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ราง 
พระราชบัญญัติ 

ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. .... 

    
      
      
      
      
  โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
       
 
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
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 
 (4)  คําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันท่ี 21 มีนาคม พุทธศักราช 2560 
 (5)  คําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 ขอ 8 (1) เฉพาะสวนที่เกี่ยวกับกฎหมายวา
ดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอ 9 และ ขอ 13  
 
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้ง 
ตามพระราชบัญญัตินี้ใหรับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผนดิน งบบุคลากรที่จาย 
ในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม 
หรือกระทรวงอื่นที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 



๒ 

 

 “ขาราชการครู” หมายความวา ผูที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอน 
และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ 
 “คณาจารย” หมายความวา บุคลากรซึ่งทําหนาท่ีหลักทางดานการสอนและการวิจัยในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ 
 “บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา รวมท้ังผูสนับสนุน 
การศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาท่ีใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ 
การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหนวยงานการศึกษา 
 “วิชาชีพ” หมายความวา วิชาชีพครู วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา วิชาชีพผูบริหารการศึกษา และ
วิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
 “เขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายความวา เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามประกาศกระทรวง 
 “หนวยงานการศึกษา” หมายความวา 
  (๑) สถานศึกษา 
  (๒) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  (๓) สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  (๔) แหลงการเรียนรูตามประกาศของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  (5) สํานักงานศึกษาธิการภาค 
  (6) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  (๗) หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือตามประกาศ 
กระทรวง หรือหนวยงานท่ีคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนด  
 “สถานศึกษา” หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการศึกษาพิเศษ ศูนยการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนยการเรียน วิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน สถาบัน หรือสถานศึกษาท่ี
เรียกชื่ออยางอื่นของรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีหรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษา
แหงชาติและตามประกาศกระทรวง 
 “สวนราชการ” หมายความวา หนวยงานของรัฐท่ีมีฐานะเปนกรมหรือเทียบเทากรม 
 “หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี หรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอื่น 
ที่มีฐานะเทียบเทา 
 “กระทรวง” หมายความวา กระทรวงศึกษาธิการ 
 “รัฐมนตรีเจาสังกัด” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงในกระทรวงท่ีมีขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาอยูในสังกัด 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตนิี ้
 
 มาตรา 5  บรรดาคําวา “ขาราชการพลเรือน” ท่ีมีอยูในกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และขอบังคับ 
อื่นใด ใหหมายความรวมถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดวย เวนแตจะไดมีกฎหมาย ประกาศ 
ระเบียบ หรือขอบังคับอื่นใดที่บัญญัติไวสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะ 
 
 มาตรา 6 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  



๓ 

 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

                   
  

 มาตรา  7 ใหมีคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะหนึ่ง” เรียกโดยยอวา 
“ก.ค.ศ.” ประกอบดวย 
 (๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ  
 (2) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการท่ีไดรับมอบหมายหนึ่งคน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการ ก.ค.ศ. และเลขาธิการคุรุสภา 
  (3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่ งคณะรัฐมนตรีแต งตั้ งจากบุคคลที่ มีความรู  ความเชี่ ยวชาญ 
และประสบการณ สูง ทางดานการบริหารงานบุคคล ดานการศึกษา ดานกฎหมาย ดานนโยบายและ
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) เปนผูท่ีไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมีประวัติเส่ือมเสีย 
ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 ในกรณีท่ีจะแตงตั้งขาราชการพลเรือนหรือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดใหเปน 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ผูนั้นตองดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง หรือประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
หรือระดับเชี่ยวชาญมาแลวไมนอยกวาหาป หรือมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ หรือมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญมาแลว 
ไมนอยกวาหาป  
 
 มาตรา 9 กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีป และอาจไดรับแตงตั้งใหมไดอีก 
แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวาสองวาระมิได 
 ถากรรมการผูทรงคุณวุฒิวางลงกอนครบวาระจากการดํารงตําแหนง ใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการ 
แทนตําแหนงท่ีวางภายในหกสิบวัน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. เวนแตวาระการดํารง 



๔ 

 

ตําแหนงของกรรมการผูนั้นเหลือไมถึงเกาสิบวัน จะไมดําเนินการแตงตั้งกรรมการแทนก็ได และใหกรรมการ 
ซึ่งแทนกรรมการในตําแหนงท่ีวางลงมีวาระอยูในตําแหนงเทากับระยะเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 
 ในระหวางท่ียังมิไดดําเนินการใหมีกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางลงตามวรรคสอง และยังมีกรรมการ 
ที่เหลืออยูเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได 
 เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังไมมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม 
ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ 
 
 มาตรา  10  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ 
 (๓) เปนบุคคลลมละลาย 
 (๔) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (๕) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 8 
 (๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทํา 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๗) คณะรัฐมนตรีมีมติใหออก 
 
 มาตรา 11  ให ก.ค.ศ. มหีนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี ้
 (๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร การบริหารงานบุคคล 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนโยบายการผลิตผูประกอบวิชาชีพครูใหสอดคลองกับ 
ยุทธศาสตรชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ  
 (๒) กําหนดนโยบาย วางแผน อัตรากําลังของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังใหความเห็นชอบ 
เกณฑอัตรากําลัง จํานวนและอัตราตําแหนงของหนวยงานการศึกษา 
 (๓) เสนอแนะแกคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจําตําแหนง 
เงินเพ่ิมคาครองชีพ เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ สวัสดิการ หรือประโยชนเกื้อกูลอื่นของขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  
 (๔) ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือสวนราชการใชเปนแนวทางในการดําเนินการ กฎ ก.ค.ศ. เมื่อไดรับอนุมัติจาก 
คณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 (๕) พิจารณาวินิจฉัยตีความปญหาท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ เมื่อ ก.ค.ศ. 
มีมติเปนประการใดแลวใหหนวยงานการศึกษาหรือผูมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติตามนั้น 
 (๖) พัฒนาหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รวมท้ังการพิทักษระบบคุณธรรม 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (๗) กําหนดวิธีการและเงื่อนไขการจางเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษา รวมท้ังกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทน 



๕ 

 

 (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 
และคณะอนุกรรมการอื่นเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 
 (10) กําหนดมาตรฐาน พิจารณา และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ 
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 (11) กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือรักษาความเปนธรรมและมาตรฐานดานการบริหารงานบุคคล ตรวจสอบและ 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ใหมีอํานาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากหนวยงานการศึกษา 
ใหผูแทนของหนวยงานการศึกษา ขาราชการ หรือบุคคลใด มาชี้แจงขอเท็จจริง และใหมีอํานาจออกระเบียบ 
ขอบังคับ รวมท้ังใหสวนราชการ หนวยงานการศึกษา ขาราชการหรือบุคคลใดรายงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีไปยัง ก.ค.ศ. 
 (12) ในกรณีท่ีปรากฏวาสวนราชการ หนวยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 
อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร อ.ก.ค.ศ. ในหนวยงานการศึกษา คณะอนุกรรมการหรือผูมีหนาท่ีปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัติการโดยไมถูกตองและไมเหมาะสม 
หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแยงกับกฎหมาย กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข 
ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด ให ก.ค.ศ. มีอํานาจยับย้ังการปฏิบัติการดังกลาวไวเปนการชั่วคราว 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) พิจารณารับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอื่น 
เพ่ือประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการกําหนดอัตราเงินเดือน 
หรือคาตอบแทนที่ควรไดรับ 
  (14) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในเรื่องการปฏิบัติการตาง ๆ ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
  (15) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวตัิและแกไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปเกิด และควบคุม 
การเกษียณอายุของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (16) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
  (17)  จัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ื อใหหน วยงานของรัฐใช เปนหลักในการกําหนด 
ประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงาน ซึ่งตองไมต่ํากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว 
 
 มาตรา 12 การประชุม ก.ค.ศ. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด 
จึงจะเปนองคประชุม 
 ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดใหรองประธาน 
กรรมการทําหนาท่ีแทน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดใหที่ประชุมเลือก 
กรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในท่ีประชุม 
 ในการประชุมถามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผูใดโดยเฉพาะ หรือเมื่อมีกรณีเขาขาย 
ที่กฎหมายกําหนดวากรรมการผูนั้นมีสวนไดเสีย กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม 



๖ 

 

 การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน 
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
 มาตรา 13 ก.ค.ศ. มีอํานาจตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยยอวา “อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ” เพ่ือทําการใด ๆ  
แทนได หรือทําหนาท่ีเชนเดียวกับคณะอนุกรรมการอื่นท่ีกําหนดตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาก็ได 
 องคประกอบ คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ รวมตลอด 
ท้ังวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ.  
 
 มาตรา 14 ใหมีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกโดยยอวา 
“สํานักงาน ก.ค.ศ.” โดยมี “เลขาธิการ ก.ค.ศ.” ซึ่งมีฐานะเปนอธิบดีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและบริหารราชการ
ของสํานักงาน ก.ค.ศ. ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 สํานักงาน ก.ค.ศ. มีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี ้
 (๑) เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการดาํเนินงานในหนาท่ีของ 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) พัฒนา สงเสริม วิเคราะห  วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร ระบบ หลักเกณฑ วิธีการ 
และมาตรฐานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (4) ติดตามและประเมินผลทรัพยากรบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (5) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนกําลังคนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (6) เปนศูนยกลางขอมูลทรัพยากรบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (7) จัดทํายุทธศาสตร ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 (8) สงเสริม ประสานงาน เผยแพร ใหคําปรึกษาแนะนําและดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและ
การเสริมสรางคุณภาพชีวิตสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (9) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่น 
เพ่ือประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการกําหนดอัตราเงินเดือน 
หรือคาตอบแทน รวมท้ังระดับ ตําแหนง และประเภทตําแหนงสําหรับคุณวุฒิดังกลาว 
 (10) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมเกษียณอายุของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (11) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาเสนอตอ ก.ค.ศ. และคณะรัฐมนตรี 
 (12) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่คณะรัฐมนตรี 
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.ค.ศ. มอบหมาย 
 
 มาตรา 15  ใหมีคณะอนุกรรมการสามัญ เรียกโดยยอวา “อ.ก.ค.ศ. สามัญ” เพ่ือเปนองคกร 
บริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 



๗ 

 

 (๑) คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามัญประจําสวนราชการ เรียกโดยยอวา 
“อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ” โดยออกนามสวนราชการ 
 (๒) คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามัญประจําจังหวัด เรียกโดยยอวา  
“อ.ก.ค.ศ. จังหวัด” โดยออกนามจังหวัด 
 (3) คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาสามญัประจํากรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา 
“อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร” 
 นอกจาก (๑) (2) และ (3) ในกรณีมีความจําเปน ก.ค.ศ. อาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาสามัญประจําหนวยงานศึกษา ในหนวยงานการศึกษาอื่นใดเปนการเฉพาะก็ได 
ทั้งนี้ การเรียกชื่อ องคประกอบ และอํานาจหนาท่ี ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ.  
 บรรดาบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายอื่นท่ีอางถึง อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ใหหมายถึง 
อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้งตามวรรคสองดวย เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนดเปนอยางอื่น 
 
