหุนสวนบริษัท
ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจง หรือใหถอยคํา
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๒) เรียกผูถูกกลาวหาหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจง หรือใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารและหลักฐาน
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
มาตรา 115 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด ซึ่งพนจากราชการอันมิใชเพราะเหตุตาย
มีกรณีถูกกลาวหาเปนหนังสือกอนพนจากราชการวา ขณะรับราชการไดกระทําหรือละเวนกระทําการใด
อันเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ถาเปนการกลาวหาตอผูบังคับบัญชาของผูนั้นหรือตอผูมีหนาที่สืบสวน
สอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเปนการกลาวหาของผูบังคับบัญชา
ของผูนั้น หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาคดีอาญากอนพนจากราชการวา ในขณะรับราชการ
ไดกระทําความผิดอาญาอันมิใชเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทที่ไมเกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ
ผูมีอํานาจดําเนินการทางวินัยมีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาดําเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษ
ตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ตอไปไดเสมือนวาผูนั้นยังมิไดพนจากราชการ แตตองสั่งลงโทษภายในสามป
นับแตวันที่ผูนั้นพนจากราชการ
กรณี ต ามวรรคหนึ่ ง ถ า เป น การกล า วหา หรื อ ฟ อ งคดี อ าญาหรื อ ต อ งหาคดี อ าญาหลั ง จากที่
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดพนจากราชการแลว ใหผูมีอํานาจดําเนินการทางวินัยมีอํานาจ
ดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณา ดําเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ตอไปได
เสมือนวาผูนนั้ ยังมิไดพนจากราชการ โดยตองเริ่มดําเนินการสอบสวนภายในหนึ่งปนับแตวันที่ผูนั้นพนจากราชการ
และตองสั่งลงโทษภายในสามปนับแตวันที่ผูนั้นพนจากราชการ สําหรับกรณีที่เปนความผิดที่ปรากฏชัดแจง
ตามมาตรา 110 วรรคเจ็ด จะตองสั่งลงโทษภายในสามปนับแตวันที่ผูนั้นพนจากราชการ
ในกรณีที่ศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษ หรือองคกรพิจารณาอุทธรณ
คํ า สั่ ง ลงโทษทางวิ นั ย หรื อ องค ก รตรวจสอบรายงานการดํ า เนิ น การทางวิ นั ย มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ถึ ง ที่ สุ ด
หรือมีมติใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เพราะเหตุกระบวนการดําเนินการทางวินัย
ไม ช อบด ว ยกฎหมาย ให ผู มี อํ า นาจดํ า เนิ น การทางวิ นั ย ดํ า เนิ น การทางวิ นั ย ให แ ล ว เสร็ จ ภายในสองป
นับแตวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด หรือมีคําวินิจฉัยถึงที่สุดหรือมีมติ แลวแตกรณี
การดําเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ถาผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวา
ผูนั้นกระทําผิดวินัยไมรายแรงก็ใหงดโทษ
มาตรา 116 ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติหรือคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีมติชี้มูลความผิดขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ผูใดออกจากราชการแลว การดําเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้น
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายวาดวยมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แลวแตกรณี
การดําเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยไมรายแรงก็ใหงดโทษ
มาตรา 117 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย
อยางรายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา
เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผูมีอํานาจตามมาตรา 110 วรรคสอง วรรคสี่
หรื อ วรรคห า แล ว แต ก รณี มี อํ า นาจสั่ ง พั ก ราชการหรื อ สั่ ง ให อ อกจากราชการไว ก อ นเพื่ อ รอฟ ง ผล
การสอบสวนพิจารณาได แตถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาวาผูนั้นมิไดกระทําผิดหรือกระทําผิด
ไมถึงกับจะถูกลงโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการ และไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการดวยเหตุอื่น
ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการในตําแหนงและวิทยฐานะเดิม หรือตําแหนงเดียวกับ
ที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและวิทยฐานะนั้น ทั้งนี้ ใหนํามาตรา 112 วรรคหก
มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อไดมีการสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดพักราชการหรือออกจากราชการไวกอน
ตามวรรคหนึ่งแลว ภายหลังปรากฏวาผูนั้นมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงในกรณีอื่นอีก
ผูมีอํานาจตามมาตรา 110 วรรคสอง วรรคสี่ หรือวรรคหา หรือมาตรา 129 แลวแตกรณี มีอํานาจดําเนินการ
สืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา 107 และแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 110 วรรคสอง
ตลอดจนดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ตอไปได
ในกรณีที่สั่งใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการ หรือสั่งใหผูถูกสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอนออกจากราชการดวยเหตุอื่นที่มิใชเปนการลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ก็ใหผูนั้น
มีสถานภาพเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดระยะเวลาระหวางที่ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
เสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกสั่งพักราชการ
เงินเดือน เงิน อื่นที่จายเปนรายเดือน และเงินชว ยเหลืออยางอื่น และการจายเงินดังกลาวของ