 มาตรา 16 คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามัญประจําสวนราชการ 
เรียกโดยยอวา “อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ” โดยออกนามสวนราชการ ประกอบดวย 
 (1) หัวหนาสวนราชการ เปนประธาน  

(2) รองหัวหนาสวนราชการ ที่ไดรับมอบหมายหนึ่งคน เปนรองประธาน  
(3) ผูทรงคุณวุฒิ  ซึ่ งแต งตั้ งจากบุคคลซึ่ งมีความรู ความเชี่ ยวชาญ  และประสบการณ สู ง 

ในดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดานการศึกษา และดานกฎหมาย จํานวนสามคน 
(4) รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. หรือผูแทนสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ีเลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบหมายหนึ่งคน 
(5) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งดํารงตําแหนงประเภทบริหาร หรือประเภท 

อํานวยการ หรือมีวิทยฐานะไมต่ํากวาเชี่ยวชาญ จํานวนไมเกินสามคน 
ให หั วหน าส วนราชการตั้ งข าราชการในส วนราชการนั้ นเป นกรรมการและเลขานุ การหนึ่ งคน 

และผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน 
 
มาตรา 17 อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

 (1) เสนอแนะ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับนโยบายการผลิตและการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาในสวนราชการ 
 (2) พิจารณากําหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสวนราชการ รวมทั้ง วางแผนอัตรากําลัง เกณฑอัตรากําลัง การกําหนดจํานวนและอัตราตําแหนงการเกล่ีย 
อัตรากําลังใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาํหนด 
 (3) พิจารณาใหความเห็นชอบการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสวนราชการที่อยูในอํานาจหนาที่ของหัวหนาสวนราชการ 
 (4) พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการส่ังใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข 
ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้  
 (5) พิจารณาแตงตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติงานของ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ 
ไดตามความจําเปน  



๘ 

 

 (6) สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสรางขวัญกําลังใจ การปกปองคุมครองระบบคุณธรรม 
การจัดสวัสดิการ และการยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสวนราชการ 
 (7) กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาในสวนราชการ ในการนี้ใหมีอํานาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากหนวยงานการศึกษา 
ใหผูแทนของหนวยงานการศึกษาหรือบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริง กรณีปฏิบัติไมถูกตองและไมเหมาะสม 
หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแยงกับกฎหมาย กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ หลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 (8) จัดทํา พัฒนา และบูรณาการฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสวนราชการ 
 (9) จัดทํารายงานประจําปท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในหนวยงานการศึกษาเพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. 
 (10) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 
 
 มาตรา 18 องคประกอบ คณุสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตาํแหนง 
ของ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ตามมาตรา 17 (5) ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.  
 การแตงตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ตามวรรคหนึ่ง ตองคํานึงถึงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับความคุมคา ความประหยัด 
ความรวดเร็วและไมเปนการเพ่ิมขั้นตอนในการปฏิบัติหนาที่โดยไมจําเปน 
 
  มาตรา 19 คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามัญประจําจังหวัด 
เรียกโดยยอวา“อ.ก.ค.ศ. จังหวัด” โดยออกนามจังหวัด ประกอบดวย 
 (1) ผูวาราชการจังหวัด  เปนประธาน 
 (2) ศึกษาธิการภาค 
 (3) ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และผูอํานวยการสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทุกคนในเขตจังหวัดนั้น ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด และผูอํานวยการ 
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด (ถามี) เปนอนุกรรมการ 
 (4) ผู ท รงคุ ณ วุฒิ  จํ าน วน ห กค น  ซึ่ งแ ต งตั้ งจ ากบุ ค ค ลที่ มี ค ว าม รู  ค วาม เชี่ ย วช าญ 
และประสบการณสูงในดานการบริหารงานบุคคล ดานการศึกษา ดานกฎหมาย หรือดานอื่นที่เปนประโยชน 
ตอการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยอยางนอยตองมีผูทรงคุณวุฒิ 
ดานการบริหารงานบุคคล ดานการศึกษา และดานกฎหมาย ดานละหนึ่งคน 

 (5) ผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตจังหวัดจํานวนสามคน ประกอบดวย 
ผูแทนผูบริหารสถานศกึษา หรือผูบริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นในหนวยงานการศึกษาในเขตจังหวัด 
จํ านวนหนึ่ งคน  ผู แทนข าราชการครูซึ่ งมี วิทยฐานะไมต่ํ ากวาชํ านาญการพิ เศษจํานวนหนึ่ งคน 
และผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น จํานวนหนึ่งคน  
 (6) ศึกษาธิการจังหวัด เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 
 ใหศึกษาธิการจังหวัดแตงตั้งขาราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด จํานวนไมเกินสองคน 
เปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได 
 
 



๙ 

 

 มาตรา 20 อ.ก.ค.ศ. จังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (1) เสนอแนะ ก.ค.ศ. หรือสวนราชการ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
 (2) พิจารณากําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในเขตจังหวัด รวมท้ังการกําหนดจํานวนและอัตราตําแหนงและเกล่ียอัตรากําลังใหสอดคลองกับนโยบาย 
การบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด และนโยบายของสวนราชการที่เกี่ยวของ 
 (3) พิจารณาใหความเห็นชอบการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในเขตจังหวัด 
 (4) พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินการทางวินัย การส่ังใหออกจากราชการและการรองทุกข 
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 (5) สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสรางขวัญกําลังใจ การปกปองคุมครองระบบคุณธรรม 
การจัดสวัสดิการ และการยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงาน 
การศึกษาในเขตจังหวัด 
 (6) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในหนวยงานการศึกษาในเขตจังหวัด 
 (7) จัดทํา พัฒนา และบูรณาการฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงาน 
การศึกษาในเขตจังหวัด 
 (8) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในหนวยงานการศึกษาในเขตจังหวัดเพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. และสวนราชการที่เกี่ยวของ 
 (9) พิจารณาแตงตั้ งอนุกรรมการ หรือแตงตั้งคณะทํางาน เพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติงานของ 
อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ไดตามความจําเปน 
 ในการเสนอและการแตงตั้งอนุกรรมการ หรือแตงตั้งคณะทํางานตามวรรคหนึ่งตองคํานึงถึงวงเงิน 
งบประมาณท่ีไดรับ ความคุมคา ความประหยัด ความรวดเร็วและไมเปนการเพ่ิมขั้นตอนในการปฏิบัติหนาท่ี 
โดยไมจําเปน 
 (10) พิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตจังหวัดท่ีไมอยูในหนาท่ีและอํานาจ 
ของผูบริหารของหนวยงานการศึกษา 
 (11) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ. หรือ 
อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ มอบหมาย 
 
 มาตรา 21 คณ ะอนุ กรรมการข าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษาสามัญประจํ า
กรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา “อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร” มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือ 
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ และใหมีองคประกอบของ
คณะกรรมการเปนไปตามมาตรา 19 (2) (3) (4) และ (5)  
 ใหศึกษาธิการจังหวัดแตงตั้งขาราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวนไมเกินสองคน 
เปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได 
 ให อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร มีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ตามมาตรา ๒๐ 
 



๑๐ 

 

 มาตรา 22 ให อ.ก.ค.ศ. จังหวัด และ อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร แตงตั้งอนุกรรมการเพ่ือชวยเหลือ 
หรือกล่ันกรองงาน เกี่ยวกับการบรรจุการแตงตั้ง การยาย การดําเนินการทางวินัย การกําหนดวิทยฐานะ 
หรือการกําหนดสิทธิประโยชนตาง ๆของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ใหอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ประกอบดวย 
 (1) กรรมการใน อ.ก.ค.ศ. จังหวัด จํานวนหนึ่งคน เปนประธานอนุกรรมการ 
 (2) กรรมการใน อ.ก.ค.ศ. จังหวัด จํานวนสองคน เปนอนุกรรมการ 
 (3) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือผูอํานวยการสถานศึกษาในจังหวัดจํานวนสองคน 
เปนอนุกรรมการ 
 (4) ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิไดเปนกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. จังหวัด จํานวนไมเกินสามคน เปนอนุกรรมการ 
 (5) ศึกษาธิการจังหวัด เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 
 ในกรณีมีความจําเปน อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อาจแตงตั้งขาราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
จํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได 
 
 มาตรา 23 คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาของอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาสามัญประจําสวนราชการตามมาตรา 16 (3) และ (5) และอนุกรรมการขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาสามัญประจําจังหวัด มาตรา 19 (4) และ (5) และอนุกรรมการ มาตรา 22 (3) และ (4) 
วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ 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. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้งตามมาตรา 15 ใหนําความในมาตรา 12 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
 มาตรา 25 ให ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนผูบริหารราชการในสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้  
 (1) เสนอแนะการบรรจุและแตงตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่นที่อยูในหนาที่และอํานาจ 
ของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 
 (2) พิจารณาความดีความชอบของผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 (3) จัดทําแผนและสงเสริมการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษา 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (4) จัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 (5) จัดทํามาตรฐานคุณภาพงาน กําหนดภาระงานขั้นต่ํา และเกณฑการประเมินผลงานสําหรับ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
 (6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ 
และ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด มอบหมาย 
 



๑๑ 

 

 มาตรา 26 ใหศึกษาธิการจังหวัด เปนผูบริหารราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและ 
เปนผูบังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และมีอํานาจหนาที่ 
ดังตอไปนี้ 
 (1) รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 (2) รับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการท่ีเปนหนาที่และอํานาจของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด และ ตามที่ 
อ.ก.ค.ศ. จังหวัด มอบหมาย 
 (3) เสนอแนะการบรรจุและแตงตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่นท่ีอยูในหนาที่และอํานาจ 
ของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 
 (4) พิจารณาความดีความชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 (5) จัดทําแผนและสงเสริมการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 (6) จัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 (7) จัดทํามาตรฐานคุณภาพงาน กําหนดภาระงานขั้นต่ํา และเกณฑการประเมินผลงานสําหรับ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 (8) ประเมินคุณภาพการบรหิารงานบคุคลและจัดทํารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 
เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. ตอไป 
 (9) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 
 
 มาตรา 27 ใหผูบริหารการศึกษาซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานระดับจังหวัดในหนวยงานการศึกษาอื่น
นอกจากตามมาตรา 25 และมาตรา 26 เปนผูบริหารราชการในหนวยงานการศึกษานั้น และเปนผูบังคับบัญชา
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษานั้น และใหนํามาตรา 25 มาใชบังคับแก               
ผูดํารงตําแหนงดังกลาวโดยอนุโลม 
 
 มาตรา 28 ใหคณะกรรมการสถานศึกษา มีหนาที่และอํานาจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดังตอไปนี้ 
 (๑) กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
หลักเกณฑและวิธีการตามท่ี ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ และ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด กําหนด 
 (๒) เสนอความตองการจํานวนและอัตราตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษาเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. จังหวัดพิจารณา 
 (๓) ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษาตอผูอํานวยการสถานศึกษา 
 (๔) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามท่ี อ.ก.ค.ศ. จังหวัด มอบหมาย
 ใหนําความในมาตรา 12 มาใชบังคับแกคณะกรรมการสถานศึกษา โดยอนุโลม 
 
 มาตรา 29 ใหผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา และมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี ้
 (๑) ควบคุม ดูแลใหการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
หลักเกณฑและวิธีการตามท่ี ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด กําหนด 



๑๒ 

 

 (๒) พิจารณาเสนอความดีความชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 (๓) สงเสริม สนับสนุนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 (๔) จัดทํามาตรฐาน ภาระงาน สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 (๕) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (๖) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่นหรือตามท่ี อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ 
อ.ก.ค.ศ. จังหวัด หรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย 
 ในกรณีที่มเีหตุผลความจําเปนผูอํานวยการสถานศึกษาอาจปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาไดมากกวาหนึ่งแหง 
ทั้งนี้ ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด  
 

หมวด 2 
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                   
  

 มาตรา 30 ใหมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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. และใหเลขาธิการ ก.ค.ศ. แตงตั้งขาราชการใน
สํานักงาน ก.ค.ศ. เปนผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน  
 ใหมีหนวยงานในสํานักงาน ก.ค.ศ. ดําเนินงานในหนาท่ีของ ก.พ.ค.ศ. 
 