ผูถูกสั่งพักราชการและผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน ใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น
สําหรับผูถูกสั่ง ใหออกจากราชการไวกอน ถาไมมีกฎหมายหรือระเบียบดัง กลาว ใหถือเสมือนวาผูนั้น
เปนผูถูกสั่งพักราชการ
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน ระยะเวลาใหพักราชการ
และใหออกจากราชการไวกอน และการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามผลการสอบสวนพิจารณาใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
มาตรา 118 เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัย หรือดําเนินการสอบสวนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึก ษาผูใด หรือไดลงโทษขาราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาผูใด หรือยุติเรื่อง
งดโทษ หรือสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ ตามพระราชบัญญัตินี้ไปแลว
ใหดําเนินการดังตอไปนี้
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(๑) การรายงานการดําเนินการทางวินัยไมรายแรงของผูบังคับบัญชา ตั้งแตหัวหนาสวนราชการ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด หรือผูบริหารการศึกษาอื่นหรือผูดํารงตําแหนง
ประเภทอํานวยการซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานระดับจังหวัดลงมา เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยแลว
ให ร ายงานไปยั ง หั ว หน าส ว นราชการ ผู อํ านวยการสํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา ศึ กษาธิ การจั งหวั ด
หรือผูบริหารการศึกษาอื่นหรือผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการซึง่ เปนหัวหนาหนวยงานระดับจังหวัดแลวแตกรณี
และเมื่อหัวหนาสวนราชการ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด หรือผูบริหาร
การศึกษาอื่นหรือผูดาํ รงตําแหนงประเภทอํานวยการซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานระดับจังหวัด ไดรับรายงานแลวเห็นวา
การยุติเรื่อง การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ก็ใหมีอํานาจสั่งงดโทษ ลดสถานโทษ
เพิ่มสถานโทษ เปลี่ยนแปลงและแกไขขอความในคําสั่งเดิม หรือดําเนินการอยางใดเพิ่มเติม เพื่อประกอบการ
พิจารณาใหไดความจริงและความยุติธรรมไดตามควรแกกรณี และหากเห็นวากรณีเปนการกระทําผิดวินัย
อยางรายแรง ก็ใหมอี ํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนได หรือหากเห็นวาเปนกรณีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่
ของตนก็ใหแจงหรือรายงานไปยังผูบัง คับบัญ ชาที่มีอํานาจหนาที่เพื่อดําเนินการตามควรแกกรณีตอไป
เมื่อหัวหนาสวนราชการ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด หรือผูบริหาร
การศึกษาอื่นหรือผูดาํ รงตําแหนงประเภทอํานวยการซึง่ เปนหัวหนาหนวยงานระดับจังหวัด ไดพิจารณาตามอํานาจ
หนาที่แลว ใหเสนอหรือรายงาน อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด แลวแตกรณี พิจารณา เมื่อ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด
ไดพิจารณาแลว ใหรายงานไปยัง อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ พิจารณา
(๒) การรายงานการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงของผูบังคับบัญชาตั้งแตหัวหนาสวนราชการ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด หรือผูบริหารการศึกษาอื่นหรือผูดํารงตําแหนง
ประเภทอํานวยการซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานระดับจังหวัดลงมา เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยแลว
ใหรายงาน อ.ก.ค.ศ. จังหวัด หรือ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ แลวแตกรณีพิจารณาตามลําดับ
ในกรณีที่ผูแทนสํานักงาน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ มีความเห็นแยง ใหเสนอ ก.ค.ศ.
พิจารณาดําเนินการตามสมควรแกกรณีตอไป และเมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการใด ใหผูบังคับบัญชาสั่งหรือ
ปฏิบัติใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. มีมติท้ังนี้ เวนแตผูถูกลงโทษไดอุทธรณคําสั่งลงโทษของผูบังคับบัญชาตอ
ก.พ.ค.ศ. ในกรณีเชนนี้ ให ก.ค.ศ. แจงมติ ก.ค.ศ. ตอ ก.พ.ค.ศ. เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
สําหรับการดําเนิน การทางวินัยของผูบังคับบัญ ชาที่มีตําแหนง เหนือหัว หนาสว นราชการขึ้น ไป
หรื อ การดํ า เนิ น การของหั ว หน า ส ว นราชการที่ ดํ า เนิ น การทางวิ นั ย กั บ ผู ดํ า รงตํ า แหน ง อธิ ก ารบดี
ตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตําแหนงศาสตราจารย และผูดํารงตําแหนงใดหรือตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะใด
ซึ่งกระทําผิดวินัยอยางรายแรงรวมกันกับผูดํารงตําแหนงดังกลาว ใหรายงาน ก.ค.ศ. พิจารณา
ในการดําเนินการตามมาตรานี้ เมื่อ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ ก.ค.ศ. พิจารณา
และมีมติเปนประการใดแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 หัวหนาสวนราชการ ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด หรือผูบริหารการศึกษาอื่นหรือผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการซึ่งเปน
หัวหนาหนวยงานระดับจังหวัดแลวแตกรณี สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น
การรายงานตามมาตรานีใ้ หเปนไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด
มาตรา 119 เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัย หรือสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ออกจากราชการในเรื่องใดไปแลว ถา อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นเปนการสมควร
ใหสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชนแหงความเปนธรรม หรือเพื่อประโยชนในการควบคุมดูแล