 มาตรา 31 ผูจะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ ก.พ.ค.ศ. ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไมต่ํากวาส่ีสิบหาป 
 (๓) มีคุณสมบัติอื่นอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
  (ก) เปนหรือเคยเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการขาราชการครู คณะกรรมการขาราชการพลเรือน คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
ในมหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
  (ข) เปนหรือเคยเปนกรรมการกฤษฎีกา 
  (ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลอุทธรณหรือเทียบเทา 
หรือตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน 
  (ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอัยการพิเศษประจําเขตหรืออธิบดีอัยการภาค 
หรือเทียบเทา 
  (จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง หรือประเภทวิชาการ 
ระดับทรงคุณวุฒิ หรือมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ หรือเทียบเทา 



๑๓ 

 

  (ฉ) เปนหรือเคยเปนผูสอนวิชาในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร 
สังคมศาสตร หรือวิชาท่ีเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินในสถาบันอุดมศึกษา และดํารงตําแหนงหรือ 
เคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารย แตในกรณีท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยตองดํารงตําแหนง 
หรือเคยดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวาหาป 
 
 มาตรา 32 ใหมีคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.ศ. ประกอบดวยประธานศาลปกครองสูงสุด 
เปนประธาน รองประธานศาลฎีกาท่ีไดรับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน  กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
ใน ก.ค.ศ. หนึ่งคน ซึ่งไดรับเลือกโดย ก.ค.ศ. และใหเลขาธิการ ก.ค.ศ. เปนกรรมการและเลขานุการ 
 ใหคณะกรรมการคัดเลือกมีหนาท่ีคัดเลือกบุคคลผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 31 จํานวนเจ็ดคน 
 ใหผูไดรับคัดเลือกตามวรรคสองประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ ก.พ.ค.ศ. 
แลวใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
 หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.ศ. ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการคัดเลือกกําหนด 
 
 มาตรา 33 กรรมการ ก.พ.ค.ศ. ตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
 (๑) เปนขาราชการ 
 (๒) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใด 
 (๓) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการบริหาร 
พรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
 (๔) เปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 
 (๕) เปนกรรมการในองคกรกลางบริหารงานบุคคลในหนวยงานของรัฐ 
 (๖) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอยางอื่นหรือดํารงตําแหนงหรือประกอบการใด ๆ หรือเปนกรรมการ 
ในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน อันขัดตอการปฏิบัติหนาที่ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
 มาตรา 34 ผูไดรับคัดเลือกเปนกรรมการ ก.พ.ค.ศ. ผูใดมีลักษณะตองหามตามมาตรา 33 
ผูนั้นตองลาออกจากการเปนบุคคลซึ่งมี ลักษณะตองหาม  หรือแสดงหลักฐานให เปน ท่ี เชื่อไดวา 
ตนได เลิกการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ  หรือการประกอบการอันมี ลักษณะตองหามดังกลาว 
ตอเลขานุการ ก.พ.ค.ศ. ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคัดเลือก 
 ในกรณีท่ีผูไดรับคัดเลือกเปนกรรมการ ก.พ.ค.ศ. มิไดลาออกหรือเลิกการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ 
หรือการประกอบการดังกลาวภายในเวลาท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูนั้นมิเคยไดรับคัดเลือก 
เปนกรรมการ ก.พ.ค.ศ. และใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.ศ. ขึ้นใหม 
 
 มาตรา 35 กรรมการ ก.พ.ค.ศ. มีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันท่ีทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
 ใหกรรมการ ก.พ.ค.ศ. ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะได 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการ ก.พ.ค.ศ. ใหม 
 
 



๑๔ 

 

 มาตรา 36 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการ ก.พ.ค.ศ. พนจากตําแหนงเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 31 หรือมาตรา 33 
 (๕) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก แมจะมีการรอการลงโทษ เวนแตเปนการรอการลงโทษ 
ในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 (๖) ไมสามารถปฏิบัติงานไดเต็มเวลาอยางสม่ําเสมอตามระเบียบของ ก.พ.ค.ศ. 
 เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการ ก.พ.ค.ศ. เทาท่ีเหลืออยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปได และใหถือวา 
ก.พ.ค.ศ. ประกอบดวยกรรมการ ก.พ.ค.ศ. เทาท่ีเหลืออยู เวนแตมีกรรมการ ก.พ.ค.ศ. เหลืออยูไมถึงหาคน 
 เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีท่ีกรรมการ 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. เพ่ือให ก.ค.ศ. ดําเนินการจัดใหมีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารงานบุคคล
ในสวนที่เกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรม 
 (๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา 137 
 (๓) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามมาตรา 145 
 (๔) พิจารณาเรื่องการคุมครองระบบคุณธรรม  
 (๕) ออกกฎ ก.พ.ค.ศ. ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
กฎ ก.พ.ค.ศ. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 (6) พิจารณาตั้งอนุกรรมการวิสามัญเพ่ือพิจารณาอุทธรณ อนุกรรมการวิสามัญเพ่ือพิจารณารองทุกข
อนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม หรือท่ีปรึกษาตามความจําเปนเพ่ือชวยเหลือกล่ันกรองงานหรือตรวจสอบ
ขอมูลแทน ก.พ.ค.ศ. คณะหนึ่งไมเกินหาคน โดยใหกรรมการ ก.พ.ค.ศ. เปนประธานอนุกรรมการและอยางนอย
ตองมีอนุกรรมการซึ่งดาํรงตําแหนงประเภทบริหาร หรือประเภทอํานวยการ หรือประเภทวิชาการระดับไมต่ํากวา
เชี่ยวชาญ หรือตําแหนงท่ีมีวิทยฐานะไมต่ํากวาเชี่ยวชาญ จํานวนหนึ่งคน โดยใหนิติกรสํานักงาน ก.ค.ศ.  
เปนอนุกรรมการและเลขานุการ และผูชวยเลขานุการจํานวนสองคนตามท่ีเลขาธิการ ก.ค.ศ. แตงตั้ง ทั้งนี้ 
ตามท่ี ก.พ.ค.ศ. กําหนด 
 
 มาตรา 38 ใหกรรมการ ก.พ.ค.ศ. ไดรับเงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่นตามท่ี
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา และใหมีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการเชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง 
 ใหเลขานุการและผูชวยเลขานุการของ ก.พ.ค.ศ. ตามมาตรา 30 วรรคสาม อนุกรรมการวิสามัญ 
อนุกรรมการอื่น ที่ปรึกษา และผูชวยเลขานุการ ตามมาตรา 37 (6) ไดรับเบี้ยประชุมตามที่ ก.พ.ค.ศ. 
ประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 



๑๕ 

 

 มาตรา 39 การประชุมของคณะกรรมการ ก.พ.ค.ศ. อนุกรรมการวิสามัญ และอนุกรรมการอื่น 
ใหเปนไปตามระเบียบท่ี ก.พ.ค.ศ. กําหนด 
 

หมวด 3 
บทท่ัวไป 

                   
  

 มาตรา 40 การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาคระหวางบุคคล 
และหลักการไดรับการปฏิบัติและการคุมครองสิทธิอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน  
 การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม เพราะเหตุความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ 
อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นที่ไมตรงกันในเรื่องอื่น ๆ จะกระทํามิได 
 การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะตองกําหนดประมวลจริยธรรม
ระบบพิทักษคุณธรรม การบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร        
ทางการศึกษาตองเปนไปเพ่ือผลสัมฤทธิ์ตอการศึกษาชาตคิวามมีประสิทธิภาพ และความคุมคา โดยใหปฏิบัติราชการ
อยางมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีรวมท้ังเสริมสรางกลไกการบริหารงานบุคคล การสรรหาคน
เขารับราชการครู ตองคํานึงถึงผูท่ีมีจิตวิญญาณความเปนครู การบรรจุและแตงตั้ง การพัฒนา การพิจารณา
ความดีความชอบ การเล่ือนตําแหนง วิทยฐานะ การใหไดรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง 
การเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ วินยัและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ
การอุทธรณและการรองทุกข 
 
 มาตรา 41 ผูซึ่งจะเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติท่ัวไป 
ดังตอไปนี้ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
 (๓) เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 (๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น 
 (๕) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
 (๖) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักราชการ ถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกส่ังพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
ในกฎหมายองคกรวิชาชีพนั้น ๆ 
 (๗) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (๘) ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
 (๙) ไมเปนบุคคลลมละลาย 



๑๖ 

 

 (๑๐) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๑๑) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ 
 (๑๒) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามกฎหมายอื่น 
 (๑๓) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 
  
 มาตรา 42 อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 อัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหนงสําหรับบคุลากรทางการศึกษาตามมาตรา 49 ค. (2) ใหนําบัญชี 
อัตราเงินเดือน และเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงไมถือเปนเงินเดือน 
  
 มาตรา 43 เพ่ือประโยชนในการออมทรัพยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะรัฐมนตรีอาจวางระเบียบและวิธีการใหกระทรวงการคลังหักเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาเปนเงินสะสมก็ได โดยคิดดอกเบี้ยเงินสะสมนั้นใหในอัตราไมต่ํากวาดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 
ของธนาคารพาณิชย 
 เงินสะสมและดอกเบี้ยนี้จะจายคืนหรือใหกูยืมเพ่ือดําเนินการตามโครงการสวัสดิการสําหรับ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามระเบียบท่ีกระทรวงกําหนดโดยความเห็นชอบของ 
คณะรัฐมนตรี 
 
 มาตรา 44 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงในบางทองที่ 
หรือบางสภาพการทํางาน ตําแหนงในบางสายงาน หรือตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ ตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
 
 มาตรา 45 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจไดรับเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว 
ตามภาวะเศรษฐกจิ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวธิีการท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
 มาตรา 46 วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําป และการลา 
หยุดราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนไปตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ในกรณี ก.ค.ศ. 
ยังมิไดกําหนด ใหนําหลักเกณฑเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวที่ใชกับขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
 มาตรา 47 เครื่องแบบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและระเบียบการแตงเครื่องแบบ 
ใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น 
 



๑๗ 

 