๔๐

ใหหนวยงานการศึกษาปฏิบัติการตามหมวด 7 และหมวดนี้โดยถูกตองและเหมาะสมตามความเปนธรรม
ก็ให อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ ก.ค.ศ. มีอํานาจสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้นไดตามความจําเปน
โดยจะสอบสวนเองหรือให อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ หรือคณะกรรมการสอบสวนสอบสวนใหม หรือสอบสวน
เพิ่ มเติ มแทน หรื อกํ าหนดประเด็ น หรื อข อสํ าคั ญที่ ต องการทราบส งไปเพื่ อให คณะกรรมการสอบสวน
ที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งไวเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติมได
ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเพื่อทําหนาที่พิจารณาเรื่องการดําเนินการ
ทางวินัยหรือการออกจากราชการแทน ก.ค.ศ.หรือ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ ให อ.ก.ค.ศ. วิสามัญนั้น มีอํานาจ
สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมโดยจะสอบสวนเอง หรือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปสอบสวนใหม
หรื อ สอบสวนเพิ่ ม เติ ม แทน และมี อํ า นาจกํ า หนดประเด็ น หรื อ ข อ สํ า คั ญ ที่ ต อ งการทราบส ง ไปให
เพื่อใหคณะกรรมการสอบสวนที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งไวเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติมได
ในการสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม ถา ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ
พิจารณาเห็นสมควรสงประเด็นหรือขอสําคัญใดที่ตองการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยูตางทองที่
หรือเขตพื้นที่การศึกษา ก็ให ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ แลวแตกรณี มีอํานาจ
กํ า หนดประเด็ น หรื อ ข อ สํ า คั ญ นั้ น ส ง ไปเพื่ อ ให หั ว หน า ส ว นราชการหรื อ หั ว หน า หน ว ยงานการศึ ก ษา
ในเขตพื้นที่การศึกษานั้นทําการสอบสวนแทนได
ในกรณีที่ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ให ส อบสวนใหม หรื อสอบสวนเพิ่ มเติ ม หรื อส งประเด็ นหรื อข อสํ าคั ญไปเพื่ อให คณะกรรมการสอบสวน
หรือหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานการศึกษาดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม
ในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ กรณี ก ล า วหาว า กระทํ า ผิ ด วิ นั ย อย า งร า ยแรง ให นํ า หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ
การสอบสวนพิจารณาตามมาตรา 110 วรรคหกมาใชบังคับโดยอนุโลม
ในการดําเนินการตามมาตรานี้ ใหนํามาตรา 114 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 120 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงานสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือขาราชการอื่นตามมาตรา 70 ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยอยูกอน
วันโอนมาบรรจุ ใหผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นดําเนินการทางวินัย
ตามหมวดนีโ้ ดยอนุโลม แตถาเปนเรื่องที่อยูระหวางการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอน
ก็ ใ ห สื บ สวนสอบสวนต อ ไปจนเสร็ จ แล ว ส ง เรื่ อ งไปให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาของข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาผูนั้น พิจารณาดําเนินการตอไปตามหมวดนี้โดยอนุโลม และในกรณีที่จะตองสั่งลงโทษทางวินัย
ใหปรับบทความผิดและลงโทษตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือกฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้นโดยอนุโลม
หมวด 9
การออกจากราชการ
มาตรา 121 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ

๔๑

(๓) ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา 122
(๔) ถูกสั่ง ใหออกตามมาตรา 60 มาตรา 68 วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคหา มาตรา 117
มาตรา 124 มาตรา 125 มาตรา 126 มาตรา 127 มาตรา 128 หรือมาตรา 132
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก
(๖) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เวน แตไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่น ที่ไ มตองมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามมาตรา 123
วันออกจากราชการตาม (๔) (๕) และ (๖) ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. วางไว
การตอเวลาราชการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ตองออกจากราชการตาม (๒)
รับราชการตอไป จะกระทํามิได
มาตรา 122 นอกจากกรณี ตามวรรคสี่ ข าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาผู ใดประสงค
จะลาออกจากราชการใหยื่นหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชา เพื่อใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 เปนผูพิจารณาอนุญาต
ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามมาตรา 65 พิจารณาเห็น วาจําเปน เพื่อประโยชนแ กร าชการ จะยับยั้ง
การอนุ ญ าตให ล าออกไว เ ป น เวลาไม เ กิ น เก า สิ บ วั น นั บ ตั้ ง แต วั น ขอลาออกก็ ไ ด แต ต อ งแจ ง การยั บ ยั้ ง
การอนุญาตใหลาออกพรอมทั้งเหตุผลใหผูขอลาออกทราบ และเมื่อครบกําหนดเวลาที่ยับยั้งแลวใหการลาออก
มีผลตั้งแตวันถัดจากวันครบกําหนดเวลาที่ยับยั้ง
ถาผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ไมไดอนุญาตใหลาออกตามวรรคหนึ่งและไมไดยับยั้งการอนุญาต
ใหลาออกตามวรรคสอง ใหการลาออกนั้นมีผลตั้งแตวันขอลาออก
ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดประสงคจะลาออกจากราชการเพื่อดํารง
ตําแหนงทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่นหรือ
การเลือกตั้งอื่นที่มีลักษณะเปนการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ใหยื่นหนังสือขอลาออก
ตอผูบังคับบัญชา และใหการลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ผูนั้นขอลาออก
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ การลาออก การพิ จ ารณาอนุ ญ าตให ล าออก และการยั บ ยั้ ง
การอนุญาตใหลาออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด
มาตรา 123 ภายใต บังคั บตามมาตรา 133 เมื่อข าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผู ใด
ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไมมีกรณีเปน ผูถูก สั่งใหออกจากราชการตามมาตราอื่น
ตามพระราชบัญญัติน้ี ถาภายในสามสิบวันนับแตวันที่หนวยงานการศึกษาของผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานอยูไดรับหนังสือแจงการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีตําแหนงวาง
หรือตําแหนงอื่นที่ไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และผูบังคับบัญชาหนวยงานการศึกษานั้นพิจารณาเห็นวา
ผูนั้นมีความเหมาะสมที่จะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว และไมเปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา 41
และมาตรา 53 ใหผูบังคับบัญชาซึ่งเปน ผูบริหารหนวยงานการศึกษานั้น สงเรื่องให อ.ก.ค.ศ. จัง หวัด
อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ และใหนํามาตรา 69 วรรคหนึ่ง
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่หนวยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่งไมมีตําแหนงวางหรือตําแหนงที่สามารถยายไปแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงได และผูบังคับบัญชาหนวยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่งพิจารณาเห็นวา ผูนั้นมีความเหมาะสม
ที่จะไดรับการบรรจุแ ละแตง ตั้งใหดํารงตําแหนงอื่น ที่ไ มตองมีใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพในหนว ยงาน
การศึกษาอื่น ถาภายในสามสิบวัน นับแตวันที่สวนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับเรื่อง