 มาตรา 48 บําเหน็จบํานาญขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 

หมวด 4 
การกําหนดตําแหนง วิทยฐานะ  

และการใหไดรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง 
                   

  
 มาตรา 49 ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี ๓ ประเภท ดังนี้ 
 ก. ตําแหนงซึ่งมีหนาท่ีเปนผูสอนในหนวยงานการศึกษา 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
หนวยงานการศึกษาท่ีสอนระดับปริญญา 
 ข. ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา ไดแก ตําแหนง ดังตอไปนี้ 

   (๑) รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
   (๒) ผูอํานวยการสถานศึกษา 
   (๓) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (๔) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    (5) รองผูอํานวยการสํานกังาน กศน. จังหวัด  
    (6) ผูอาํนวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด 
    (7) รองผูอํานวยการสํานกังาน กศน. กรุงเทพมหานคร 
    (8) ผูอาํนวยการสํานักงาน กศน. กรงุเทพมหานคร 
    (9) ผูอาํนวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ 
    (10) รองผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวดั 
    (11) ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวดั 
    (12) ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 ตําแหนงผูบริหารใน (๑) และ (๒) ใหมีในสถานศึกษาและหนวยงานการศึกษาตามประกาศ
กระทรวงตําแหนงผูบริหารใน (๓) และ (๔) ใหมีในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ตําแหนงผูบริหารในหนวยงานการศึกษาท่ีสอนระดับปริญญา การกําหนดระดับตําแหนง การใหไดรับเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนง ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาใชบังคับโดยอนุโลม
เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนดไวเปนอยางอื่น 
 
 



๑๘ 

 

ค. ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีดังตอไปนี้ 
 (๑) ศึกษานิเทศก 

 (๒) รองศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
หรือตําแหนงของขาราชการท่ี ก.ค.ศ. นํามาใชกําหนดใหเปนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 การกําหนดระดับตําแหนง และการใหไดรับเงนิเดือนและเงินประจําตําแหนงของตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 49 ค. (๒) ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. โดยใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสวนที่เกี่ยวของกับการกําหนดตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
ของขาราชการพลเรือนสามัญมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 เพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. อาจกําหนด
ตาํแหนงหรือเปล่ียนตาํแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเภทตําแหนงผูบริหารการศึกษาบางตําแหนง
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) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
 (๒) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 
 (๓) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 
 (๔) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ 
     (5) รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวดัชํานาญการพิเศษ 
     (6) รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวดัเชี่ยวชาญ 
     (7) ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวดัเชี่ยวชาญ 
     (8) ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวดัเชี่ยวชาญพิเศษ 
     (9) รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน. กรุงเทพมหานครชาํนาญการพิเศษ 



๑๙ 

 

     (10) รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน. กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ 
     (11) ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ 
     (12) ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญพิเศษ 
     (13) ผูอํานวยการสํานักงานการศกึษาเอกชนอาํเภอชํานาญการพิเศษ 
     (14) ผูอํานวยการสํานักงานการศกึษาเอกชนอาํเภอเชี่ยวชาญ 
     (15) รองผูอํานวยการสํานักงานการศกึษาเอกชนจังหวดัชํานาญการพิเศษ 
     (16) รองผูอํานวยการสํานักงานการศกึษาเอกชนจังหวดัเชี่ยวชาญ 
     (17) ผูอํานวยการสํานักงานการศกึษาเอกชนจังหวัดเชี่ยวชาญ 
     (18) ผูอํานวยการสํานักงานการศกึษาเอกชนจังหวัดเชี่ยวชาญพิเศษ 

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 

การกําหนดระดับตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตามวรรคหนึ่ง 
ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา 52  ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะมีในหนวยงานการศึกษาใด 

จํานวนเทาใด และตองใชคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอยางใด ใหเปนไปตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 
มาตรา 53 ให ก.ค.ศ. จัดทํามาตรฐานตําแหนง มาตรฐานวิทยฐานะและมาตรฐานตําแหนงทางวชิาการ 

ของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาไวเปนบรรทัดฐานทุกตําแหนง ทุกวิทยฐานะเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ คุณวุฒิการศึกษา การอบรม ประสบการณ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
คุณภาพการปฏิบัติงาน หรือผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ 

ในการจัดทํามาตรฐานตําแหนงทุกตําแหนง ใหจําแนกตําแหนงเปนประเภทและสายงานตามลักษณะงาน 
และจัดตําแหนงในประเภทและสายงานท่ีมีลักษณะงานอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกันใหอยูในตําแหนง 
ประเภทหรือสายงานเดียวกัน หรือโดยประมาณเปนกลุมเดียวกัน โดยแสดงชื่อตําแหนงหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
ของตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูที่ดํารงตําแหนงนั้น 

 



๒๐ 

 

มาตรา 54 ให ก.ค.ศ. หรือผูท่ี ก.ค.ศ. มอบหมายตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนง 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเหมาะสม ในกรณีท่ีลักษณะหนาท่ีและความรับผิดชอบ ปริมาณงาน 
คุณภาพงานของตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใด ท่ี ก.ค.ศ. กําหนดเปล่ียนแปลงไป 
ให ก.ค.ศ. หรือผูท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย พิจารณาปรับปรุงการกําหนดตําแหนงนั้นใหมใหเหมาะสมตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา 55 ให ข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได รับ เงิน เดือน  เงินวิทยฐานะ 

และเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

ผูใดจะไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด วิทยฐานะใด จะไดรับเงินเดือนอยางใด ตามมาตรา 42  
ใหเปนไปตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด โดยใหไดรับเงินเดือนในขั้นต่ําของอันดับ ในกรณีท่ีจะใหไดรับเงินเดือนสูงกวา 
หรือต่ํากวาขั้นต่ําหรือสูงกวาขั้นสูงของอันดับ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน กฎ ก.ค.ศ. 
 

หมวด 5 
การบรรจุและการแตงต้ัง 

                   
  

 มาตรา 56 การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงใด ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดสําหรับตําแหนงนั้น โดยบรรจุและแตงตั้ง 
ตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได 
 ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับสําหรับการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการตามมาตรา 62 
มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 70 มาตรา 76 มาตรา 77 มาตรา 78 และมาตรา 79 
 
 มาตรา 57 ผูสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงใด ตองมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 41 และตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐาน 
ตําแหนงนั้นตามมาตรา 53 
 สําหรับผูดํารงตําแหนงตามมาตรา 41 (๔) และ (๘) ใหมีสิทธิสมัครสอบแขงขันได แตจะมีสิทธิ 
ไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการตามท่ีสอบแขงขันไดก็ตอเมื่อพนจากตําแหนงนั้น ๆ แลว 
 
 มาตรา 58 ให ก.ค.ศ. เปนผูดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ในกรณีท่ี ก.ค.ศ. เห็นสมควร จะมอบหมายให อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 
สวนราชการหรือหนวยงานการศึกษาเปนผูดําเนินการตามวรรคสองก็ได 
 หลักสูตร วิธีการสอบแขงขัน วิธีดําเนินการที่เกี่ยวกับการสอบแขงขัน เกณฑการตัดสินการขึ้นบัญชี 
ผูสอบแขงขันได การนําบัญชีผูสอบแขงขันไดในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในบัญชีอื่น 



๒๑ 

 

การยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขนัได และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 
 มาตรา 59 ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด สวนราชการหรอืหนวยงานการศึกษา 
อาจรับสมัครสอบแขงขันเฉพาะบุคคลท่ีมีคุณสมบัติพิเศษในสาขาวิชาใดได ทั้งนี้ ผูสมัครสอบแขงขัน 
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 
หากภายหลังปรากฏวาผูนั้นขาดคุณสมบัติท่ัวไป หรือขาดคุณสมบตัิตามมาตรฐานตําแหนงตามมาตรา 53 
หรือขาดคุณสมบัติพิเศษตามมาตรา 59 อยูกอนก็ดี หรือมีกรณีตองหาอยูกอนและภายหลังปรากฏวา 
เปนผูขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีตองหานั้นก็ดี ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการโดยพลัน 
แตท้ังนี้ ไมกระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผูนั้นไดปฏิบัติไปตามหนาที่และอํานาจและการรับเงินเดือน 
หรือผลประโยชนอื่นใดท่ีไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการกอนมีคําส่ังใหออกจากราชการนั้น 
และถาการเขารับราชการเปนไปโดยสุจริตแลว ใหถือวาเปนการส่ังใหออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จ 
บํานาญเหตทุดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
 
 มาตรา 61 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
วิทยฐานะ หรือตําแหนงทางวิชาการใด ตองมีคุณสมบัติเฉพาะตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนดไวในมาตรฐานตําแหนง 
มาตรฐานวิทยฐานะ หรือมาตรฐานตําแหนงทางวิชาการนั้น 
 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปน ก.ค.ศ. อาจอนุมัติใหแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จากบุ คคลซึ่ งมี คุณสมบั ติ เฉพาะต างไปจากท่ี กํ าหนดไว ในมาตรฐานตํ าแหน ง มาตรฐานวิทยฐานะ 
หรือมาตรฐานตําแหนงทางวิชาการกไ็ด 
 
 มาตรา 62 ในกรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษที่ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ.จังหวัด 
ไมสามารถดําเนินการสอบแขงขันได หรือการสอบแขงขันอาจทําใหไมไดบุคคลตองตามประสงคของ 
ทางราชการ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อาจคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้ง 
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยวิธีอื่นได  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 
 มาตรา 63 หนวยงานการศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนอยางย่ิงเพ่ือประโยชนแกราชการ 
ท่ีจะตองบรรจุและแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความรู ความสามารถ มีความชํานาญหรือเชี่ยวชาญระดับสูงเขารับราชการ 
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหหนวยงานการศึกษาดําเนินการขอความเห็นชอบจาก 
อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัดกอน แลวใหขออนุมัติจาก ก.ค.ศ.เมื่อ ก.ค.ศ. ไดพิจารณา 
อนุมัติใหส่ังบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงใด วิทยฐานะใด และกําหนดเงินเดือนท่ีจะใหไดรับแลว ใหผูมีอํานาจ 
ตามมาตรา 65 ส่ังบรรจุและแตงตั้งได ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 



๒๒ 

 

 มาตรา 64 นอกจากการบรรจุและแตงตั้งเพ่ือใหบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาแลว ก.ค.ศ. อาจกําหนดใหตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
บางตําแหนงเปนสัญญาจางปฏิบัติงานรายปหรือโดยมีกําหนดเวลาตามระเบียบที่  ก.ค.ศ. กําหนด 
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง หรือเปนพนักงานราชการ โดยไมตองเปนขาราชการก็ได 

ในกรณีท่ีผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามวรรคหนึ่งเปนบุคคลภายนอก และ ก.ค.ศ. กําหนดใหมี 
สถานภาพเปนขาราชการ ใหผูนั้นมีสิทธิหนาที่และไดรับสิทธิประโยชนอื่น ๆ เชนเดียวกับขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ในระหวางสัญญาจาง เวนแตสัญญาจางนั้นจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่น 
หรือกําหนดยกเวนเปนกรณีเฉพาะไว 

ใหนําบทบัญญัติในเรื่องคุณสมบัติท่ัวไป คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง การสรรหาและการบรรจุ 
และแตงตั้งของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใชบังคับกับผูดํารงตําแหนงตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง 
หรือวรรคสองโดยอนุโลม ท้ังนี้ ตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ค.ศ. 
 