๔๒

จากหนวยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่ง มีหนวยงานการศึกษาอื่นที่มีตําแหนงวาง หรือตําแหนงที่สามารถ
ยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได และ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ.สวนราชการ หรือ.ก.ค.ศ. แลวแตกรณี
พิจารณาเห็นวาผูนั้นมีความเหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ดังกลาว ใหนํามาตรา 71
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ภายในกําหนดเวลาสามสิบวันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ถาหนวยงานการศึกษาใดไมมีตําแหนงวาง
หรือตําแหนงที่สามารถยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ
หรือ ก.ค.ศ. แลว แตกรณีไ มอนุมัติ ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 สั่งใหผูนั้น ออกจากราชการโดยพลัน
ทั้งนี้ ตามระเบียบวาดวยการออกจากราชการตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
มาตรา 124 ผูมีอํานาจตามมาตรา 65 มีอํานาจสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการได ในกรณีที่กฎหมายดังกลาว
บัญญัติใหผูถูกสั่งใหออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ แตในการสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญ
เหตุ รั บ ราชการนานจะต อ งมี ก รณี ต ามที่ กํ า หนดในกฎ ก.ค.ศ. ด ว ย และการสั่ ง ให อ อกจากราชการ
เพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนนอกจากทําไดในกรณีที่บัญญัติไวในมาตราอื่นตามพระราชบัญญัตินี้
และกรณีที่กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการบัญญัติใหผูถูกสั่งใหออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ
เหตุทดแทนแลวใหทําไดในกรณีตอไปนี้ดวย คือ
(๑) เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการของตนได
โดยสม่ําเสมอ ถาผูมีอํานาจดังกลาวเห็นสมควรใหออกจากราชการแลว ใหสั่งใหผูนั้นออกจากราชการได
(๒) เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค
ของทางราชการ ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ
(๓) เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา 41 (๑) (๔) (๕) (๗)
(๘) หรือ (๙) ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ
(๔) เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยวา
เปนผูขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 41 (๓) และผูมีอํานาจตามมาตรา 65 เห็นวากรณีมีมูลก็ใหผูมีอํานาจ
ดัง กลา วสั่ง แตง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนโดยไม ชัก ช า และนํ ามาตรา 125 มาใช บั งคั บ โดยอนุ โ ลม
ในกรณี ที่ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส วนราชการ หรื อ อ.ก.ค.ศ. จั งหวั ดมี มติ ว าผู นั้ นเป นผู ขาดคุ ณสมบั ติ ทั่ วไป
ตามมาตรา 41 (๓) ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ
(๕) เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงใด ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 สั่งใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผูดํารงตําแหนงนั้นออกจากราชการไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
(๖) เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการได ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 สั่งใหผูนั้นออกจากราชการ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
มาตรา 125 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยวา
หย อ นความสามารถในอั น ที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการ บกพร อ งในหน า ที่ ร าชการหรื อ ประพฤติ ต น
ไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาทีร่ าชการ และผูมีอํานาจตามมาตรา 65 เห็นวากรณีมีมูล ถาใหผูนั้นรับราชการตอไป
จะเปนการเสียหายแกราชการ ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยไมชักชา ในการสอบสวนนี้

๔๓

จะตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยจะระบุ
หรือไมระบุชื่อพยานก็ไดและตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหาไดดวย ทั้งนี้ ใหนํา
มาตรา 110 วรรคสอง วรรคหา และวรรคเจ็ด มาตรา 112 วรรคสี่ และมาตรา 114 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณี ที่ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส ว นราชการ หรื อ อ.ก.ค.ศ. จั งหวั ดมี มติ ให ผู นั้ นออกจากราชการ
ก็ใ ห ผู มี อํ านาจดั ง กล า วสั่ ง ให ผู นั้ น ออกจากราชการเพื่อ รั บ บํ า เหน็ จ บํ า นาญเหตุ ทดแทนตามกฎหมาย
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ในกรณี ที่ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนขึ้ น ทํ า การสอบสวนผู ถู ก กล า วหา
ตามมาตรา 110 ในเรื่องที่จะตองสอบสวนตามวรรคหนึ่ง และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 110
ไดสอบสวนไวแลว ผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่งจะใชสํานวนการสอบสวนนั้นพิจารณาดําเนินการโดยไมตองแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งได
มาตรา 126 ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู ใ ดมี ก รณี ถู ก ตั้ ง กรรมการสอบสวน
ตามมาตรา 110 วรรคสอง และกรรมการสอบสวนหรือผูมีอํานาจตามมาตรา 110 วรรคสอง วรรคสี่
หรือวรรคหา หรือมาตรา 118 (๑) แลวแตกรณี เห็นวากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูนั้นไดกระทําผิด
วินยั อยางรายแรง แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะสั่งใหลงโทษวินัยอยางรายแรง ถาใหรับราชการตอไป
จะเปนการเสียหายแกราชการ ก็ใหสงเรื่องให ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัดแลวแตกรณี
พิจารณาใหออกจากราชการ ทั้งนี้ ใหนํามาตรา 112 วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลมในกรณีที่ ก.ค.ศ.
อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด มีมติใหผูนั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง
ในกรณีที่ถูกสอบสวน ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 สั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญ
เหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
มาตรา 127 เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล
หรือตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก ผูมีอํานาจตามมาตรา 65 จะสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ
เพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการก็ได
มาตรา 128 เมื่ อข าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษาผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
วาดวยการรับราชการทหาร ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 สั่งใหผูนั้นออกจากราชการ
ผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีที่จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการ
ตามมาตราอื่นอยูกอนไปรับราชการทหาร ก็ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งใหออกจากราชการ
ตามวรรคหนึ่ง เปนใหออกจากราชการตามมาตราอื่นนั้นได
มาตรา 129 ในกรณีที่ ผูมี อํ านาจตามมาตรา 65 ไม ปฏิบั ติหน าที่ ตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา 60
หรือมาตรา 68 วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคหา ใหผูบังคับบัญชาที่มีตําแหนงเหนือขึ้นไปของผูมีอํานาจ
สั่งบรรจุและแตงตั้งดังกลาวมีอํานาจดําเนินการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา 60 หรือมาตรา 68 วรรคสอง
วรรคสาม หรือวรรคหา แลวแตกรณี ได

๔๔

มาตรา 130 ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการ ศึกษาธิการจังหวัด หรือผูบริหารการศึกษา ไดรับรายงาน
ตามมาตรา 118 (๑) หรือ (๒) แลว เห็นสมควรใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดออกจากราชการ
ตามมาตรา 124 (๔) หรือมาตรา 125 ก็ใหหัวหนาสวนราชการ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษาธิการจังหวัด หรือผูบริหารการศึกษาอื่นซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานระดับจังหวัด ดําเนินการตามมาตรา 124 (๔)
หรือมาตรา 125 แตถาเปนกรณีที่ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกลาว หรือมาตรา 110
วรรคสอง กรณีความผิดวินัยอยางรายแรงไวแลว ใหสงเรื่องให อ.ก.ค.ศ. จังหวัดอ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ ก.ค.ศ.
แลวแตกรณี พิจารณา
ในกรณีที่จะตองสั่งใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการกลับเขารับราชการใหนํามาตร า 117 มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อผูบังคับบัญชาไดสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการหรือดําเนินการ
ตามมาตรา 124 (๔) หรือมาตรา 125 ใหรายงานไปยัง ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด
ตามระเบียบวาดวยการรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
มาตรา 131 เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยหรือสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ออกจากราชการในเรื่องใดไปแลว ถา ก.ค.ศ.หรือ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ พิจารณาเห็นเปนการสมควร
ที่จะตองสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชนแหงความเปนธรรม หรือเพื่อประโยชนในการควบคุมดูแล
ใหหนวยงานการศึกษาปฏิบัติการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา 60 หรือตามมาตรา 68 วรรคสอง หรือวรรคสาม
หรือวรรคหา โดยถูกตองและเหมาะสมตามความเปนธรรม ก็ให ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ มีอํานาจ
สอบสวนใหม หรือสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้นไดตามความจําเปนและใหนํามาตรา 119 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญแตงตั้งคณะกรรมการใหสอบสวน
ใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม หรือสงประเด็นหรือขอสําคัญไปเพื่อใหคณะกรรมการสอบสวนที่ผูบังคับบัญชา
ไดแตงตั้งไวเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติม หรือเพื่อใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา หรือตางเขตพื้นที่การศึกษาทําการสอบสวนแทนในเรื่องเกีย่ วกับกรณีตามมาตรา 124 (๔)
และมาตรา 125 ใหนําหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนตามมาตรา 110 วรรคหก มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 132 ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาซึ่ ง โอนมาจากพนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริห ารงานบุคคลสว นทองถิ่น หรือขาราชการตามมาตรา 70 ผูใดมีกรณี
ที่สมควรใหออกจากงานหรือออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้นอยูกอนวันโอนมาบรรจุ ใหผูบังคับบัญชา
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นมีอํานาจพิจารณาดําเนินการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา 60
ไดโดยอนุโลม แตถาเปนเรื่องที่อยูในระหวางการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอน
ก็ใหสืบสวนหรือสอบสวนตอไปจนเสร็จ แลวสงเรือ่ งใหผูบงั คับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูนั้นพิจารณาดําเนินการตอไปตามหมวดนี้หรือมาตรา 60 แลวแตกรณีโดยอนุโลม และในกรณีที่จะตอง
สั่งใหออกจากราชการ ใหปรับบทกรณีใหออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้นโดยอนุโลม
มาตรา 133 ภายใตบัง คับหมวด 8 และหมวด 10 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อาจถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนในกรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. ได

๔๕

มาตรา 134 การออกจากราชการของขา ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาในตํา แหน ง
ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ เวนแตการออกจาก
ราชการตามมาตรา 121 (1)