 มาตรา 65 ภายใตบังคับมาตรา 56 วรรคหนึ่ง มาตรา 62 มาตรา 63 มาตรา 70 มาตรา 76 
มาตรา 77 มาตรา 78 และมาตรา 79 การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                     
ผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง 
 (๑) การบรรจุและแตงตั้งตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อไดรับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. แลวให
ผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการท่ีผูนั้นสังกัดอยูเปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุและใหรัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอ
นายกรัฐมนตรีเพ่ือนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
 (๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตําแหนงรองศึกษาธิการจังหวัด ตําแหนงศึกษาธิการจังหวัด 
ตําแหนงรองผูบริหารการศึกษาอื่น หรือตําแหนงผูบริหารการศึกษาอื่นซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานระดับจังหวัด 
ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง เวนแตตําแหนงท่ีมีวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญพิเศษ ใหผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการท่ีผูนั้นสังกัดอยูเปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง                 
โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ 
 (3) การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสํานักงานศึกษาธิการภาค เวน
แตตําแหนงที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ใหศึกษาธิการภาคที่ผูนั้นสังกัดอยูเปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง 
โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ 
 (4) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ตําแหนงผูอํานวยการ
สถานศึกษา ตําแหนงศึกษานิเทศก ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 49 ค. (๒) ตําแหนงคร ูและ
ตําแหนงครูผูชวย ในเขตพ้ืนที่การศึกษา เวนแตตําแหนงที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ  ใหผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด  
 (5) การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เวน
แต ตําแหนงท่ีมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ และตําแหนงรองศึกษาธิการตาม (2) ใหศึกษาธิการจังหวัดท่ีผูนั้น
สังกัดอยูเปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 
 (6) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ตําแหนงผูอํานวยการ
สถานศึกษา ตําแหนงศึกษานิเทศก ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 49 ค. (๒) ตําแหนงคร ูและ
ตําแหนงครูผูชวย ซึ่งมิไดอยูในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา



๒๓ 

 

เอกชน เวนแตตําแหนงที่มีวทิยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ใหตําแหนงผูบริหารการศึกษาซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานใน
ระดับจังหวัดของสวนราชการที่ผูนั้นสังกัดอยูเปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด  
 (7) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ตําแหนงผูอํานวยการ
สถานศึกษา ตําแหนงศึกษานิเทศก ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 49 ค. (๒) ตําแหนงครู และ
ตําแหนงครูผูชวย ในหนวยงานการศึกษาท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เพ่ือทําหนาท่ีบริหารงานบุคคลสําหรับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษานั้น เวนแตตําแหนงท่ีมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
พิเศษ ใหผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการ หรือผู ท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาสูงสุดของ 
สวนราชการท่ีผูนั้นสังกัดอยูเปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้งโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
 (8) การบรรจุและแตงตั้งตําแหนงอาจารย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงรองศาสตราจารย
และตําแหนงศาสตราจารย ตามมาตรา 49 ก. (๓) ถึง (๖) ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลมโดยใหสภาสถาบันอุดมศึกษาทําหนาท่ีแทน ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ 
ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนดไวเปนอยางอื่น 
 การบรรจุและแตงตั้ งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานอกจากตาม (2) ถึง (7) ให
ผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการท่ีผูนั้น
สังกัดอยูเปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้งโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ 
 บรรดาบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ท่ีบัญญัติถึงผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ใหหมายถึงผูมีอํานาจ
ส่ังบรรจุตามวรรคหนึ่ง (๑) หรือผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (7) (8) หรือ 
วรรคสองแลวแตกรณี 
 

มาตรา 66 การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด และการเล่ือนเปน 
วิทยฐานะใดตองเปนไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 53 ซึ่งผานการประเมิน ท้ังนี้ ใหคํานึงถึง 
ความประพฤติดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ คุณภาพการปฏิบัติงาน 
ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีในดานการเรียนการสอน ตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา 67 ใหมีการประเมินตําแหนงหรือวิทยฐานะสําหรบัตาํแหนงท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

เพ่ือดํารงตําแหนงหรือวิทยฐานะสําหรับตําแหนงไวซึ่งความรู ความสามารถ ความชํานาญการ หรือความ
เชี่ยวชาญในตําแหนงและวิทยฐานะท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้ง ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด 

กรณีท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามหลักเกณฑและวธิีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ใหดําเนินการตามความเหมาะสม ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหมีการพัฒนาขาราชการผูนั้นใหสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล เพ่ือใหสามารถผานการประเมินผลการปฏิบัติงานได 

(๒) ใหดําเนินการในมาตรการเกี่ยวกับการเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามมาตรา 85 หรืองดเงินประจําตําแหนง หรือเงินวิทยฐานะ แลวแตกรณี 



๒๔ 

 

(๓) ในกรณีที่ผูใดไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับที่กําหนด 
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ส่ังใหผูนั้นพนจากตําแหนงตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด หรือออกจากราชการตาม
มาตรา 124 (๖) แลวแตกรณี 

การดําเนินการตามวรรคสองใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 
มาตรา 68 ผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหเขารับราชการเปนขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 62 ใหทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
ในตําแหนงนั้น แตถาผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงครูผูชวย ใหผูนั้นเตรียมความพรอมและ 
พัฒนาอยางเขมเปนเวลาสองปกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู ท้ังนี้ การทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและ 
การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

ถาในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม แลวแตกรณี 
ผูมีอํานาจตามมาตรา 65 พิจารณาเห็นวาขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีความประพฤติไมดี 
หรือไมมีความรู หรือไมมีความเหมาะสม หรือมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือเตรียมความพรอม 
และพัฒนาอยางเขมอยูต่ํากวาเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด โดยไมควรใหรับราชการตอไปก็ใหส่ังใหผูนั้นออกจากราชการได 
ไมวาจะครบกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมหรือไมก็ตาม 
ถาพนกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมดังกลาวแลว 
และผูมีอํานาจตามมาตรา 65 พิจารณาเห็นวา ควรใหผูนั้นรับราชการตอไป ก็ส่ังใหผูนั้นปฏิบัติหนาที่ 
ในตําแหนงหรือวิทยฐานะท่ีจะไดรับแตงตั้งตอไป และใหรายงานหัวหนาสวนราชการ ศึกษาธิการภาค 
ศึกษาธิการจังหวัด ผูบริหารการศึกษา อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด แลวแตกรณี 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดซึ่งอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือ 
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม แลวแตกรณี ถูกส่ังใหออกจากราชการเพ่ือไปรับราชการทหาร 
ตามมาตรา 78 และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีจะตองถูกส่ังใหออกจากราชการตามวรรคสองหรือ 
ตามมาตราอื่น ก็ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 หรือผูมีอํานาจตามมาตราอื่นนั้น แลวแตกรณี มีอํานาจ 
เปล่ียนแปลงคําส่ังใหออกตามมาตรา 78 เปนใหออกจากราชการตามวรรคสอง หรือมาตราอื่นนั้นได 

ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมในตําแหนงใด 
ถาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นใหเริ่มทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือเตรียมความพรอมและ 
พัฒนาอยางเขมใหม 

ผูอยู ในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
ผูใดถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญาหรือกระทําผิดวินัย โดยมีมูลตามที่กลาวหาวาไดกระทําผิดดังกลาว 
ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยไดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือเมื่อมีกรณีที่บุคคลดังกลาว 
จะตองออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือตามมาตราอื่นก็ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 
หรือผูมีอํานาจตามมาตราอื่นนั้น ส่ังลงโทษหรือส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ แลวแตกรณี 

ผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสาม หรือส่ังใหออกจากราชการตามมาตราอื่น 
ในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ที่มิใชเปนการถูกลงโทษ 
ปลดออก หรือไลออก ใหถือเสมือนวาผูนั้นไมเคยเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แตท้ังนี้ 
ไมกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม หรือการรับ 



๒๕ 

 

เงินเดือนหรือผลประโยชนอื่นใดท่ีไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางท่ีผูนั้นอยูในระหวาง 
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 

มาตรา 69 การเปล่ียนตําแหนง การยายและการโอนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกพักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย 
วาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูนั้นอาจถูกเปล่ียนตําแหนงหรือยายตามวรรคหนึ่งได เวนแต 
ถูกส่ังพักราชการ หรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน หรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนในกรณีอื่น 
ตามมาตรา 133 

 
มาตรา 70 การโอนพนักงานสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

ท่ีมิใชพนักงานวิสามัญ และการโอนขาราชการอื่นท่ีมิใชขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัตินี้ และมิใชขาราชการการเมือง มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
อาจทําไดหากบุคคลนั้นสมัครใจ โดยใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ของหนวยงานการศึกษาที่ประสงคจะรับโอน 
ทําความตกลงกับผูมีอํานาจส่ังบรรจุของสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิม แลวเสนอเรื่องให ก.ค.ศ. 
อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด แลวแตกรณี อนุมัติโดยใหคํานึงถึงประโยชนท่ีหนวยงานการศึกษานั้น 
จะไดรับเปนสําคัญ ทั้งนี้ จะบรรจุและแตงตั้งใหมีตําแหนงใด วิทยฐานะใด และใหไดรับเงินเดือนเทาใด 
ใหเปนไปตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด แตเงินเดือนที่จะใหไดรับตองไมสูงกวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ ความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญในระดบัเดยีวกัน เวนแตจะเปนการโอนตามวรรคสอง 

การโอนพนักงานสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นและ 
ขาราชการอื่นซึ่งเปนผูสอบแขงขันไดหรือผูไดรับคัดเลือกมาใหบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ใหทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูท่ีโอนตามมาตรานี้ 
ในขณะท่ีเปนพนักงานสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือขาราชการอื่น 
เปนเวลาราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให ก.ค.ศ. จัดทํามาตรฐานการเปรียบเทียบตําแหนงระหวางประเภทขาราชการตางสังกัดองคกรกลาง 
บริหารงานบุคคล เพ่ือประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในตาํแหนงใด วิทยฐานะใด และจะใหรับเงินเดือนเทาใด ทั้งนี้ เงินเดือนที่จะไดรับ จะตองไมสูงกวา 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณวุฒิ ความสามารถ ความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญ 
ในระดับเดียวกัน เวนแตเปนการโอนตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

 
มาตรา 71 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไปดํารงตําแหนงในหนวยงาน 

การศึกษาอื่นภายในสวนราชการหรือภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหเปนอํานาจ 
ของผูมีอํานาจตามมาตรา 65 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ อ.ก.ค.ศ.สวนราชการ 
แลวแตกรณี 

การยายขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาตองไดรับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. แตถาเปนการยายไปบรรจุและแตงตั้งในตําแหนง 
ซึ่ง ก.ค.ศ. ยังมิไดกําหนด จะกระทําไดเมื่อ ก.ค.ศ. กําหนดตําแหนงแลว 



๒๖ 

 

การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหพิจารณาโดยยึดหลักคุณธรรม มีความเท่ียงธรรม 
เปดเผย โปรงใส ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด  

 
มาตรา 72 ภายใตบังคับตามมาตรา 69 และมาตรา 71 ให ก.ค.ศ. ดําเนินการใหมีการสับเปล่ียน 

หนาที่หรือยายขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ซึ่งดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
หรือตําแหนงท่ีมีลักษณะบริหารตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด โดยยึดหลักการใหอยูปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงใด 
ตําแหนงหนึ่งดังกลาว ไดไมเกินส่ีป เวนแตมีเหตุผลและความจําเปนเพ่ือประโยชนของทางราชการจะใหปฏิบัติหนาที่ 
ติดตอในคราวเดียวกันไดคราวละหนึ่งปแตตองไมเกินหกป ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 

มาตรา 73 การเล่ือนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเปนตําแหนงท่ีมิไดกําหนดใหมีวิทยฐานะ 
เพ่ือใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น ใหกระทําไดโดยการสอบแขงขัน สอบคัดเลือก คัดเลือก หรือประเมิน 
ดวยวิธีการอื่น 

กรณีใดจะเล่ือนและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันได ผูสอบคัดเลือกได ผูไดรับคัดเลือก หรือผูผานการประเมินดวย 
วิธีการอื่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

การสอบแขงขันใหเปนไปตามมาตรา 58 สวนการสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกให อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ 
หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด เปนผูดําเนินการ หลักสูตรและวธิีดาํเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก คุณสมบัติของ 
ผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกหรือผูซึ่งจะไดรับการคัดเลือก เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี การยกเลิกบัญชี 
ผูสอบได วิธีดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก หลักเกณฑและวิธีการประเมิน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
หรือผลงานทางวิชาการ ใหเปนไปตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา 74 การแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 73 สําหรับผูสอบแขงขันไดใหแตงตั้ง 

ตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได 
สําหรับผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือกใหแตงตั้งไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง 

ความประพฤติดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรูความสามารถ ประสบการณ 
ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ คุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติและประวัติการรับราชการ 
 

มาตรา 75 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับการแตงตั้งใหเล่ือนตําแหนง 
หรือเล่ือนวิทยฐานะ โดยไมเขาเกณฑมาตรฐานตําแหนง หรือมาตรฐานวิทยฐานะ หรือไมผานกระบวนการ 
เล่ือนตําแหนงหรือกระบวนการเล่ือนวิทยฐานะตามกฎหมาย หลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด หรือ 
ผูส่ังส่ังไมถูกตองหรือไมมีอํานาจส่ัง ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ส่ังใหผูนั้นกลับไปดํารงตําแหนงหรือวิทยฐานะ 
เดิมโดยพลัน ในกรณีเชนนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติตามหนาที่และอํานาจและการรับเงินเดือน 
หรือผลประโยชนอื่นท่ีไดรับไปแลวหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางท่ีไดรับการเล่ือนตําแหนง 
หรือเล่ือนวิทยฐานะนัน้ เวนแต ก.ค.ศ. จะอนุมัติใหเล่ือนตาํแหนงหรอืเล่ือนวทิยฐานะในกรณีนัน้เปนพิเศษเฉพาะราย 

ผูท่ีถูกส่ังใหกลับไปดํารงตําแหนงหรือวิทยฐานะเดิมตามวรรคหนึ่ง ใหไดรับเงินเดือนท่ีพึงจะไดรับ 
ตามสถานะเดิมถาหากวาผูนั้นไมไดเล่ือนตําแหนงหรือเล่ือนวิทยฐานะ รวมทั้งใหมีสิทธิไดรับการประเมินผล 
การปฏิบัติงานในรอบปสําหรับตําแหนงหรือวิทยฐานะเดิม และใหถือวาผูนั้นไมมีและไมเคยมีสถานภาพอยางใด 
ที่ไดรับเล่ือนตําแหนง หรือเล่ือนวิทยฐานะนั้น 



๒๗ 

 

ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหผูบังคับบัญชาของผูมีอํานาจ 
ตามมาตรา 65 ระดับเหนือขึ้นไปมีอํานาจดําเนินการแทนได 
  

มาตรา 76 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดออกจากราชการไปแลว และมิใชเปนการ 
ออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ถาสมัครเขารับราชการเปนขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาและทางราชการประสงคจะรับผูนั้นเขารับราชการ ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 
ส่ังบรรจุและแตงตั้งผูนั้นเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใหมีตําแหนง วิทยฐานะ และรับเงินเดือน 
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 

มาตรา 77 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาผูใดไดรับอนุมัตจิากคณะรฐัมนตรีใหออกจากราชการ 
ไปปฏิบัติงานใดและใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเปนเวลาราชการ 
ตามกฎหมายวาดวยบําเหนจ็บํานาญขาราชการ ถาผูนั้นกลับเขารับราชการภายในกําหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรอีนุมัติ 
แตไมเกินส่ีปนับแตวันไปปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว ให ผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ส่ังบรรจุและแตงตั้ง 
ผูนั้นเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใหมีตําแหนง วิทยฐานะ และรับเงินเดือน 
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 

มาตรา 78 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการเพ่ือไป 
รับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร เมื่อผูนั้นพนจากราชการทหารโดยมิไดกระทําการใด ๆ 
ในระหวางรับราชการทหารอันเสียหายแกราชการอยางรายแรงหรือไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง 
และผูนั้นไมเปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา 41 และไมไดถูกส่ังเปล่ียนแปลงคําส่ังตามมาตรา 128 วรรคสอง 
เปนใหออกจากราชการตามมาตราอื่น หากประสงคจะกลับเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาเดิม ใหย่ืนเรื่องขอกลับเขารับราชการภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
นับแตวนัพนจากราชการทหาร และใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ส่ังบรรจุและแตงตั้งผูนั้นเปนขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศกึษา โดยใหมีตําแหนง วิทยฐานะ และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งไดรับบรรจุเขารับราชการตามวรรคหนึ่ง ใหมีสิทธิ 
ไดนับวันรับราชการกอนถูกส่ังใหออกจากราชการรวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวย 
การรับราชการทหารและวันรับราชการเมื่อไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนเวลาราชการติดตอกัน 
เพ่ือประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการเสมือนวา 
ผูนั้นมิไดเคยถูกส่ังใหออกจากราชการ 
 

มาตรา 79 พนักงานสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
ที่ไมใชพนักงานวิสามัญ หรือไมใชขาราชการหรือพนักงานซึ่งออกจากงานในระหวางทดลองปฏิบัติงานหรือ 
ขาราชการท่ีไมใชขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและไมใชขาราชการการเมือง ขาราชการวิสามัญ 
หรือขาราชการซึ่งออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ผูใดออกจากงานหรือออกจาก 
ราชการไปแลว ถาสมัครเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและทางราชการ 
ประสงครับผูนั้นเขารับราชการ ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ท่ีประสงคจะรับเขารับราชการเสนอเรื่องไปให 
ก.ค.ศ. หรือผูที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย พิจารณาอนุมัติ ในการนี้ให ก.ค.ศ. หรือผูที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย พิจารณา 



๒๘ 

 

โดยคํานึงถึงประโยชนท่ีทางราชการจะไดรบั ท้ังนี้ จะบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาโดยใหมีตําแหนงใด วิทยฐานะใด และจะใหไดรับเงินเดือนเทาใดให ก.ค.ศ. เปนผูพิจารณากําหนด 
แตจะตองไมสูงกวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณวุฒิ ความสามารถและความชํานาญ 
หรือความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน 

เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูเขารับราชการ 
ตามวรรคหนึง่ ในขณะที่เปนพนักงานสวนทองถิน่ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
หรือในขณะที่เปนขาราชการตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้น เปนเวลาราชการ 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

 
มาตรา 80 ในกรณีตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาหรือตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาตําแหนงใดที่มิไดบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการวางลง 
หรือผูดํารงตําแหนงไมสามารถปฏิบัตหินาที่ราชการได ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ส่ังใหขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาไปรักษาการในตําแหนงนั้นได  

ผูรักษาการในตําแหนงตามวรรคหนึ่งใหมหีนาท่ีและอํานาจตามตําแหนงที่รักษาการนั้น ในกรณีที่มี 
กฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือมีคําส่ังของ 
ผูบังคับบัญชา แตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงนั้น ๆ เปนกรรมการ หรือใหมหีนาที่และอํานาจอยางใดก็ใหผูรักษาการ 
ในตําแหนงทําหนาที่กรรมการ หรือมีหนาที่และอํานาจอยางนัน้ในระหวางรักษาการในตําแหนงแลวแตกรณี 
 

มาตรา 81  ในกรณีท่ีมีความจําเปนเพ่ือประโยชนของทางราชการ หัวหนาสวนราชการอาจส่ังให
ขาราชการผูใดไปปฏิบัติราชการในหนวยงานการศึกษาใดเปนการชั่วคราวไดโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ 

สําหรับการส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไปปฏิบัติราชการในหนวยงาน 
การศึกษาใดเปนการชั่วคราวในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหเปนอํานาจของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 
 

มาตรา 82 ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนหัวหนาสวนราชการ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
หรือผูบริหารการศึกษาอื่น มีอํานาจส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําสวนราชการ 
หรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือหนวยงานการศึกษาแลวแตกรณี เปนการชั่วคราว โดยใหพนจาก 
ตําแหนงหนาท่ีเดิมได ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

การใหไดรับเงินเดือน การแตงตั้ง การเล่ือนเงินเดือน การดําเนินการทางวินัยและการออกจาก 
ราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
 

มาตรา 83 ในกรณี ท่ีมี เหตุผลความจําเปน หัวหนาสวนราชการ ผูอํานวยการสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผูบริหารการศึกษาอื่นซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานระดับจังหวัด มีอํานาจส่ัง                    
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนจากตําแหนงหนาท่ีและขาดจากอัตราเงินเดือนในตําแหนง
เดิม โดยใหไดรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนท่ี ก.ค.ศ. กําหนดได ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด                
ในกฎ ก.ค.ศ. 