หมวด 10
การอุทธรณ
มาตรา 135 ผูใดถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ
ตามมาตรา 124 (1) (3) (6) มาตรา 125 มาตรา 126 และมาตรา 127 ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.ค.ศ.
ภายในสามสิบวันนับแตวันทราบหรือถือวาทราบคําสั่ง
การอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค.ศ.
มาตรา 136 ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ ก.พ.ค.ศ. จะพิจารณาวินิจฉัยเองหรือจะตั้งคณะกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณ เพื่อทําหนาที่เปนผูพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณก็ได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค.ศ.
มาตรา 137 เมื่อ ก.พ.ค.ศ. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแ ลว ใหผูบังคับบัญ ชาผูมีอํานาจ
ตามมาตรา 65 ดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ก.พ.ค.ศ. มีคําวินิจฉัย
ในกรณีที่ผูอุทธรณ หรือผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณของ ก.พ.ค.ศ.
ใหฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาทราบคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ศ.
ผูบังคับบัญชาผูใดไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการจงใจละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น
มาตรา 138 ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให ก รรมการ ก.พ.ค.ศ.
และกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) สั่งใหผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งลงโทษหรือสั่งใหออกจากราชการอันเปนเหตุใหมีการอุทธรณ
สงสํานวนการสอบสวนและการลงโทษให ก.พ.ค.ศ. ภายในเวลาที่กําหนด
(๒) สั่งใหกระทรวง สวนราชการ และหนวยงานการศึกษาสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม
หรือสงตัวขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือเจาหนาที่ในสังกัดมาใหถอยคํา ในการนี้จะกําหนด
ระยะเวลาในการสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมไวดวยก็ได
(๓) มีคํา สั่งใหกระทรวง ทบวง กรม หนว ยราชการ รั ฐ วิส าหกิ จ หนว ยงานอื่น ของรั ฐ
หรือหางหุนสวนบริษัท ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน หรือลูกจางของกระทรวงสวนราชการ
หรือหนวยงานการศึกษา หรือบุคคลใดที่เกี่ยวของ มาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของ
(๔) เข าไปในอาคาร หรื อสถานที่ ใด ๆ ที่เ กี่ ยวข องกั บการปฏิ บัติ ห นา ที่ ข อง ก.พ.ค.ศ.
ทั้งนี้ ในระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น

๔๖

(๕) สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม
มาตรา 139 การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา 135 ใหดําเนิน การใหแ ลวเสร็จ
ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวัน ที่ไดรับอุทธรณ เวน แตมีเหตุขัดของที่ทําใหการพิจารณาไมแลว เสร็จ
ภายในระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกซึ่งไมเกินสองครั้ง โดยแตละครั้งจะตองไมเกินหกสิบวัน
และใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฏไวดวย
มาตรา 140 ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาซึ่ ง โอนมาตามมาตรา 70
ผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจุ และผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการที่โอนมาแตยังไมไดใชสิทธิอุทธรณ
ตามกฎหมายดั ง กล า ว ก็ ใ ห ผู นั้ น มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ ต ามมาตรา 135 ได แต ถ า ผู นั้ น ได ใ ช สิ ท ธิ อุ ท ธรณ
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการที่โอนมาไวแลว
และในวันที่ผูนั้นไดโอนมาบรรจุเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
ยังไมแลวเสร็จ ก็ใหสงเรื่องให ก.พ.ค.ศ. เปนผูพิจารณาอุทธรณ
มาตรา 141 ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณให ก.พ.ค.ศ. มีอํานาจไมรับอุทธรณ ยกอุทธรณ
หรือมีคําวินิจฉัยใหแกไขหรือยกเลิกคําสั่งลงโทษ และใหเยียวยาความเสียหายใหผูอุทธรณ หรือใหดําเนินการอื่นใด
เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ตามระเบียบที่ ก.พ.ค.ศ. กําหนด
การวินิจฉัยใหแ กไ ขหรือใหดําเนินการอื่น ตามวรรคหนึ่ง ก.พ.ค.ศ. จะใหเพิ่มโทษไมไ ด
เวน แตเปนกรณีไดรับแจง จาก ก.ค.ศ. ตามมาตรา 118 วาสมควรเพิ่มโทษ ในกรณีเชน นั้น ก.พ.ค.ศ.
มีอํานาจวินิจฉัยใหเพิ่มโทษได
มาตรา 142 เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้ กรรมการวินิจฉัยอุทธรณอาจถูกคัดคานได
(๑) รูเห็นเหตุการณในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษหรือการถูกสั่งใหออกจากราชการ
(๒) มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษหรือการถูกสั่งใหออกจากราชการ
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูอุทธรณ
(๔) เปนผูกลาวหา หรือเปนหรือเคยเปนผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษหรือสั่งใหออกจากราชการ
(๕) เปนผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัยหรือการสั่งใหออกจากราชการที่ผูอุทธรณ
ถูกลงโทษหรือถูกสั่งใหออกจากราชการ
(๖) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
อันอาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูอุทธรณ
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหแจงตอประธาน ก.พ.ค.ศ. และถอนตัว
จากการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
การยื่นคําคัดคาน และการพิจารณาคําคัดคาน ใหเปนไปตามทีก่ ําหนดในกฎ ก.พ.ค.ศ.

หมวด 11
การรองทุกข

๔๗

มาตรา 143 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม
หรือมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชา หรือการแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย และเปน กรณีที่ไ มอ าจอุท ธรณตามหมวด 10 การอุทธรณ ไดใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกข
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในหมวดนี้
มาตรา 144 การรองทุกขที่เหตุ เกิด จากผูบัง คับบัญ ชาที่มีตํ าแหนง ตั้ง แตผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา ศึกษาธิการจัง หวัด หรือผูบ ริห ารการศึกษาอื่น ซึ่งเปน หัว หนาหนว ยงาน
ระดับจังหวัดลงมา และมิใชเปนการดําเนินการตามมติของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ใหรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด
การรองทุกขที่เหตุเกิดจากผูบังคับบัญชาที่มีตําแหนงหัวหนาสวนราชการ และมิใชเปนการ
ดําเนินการตามมติของ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการใหรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ
การร องทุ กข ที่ เหตุ เกิ ดจากผู บั งคั บบั ญชาที่ มี ตํ าแหน งเหนื อหั วหน าส วนราชการขึ้ นไป
อ.ก.ค.ศ. จังหวัด หรือ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ ใหรองทุกขตอ ก.พ.ค.ศ.
การพิจารณารอ งทุ กขเ มื่อ อ.ก.ค.ศ. จัง หวัด อ.ก.ค.ศ. สว นราชการ ไดพิ จารณามีม ติ
หรือ ก.พ.ค.ศ. ไดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขประการใดแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 สั่งหรือดําเนินการ
ใหเปนไปตามมติ หรือคําวินิจฉัยนั้น
มติของ ก.พ.ค.ศ. ตามวรรคสาม ใหเปนที่สุด
การรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม
และวรรคสี่ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค.ศ.
มาตรา 145 ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขให อ.ก.ค.ศ. จังหวัดอ.ก.ค.ศ. สวนราชการ
หรือ ก.พ.ค.ศ. แลวแตกรณี มีอํานาจไมรบั เรื่องรองทุกข ยกคํารองทุกข หรือมีคําวินิจฉัยใหแกไขหรือยกเลิกคําสั่ง
และใหเยียวยาความเสียหายใหผูรองทุกข หรือใหดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมตามระเบียบ
ที่ ก.พ.ค.ศ. กําหนด
มาตรา 146 ในการพิจารณาวิ นิจฉัยเรื่องร องทุก ข ก.พ.ค.ศ. จะพิจารณาวินิจ ฉัยเอง
หรือจะตั้งกรรมการ ก.พ.ค.ศ. คนหนึ่ง หรือจะตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข เพื่อทําหนาที่เปนผูพิจารณา
วิ นิ จ ฉั ย เรื่ อ งร อ งทุ ก ข ก็ ไ ด ทั้ ง นี้ ให เ ป น ไปตามที่ กํ า หนดในกฎ ก.พ.ค.ศ. และในการปฏิ บั ติ ห น า ที่
ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให ก รรมการวิ นิ จ ฉั ย ร อ งทุ ก ข เ ป น เจ า พนั ก งานตามประมวลกฎหมายอาญา
และใหมีอํานาจตามมาตรา 114 โดยอนุโลม
มาตรา 147 เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้ กรรมการวินิจฉัยรองทุกขอาจถูกคัดคานได
(๑) เป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชาผู เ ป น เหตุ ใ ห เ กิ ด ความคั บ ข อ งใจ หรื อ เป น ผู อ ยู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา
ของผูบังคับบัญชาดังกลาว
(๒) มีสวนไดเสียในเรื่องที่รองทุกข
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูรองทุกข

๔๘

(๔) มีความเกี่ยวพัน ทางเครือญาติห รือทางการสมรสกับ บุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
อันอาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูรองทุกข
กรรมการวินิจฉัยรองทุกขซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหแจงตอประธาน ก.พ.ค.ศ. และถอนตัว
จากการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข
การยื่นคําคัดคาน และการพิจารณาคําคัดคาน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค.ศ.

หมวด 12
การคุมครองระบบคุณธรรม
มาตรา 148 ในกรณีที่ ก.พ.ค.ศ. เห็นวากฎ ระเบียบ หรือคําสั่งใดที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
และมุงหมายใหใชบังคับเปนการทั่วไป ไมสอดคลองกับระบบคุณธรรมตามมาตรา 40 ให ก.พ.ค.ศ. แจงให
หนวยงานหรือผูออกกฎ ระเบียบ หรือคําสั่งดังกลาวทราบ เพื่อดําเนินการแกไข หรือยกเลิกตามควรแกกรณี
บทเฉพาะกาล

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