๒๙ 

 

การใหพนจากตําแหนง การใหไดรับเงินเดือน การแตงตั้ง การเล่ือนเงินเดือน การดําเนินการ 
ทางวินัย และการออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป 
ตามหลักเกณฑและวธิีการท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

 
หมวด 6 

การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
                   

  
มาตรา 84 ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมกับการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมีผลงานเปนท่ีประจักษ ถือวาผูนั้นมีความชอบ 
สมควรไดรับบําเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเปนบันทึกคําชมเชย รางวัล เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือการเล่ือนเงินเดือน 
หรือการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่น ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา 85 การเล่ือนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหผูบังคับบัญชา 

แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยการพิจารณาใหยึดหลักคุณธรรม มคีวามเท่ียงธรรม เปดเผย โปรงใส 
และพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเปนหลัก และความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชพี  ท้ังนี้ ภายใตบังคับมาตรา 86 

การเล่ือนเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานท่ีเปนประโยชนตอผู เรียน 
และหนวยงานการศึกษาเปนหลักตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาต ิ

หลักเกณฑและวิธีการเล่ือนเงินเดือนใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาไมส่ังเล่ือนเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด 

ใหผูบังคับบัญชาแจงใหผูนั้นทราบพรอมเหตุผลท่ีไมเล่ือนเงินเดือน 
การเล่ือนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อไดดําเนินการตามหลักเกณฑ 

และวิธีการตามวรรคสามแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 เปนผูส่ังเล่ือนเงินเดือน 
 
มาตรา 86 ให ก.ค.ศ. กําหนดเงินเดือนประสิทธิภาพของตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาในตําแหนงท่ีมีวทิยฐานะ เพ่ือใหปฏิบัติงานบังเกิดผลดีและมีความกาวหนาและไดมาตรฐานงาน 
ของทางราชการ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด  

 
มาตรา 87 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีความคิดรเิริ่มสรางสรรค มีผลงานดีเดน 

เปนท่ีประจักษ ใหกระทรวงเจาสังกัด สวนราชการ และหนวยงานการศึกษาดําเนินการยกยองเชิดชูเกียรติ 
ตามควรแกกรณี 

เพ่ือประโยชนในการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. อาจกําหนดใหขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาผูท่ีมีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานดีเดนหรือผูท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
ใหไดรับเงินวิทยพัฒนได ตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  



๓๐ 

 

มาตรา 88 ใหสวนราชการและหนวยงานการศึกษามีหนาท่ีจัดสวัสดิการใหแกขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ตามความเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพเพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจ 
ใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  

 
มาตรา 89 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาผูใดถึงแกความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ 

หนาที่ราชการ ใหจัดสวัสดิการแกครอบครัวตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยความเห็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีอาจพิจารณาเล่ือนเงินเดือนใหแกผูนั้นเปนกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชนในการคํานวณ 
บําเหน็จบํานาญก็ได 

 
มาตรา 90 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 56 

หรือมาตรา 62 กอนการมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติ ใหผูบังคับบัญชาแจงภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
มาตรฐานวิชาชีพ ประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑการประเมินผลงาน ระเบียบแบบแผน 
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทหนาท่ีของขาราชการในฐานะเปนพลเมืองท่ีดี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา 91 ใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีแกผูอยูใตบังคับบัญชาและมีหนาท่ีพัฒนา 

ผูอยูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหมีความรู ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ที่เหมาะสม ในอันที่จะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความกาวหนา 
แกราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา 92 ใหมีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

บางตําแหนงและบางวิทยฐานะ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ ท่ี เหมาะสม ในอันที่ จะทําใหการปฏิบัติหน าที่ ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และความกาวหนาแกราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา 93 ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุนผูอยูใตบังคับบัญชา โดยการใหไปศึกษา 

ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
ในกรณีท่ีมีความจําเปนหรือเปนความตองการของหนวยงานเพ่ือประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาหรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน ผูบังคับบัญชาอาจสงหรืออนุญาตใหขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด  
ที่ไดรับมอบหมาย โดยใหถือเปนการปฏิบัตหินาที่ราชการ และมีสิทธิไดเล่ือนเงินเดือนในระหวางลาไปศึกษา 
ฝกอบรม หรือวิจัย แลวแตกรณี ท้ังนี้ ภายใตบังคับมาตรา 85 วรรคสาม 

 
 
 
 



๓๑ 

 

หมวด 7 
วินัยและการรักษาวินัย 

 
มาตรา 94 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองรักษาวินัยท่ีบัญญัติเปนขอหาม 

และขอปฏิบัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ 
 
มาตรา 95 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองสนับสนุนการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
และมีหนาที่วางรากฐานใหเกิดระบอบการปกครองเชนวานั้น 

 
มาตรา 96 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซื่อสัตย 

สุจริต เสมอภาค และเท่ียงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส รักษาประโยชนของทางราชการ 
และตองปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด 

หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยหนาที่และอํานาจราชการของตน ไมวาจะโดยทางตรง 
หรือทางออม หาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น 

การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหตนเองหรือผูอื่นไดรับประโยชน 
ที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ เปนความผิดวินัยอยางรางแรง 

 
มาตรา 97 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตาม 

กฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหนวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล
โดยถือประโยชนสูงสุดของผูเรียน และไมใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ รวมท้ังดําเนินการเกี่ยวกับการ
ดําเนินการทางวินัย การอุทธรณและการรองทุกขในกรณีการเรียกเอกสารและหลักฐานจากหนวยงาน
การศึกษา  

การปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
และหนวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเลอ หรือขาดการเอาใจใส
ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการอยางรายแรงเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา 98 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา 

ซึ่งส่ังในหนาท่ีราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเล่ียง 
แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําส่ังนั้นจะทําใหเสียหายแกราชการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชน 
ของทางราชการจะเสนอความเห็นเปนหนังสือภายในเจ็ดวัน เพ่ือใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําส่ังนั้นก็ได 
และเมื่อเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันเปนหนังสือใหปฏิบัติตามคําส่ังเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชา 
จะตองปฏิบัติตาม 

การขัดคําส่ังหรือหลีกเล่ียงไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา ซึ่งส่ังในหนาท่ีราชการโดยชอบ 
ดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวนิัย 
อยางรายแรง 



๓๒ 

 

มาตรา 99 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองตรงตอเวลา อทิุศเวลาของตนใหแกทางราชการ 
และผูเรียน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรมิได 

การละทิ้งหนาท่ีหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เปนเหตุใหเสียหายแกราชการ 
อยางรายแรง หรือการละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน โดยไมมีเหตุผล 
อันสมควรหรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเปนความผิดวินัย 
อยางรายแรง 

 
มาตรา 100 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองประพฤติเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 

ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลตอผูเรียนและระหวางขาราชการดวยกัน 
หรือผูรวมปฏิบัติราชการ ตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรมแกผูเรียนและประชาชนผูมาติดตอราชการ 

การกล่ันแกลง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงผูเรียน หรือประชาชนผูมาติดตอราชการ 
อยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา 101 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมกล่ันแกลง กลาวหาหรือรองเรียน 

ผูอื่นโดยปราศจากความเปนจริง 
การกระทําตามวรรคหนึ่ง ถาเปนเหตุใหผูอื่นไดรับความเสียหายอยางรายแรงเปนความผิดวินัย 

อยางรายแรง 
 
มาตรา 102 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการ 

หาประโยชนอันอาจทําใหเส่ือมเสียความเที่ยงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ในตําแหนงหนาที่ราชการของตน 
การกระทําตามวรรคหนึ่ง ถาเปนการกระทําโดยมีความมุงหมายจะใหเปนการซื้อขาย หรือใหไดรับแตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนงหรือวิทยฐานะใดโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือเปนการกระทําอันมีลักษณะเปนการให 
หรือไดมาซึ่งทรัพยสินหรือสิทธิประโยชนอื่น เพ่ือใหตนเองหรือผูอื่นไดรับการบรรจุและแตงตั้งโดยมิชอบ 
หรือเส่ือมเสียความเท่ียงธรรม เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา 103 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมคัดลอกหรือลอกเลียนผลงาน 

ทางวิชาการของผูอื่นโดยมิชอบ หรือนําเอาผลงานทางวิชาการของผูอื่น หรือจาง วาน ใชผูอื่นทําผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือไปใชในการเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การเล่ือนตําแหนง การเล่ือนวิทยฐานะหรือการให 
ไดรับเงินเดือนในระดับท่ีสูงขึ้น การฝาฝนหลักการดังกลาวนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรวมดําเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผูอื่นโดยมิชอบ 
หรือรับจัดทําผลงานทางวิชาการไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไม เพ่ือใหผูอื่นนําผลงานนั้นไปใชประโยชน 
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา 104  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไม เปนกรรมการผู จัดการ 

หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท 
 



๓๓ 

 

มาตรา 105 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองวางตนเปนกลางทางการเมือง 
ในการปฏิบัติหนาท่ี และในการปฏิบัติการอื่นท่ีเกี่ยวของกับประชาชน โดยตองไมอาศัยหนาที่และอํานาจ 
ราชการของตนแสดงการฝกใฝ สงเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล กลุมบุคคล หรือพรรคการเมืองใด 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไม เขาไปเกี่ยวของกับการดําเนินการใด ๆ  
อันมีลักษณะเปนการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถิ่น 
ผูบริหารทองถิ่น หรือการเลือกตั้งอื่นท่ีมีลักษณะเปนการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
รวมท้ังจะตองไมใหการสงเสริม สนับสนุน หรือชักจูงใหผูอื่นกระทําการในลักษณะเดียวกัน การดําเนินการ 
ที่ฝาฝนหลักการดังกลาวนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา 106 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองรักษาชื่อเสียงของตนและรักษา 

เกียรติศักดิข์องตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเส่ือมเสีย โดยไมกระทําการใด ๆ อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว 
การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษท่ีหนักกวาจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด 

ให จําคุก หรือใหรับโทษท่ีหนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอื่นใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง เปนความผิดวินัย 
อยางรายแรง 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเสพยาเสพติดหรือสนับสนุนใหผูอื่นเสพยาเสพติด  
เลนการพนันเปนอาจิณ หรือกระทําการลวงละเมิดทางเพศตอผูเรียนหรือนักศึกษา ไมวาจะอยูในความดูแล 
รับผิดชอบของตนหรือไม เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา 107 ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย ปองกัน 

มิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูล 
ที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย 

การเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคบับัญชามวีินยั ใหกระทําโดยการปฏิบัตตินเปนแบบอยางที่ด ี
การฝกอบรม การสรางขวัญและกําลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันท่ีจะเสริมสรางและพัฒนาเจตคติ 
จิตสํานึก และพฤติกรรมของผูอยูใตบังคับบัญชาใหเปนไปในทางที่มีวินัย 

การปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยใหกระทําโดยการเอาใจใส สังเกตการณ 
และขจัดเหตุที่อาจกอใหเกิดการกระทําผิดวินัย ในเรื่องอันอยูในวิสัยที่จะดําเนินการปองกันตามควรแกกรณีได 

เมื่อปรากฏกรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัย 
โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องตนอยูแลว ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยทันที 

เมื่อมีการกลาวหาโดยปรากฏตัวผูกลาวหาหรือกรณีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยโดยยังไมมีพยานหลักฐาน ใหผูบังคับบัญชารีบดําเนินการสืบสวน 
หรือพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม ถาเห็นวากรณีไมมีมูล 
ท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได ถาเห็นวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ให 
ดําเนินการทางวินัยทันที 

การดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย 
ใหดําเนินการตามท่ีบัญญตัิไวในหมวด 8 



๓๔ 

 

ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรานี้และตามหมวด 8 หรือมีพฤติกรรมปกปอง 
ชวยเหลือเพ่ือมิใหผูอยูใตบังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวโดยไมสุจริตใหถือวา 
ผูนั้นกระทําผิดวินัย 

 
มาตรา 108 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตาม 

ขอปฏิบัติทางวินัยตามท่ีบัญญัติไวในหมวดนี้ ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัย จักตองไดรับโทษทางวินัย เวนแต 
มีเหตุอันควรงดโทษตามท่ีบัญญัตไิวในหมวด 8 

โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คอื 
(๑) ภาคทัณฑ 
(๒) ตัดเงินเดือน 
(๓) ลดเงินเดือน 
(๔) ปลดออก 
(๕) ไลออก 
ผูใดถูกลงโทษปลดออก ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวาเปนผูลาออกจากราชการ 
 
มาตรา 109  การลงโทษขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหทําเปนคําส่ัง วิธีการออกคําส่ัง 

เกี่ยวกับการลงโทษใหเปนไปตามระเบียบของ ก.ค.ศ. ผูส่ังลงโทษตองส่ังลงโทษใหเหมาะสมกับความผิดและ 
มิใหเปนไปโดยพยาบาท โดยอคติหรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผูที่ไมมีความผิด ในคําส่ังลงโทษใหแสดงวา 
ผูถูกลงโทษกระทําผิดวินยัในกรณีใด ตามมาตราใด และมีเหตุผลอยางใดในการกําหนดสถานโทษเชนนั้น 
 

หมวด 8 
การดําเนินการทางวินัย 

 
มาตรา 110 การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีกรณีอันมีมูล 

ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือดําเนินการสอบสวน 
ใหไดความจริงและความยุติธรรมโดยมิชักชา และในการสอบสวนจะตองแจงขอกลาวหา และสรุปพยานหลักฐาน 
ท่ีสนับสนุนขอกลาวหาเทาท่ีมีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได เพ่ือใหผูถูกกลาวหา 
มีโอกาสชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา 

การสอบสวนกรณีที่ถกูกลาวหาวากระทําผิดวินยัอยางรายแรงใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 เปนผูส่ัง 
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และตองมีกรณีอันมีมูลวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงเทานั้น เวนแตกรณีที่ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัยรวมกัน และในจํานวนผูถูกกลาวหาดังกลาวผูมีอํานาจ 
ตามมาตรา 65 ของผูถูกลาวหาผูหนึ่งผูใดเปนผูบังคับบัญชาท่ีมีลําดับชั้นสูงกวาผูมีอํานาจตามมาตรา 65 
ของผูถูกกลาวหารายอื่น ก็ใหผูบังคับบัญชาในลําดับชั้นสูงกวาดังกลาวเปนผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนผูถูกกลาวหาทั้งหมด 

ในกรณีท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตางหนวยงานการศึกษาหรือตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
กระทําผิดวินัยรวมกัน ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ของผูถูกกลาวหาแตละรายประสานการดําเนินการรวมกัน 
ในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 



๓๕ 

 

ในกรณีท่ีมีปญหาหรือความเห็นขัดแยงในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสาม  
ถาในระหวางผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ตางเขตพ้ืนที่การศึกษา ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เปน ผูวินิจฉัยชี้ขาด ถาในระหวางผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ตางสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
หรือตางสํานักงานศึกษาธิการภาค ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีตางสวนราชการ 
ใหรัฐมนตรีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด รวมท้ังในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนเพ่ือรักษาประโยชนของทางราชการ 
หรือจะทําใหการสอบสวนนั้น เสร็จไปโดยเร็วและยุติธรรมก็ให ผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดดังกลาว 
มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นสอบสวนแทนได 

นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลหรือรัฐมนตรีเจาสังกัด มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ตามวรรคสองได 

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
ในกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจงตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. จะดําเนินการทางวินัยโดยไมสอบสวนก็ได 

 
มาตรา 111 เมื่อไดดําเนินการสอบสวนผูถูกกลาวหาตามมาตรา 110 แลว ถาฟงไดวาผูถูกกลาวหา 

มิไดกระทําผิดวินัย ใหส่ังยุติเรื่อง ถาฟงไดวากระทําผิดวินัยใหดําเนินการตามมาตรา 112 และในกรณี 
ท่ีกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตองลงโทษปลดออก หรือไลออก ถามีเหตุอันควรลดหยอนผอนโทษ 
หามมิใหลดโทษต่ํากวาปลดออก 
 

มาตรา 112 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยไมรายแรงใหผูบังคับบัญชา 
ส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด ถามีเหตุอันควร 
ลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรับการลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิด 
วินัยเล็กนอย หรือมีเหตุอันควรลดหยอนซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือน 

ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือ 
หรือวากลาวตักเตือนก็ได 

การส่ังลงโทษตามวรรคหนึ่ง ผูบังคับบัญชาใดจะมีอํานาจส่ังลงโทษผูอยูใตบังคับบัญชาในสถานโทษใด 
ไดเพียงใด ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนหรือผูมีอํานาจส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน แลวแตกรณี  
เห็นวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง สมควรลงโทษปลดออก 
หรือไลออก ใหดําเนินการดังนี้ 

(1) สําหรับตําแหนงอธิการบดี ตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตําแหนงศาสตราจารย 
และผูดํารงตําแหนงใดหรือตําแหนงซึ่ งมีวิทยฐานะใด ซึ่งกระทําผิดวินัยอยางรายแรงรวมกันกับ 
ผูดํารงตําแหนงดังกลาว หรือท่ีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจาสังกัดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ตามมาตรา 110 วรรคหา ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 

(2) สําหรับตําแหนงศึกษาธิการจังหวัด ตําแหนงผูบริหารการศึกษา ตําแหนงขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานศึกษาธิการภาค ในสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
และผูดํารงตําแหนงใดหรือตําแหนงซึ่ งมีวิทยฐานะใด ซึ่งกระทําผิดวินัยอยางรายแรงรวมกันกับ 
ผูดํารงตําแหนงดังกลาวหรือเปนการดําเนินการของหัวหนาสวนราชการตามวรรคหก ให เสนอ 
อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ พิจารณา 



๓๖ 

 

(๓) สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานอกจาก (๑) และ (2) ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด
ของผูถูกกลาวหาพิจารณา 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคส่ี ถาเปนกรณีท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตางหนวยงานการศึกษาหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษากระทําผิดวินัยรวมกัน และถาผูมีอํานาจส่ังแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวน อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัดของผูถูกกลาวหาแตละรายท่ีสังกัด 
แลวแตกรณี มีความเห็นขัดแยงกัน ถาเปนความเห็นขัดแยงระหวางผูมีอํานาจส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือหนวยงานการศึกษาเดียวกัน หรือตางเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือตางหนวยงาน
การศึกษาในเขตจังหวัดเดียวกัน ใหนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. จังหวัดพิจารณา ถาเปนความเห็นขัดแยงระหวาง           
ผูมีอํานาจส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือตางหนวยงานการศึกษาในตางเขตจังหวัด 
ใหนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการพิจารณา ถาเปนความเห็นขัดแยงระหวางผูมีอํานาจส่ังแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนตางสวนราชการ ใหนําเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด                  
อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ. หรือ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการใดแลวใหผูมีอํานาจ ตามมาตรา 65 หรือผูมีอํานาจ                 
ส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนส่ังหรือปฏิบัติไปตามมตินั้น 

ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ไมปฏิบัติตามมาตรา 110 วรรคสอง ใหผูบังคับบัญชา 
ของผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ระดับเหนือขึ้นไป มีอํานาจดําเนินการตามมาตรา 110 วรรคสองหรือมาตรานี้ได 

ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนผูถูกกวาวหาวากระทําผิดวินัย 
อยางรายแรงในเรื่องท่ีไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูถูกกลาวหาตามมาตรา 124 (๔)  
หรือมาตรา 125 และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกลาวไดสอบสวนไวแลว คณะกรรมการสอบสวน 
จะนําสํานวนการสอบสวนตามมาตราดังกลาวมาใชเปนสํานวนการสอบสวนและทําความเห็นเสนอผูส่ังแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนโดยถือวาไดมีการสอบสวนตามหมวดนี้แลวก็ได แตท้ังนี้ ตองแจงขอกลาวหาและ 
สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบโดยจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได 
และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหาไดดวย 
 

มาตรา 113 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดใหขอมูลตอผูบังคับบัญชาหรือใหถอยคํา 
ในฐานะพยานตอผูมีหนาท่ีสืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ 
อันเปนประโยชนและเปนผลดีย่ิงตอทางราชการ ผูบังคับบัญชาอาจพิจารณาใหบําเหน็จความชอบ เปนกรณีพิเศษได  

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดอยูในฐานะท่ีอาจจะถูกกลาวหาวารวมกระทําผิดวินัย 
กับขาราชการอื่น ใหขอมูลตอผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคําตอบุคคลหรือคณะบุคคลตามความในวรรคหนึ่ง 
เกี่ยวกับการกระทําผิดวินัยท่ีไดกระทํามา จนเปนเหตุใหมีการสอบสวนพิจารณาทางวินัยแกผูเปนตนเหตุ 
แหงการกระทําผิด ผูบังคับบัญชาอาจใชดุลพินิจกันผูนั้นไวเปนพยานหรือพิจารณาลดโทษทางวินัย 
ตามควรแกกรณีได  

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดใหขอมูลหรือใหถอยคําในฐานะพยานตามวรรคหนึ่ง 
หรือวรรคสองอันเปนเท็จใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย  

หลักเกณฑและวิธีการการใหบําเหน็จความชอบ การกันเปนพยาน การลดโทษ และการใหความคุมครองพยาน 
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.  

 



๓๗ 

 

กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการคุมครองพยานตามวรรคส่ี จะกําหนดหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงาน ก.ค.ศ. 
หรือผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจตามมาตรา 65 จะดําเนินการยาย โอน หรือ ดําเนินการอื่นใดโดยไมตอง 
ไดรับความยินยอมหรือเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาของขาราชการผูนั้น และไมตองปฏิบัติตามขั้นตอน 
หรือกระบวนการตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ก็ได” 

 
มาตรา 114 ใหกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมีอํานาจ 

เชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเทาท่ีเกี่ยวกับอํานาจและ 
หนาที่ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะใหมีอํานาจ ดังตอไปนี้ดวย คือ 

(๑) เรียกใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหางหุนสวนบริษัท 
ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจง หรือใหถอยคํา 
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๒) เรียกผูถูกกลาวหาหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจง หรือใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารและหลักฐาน 
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
 

มาตรา 115 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด ซึ่งพนจากราชการอันมิใชเพราะเหตุตาย 
มีกรณีถูกกลาวหาเปนหนังสือกอนพนจากราชการวา ขณะรับราชการไดกระทําหรือละเวนกระทําการใด 
อันเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ถาเปนการกลาวหาตอผูบังคับบัญชาของผูนั้นหรือตอผูมีหนาท่ีสืบสวน 
สอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเปนการกลาวหาของผูบังคับบัญชา 
ของผูนั้น หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาคดีอาญากอนพนจากราชการวา ในขณะรับราชการ 
ไดกระทําความผิดอาญาอันมิใชเปนความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทท่ีไมเกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ 
ผูมีอํานาจดําเนินการทางวินัยมีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาดําเนินการทางวินัย และส่ังลงโทษ
ตามท่ีบัญญัติไวในหมวดนี้ตอไปไดเสมือนวาผูนั้นยังมิไดพนจากราชการ แตตองส่ังลงโทษภายในสามป 
นับแตวันที่ผูนั้นพนจากราชการ 

กรณีตามวรรคหนึ่ง ถาเปนการกลาวหา หรือฟองคดีอาญาหรือตองหาคดีอาญาหลังจากท่ี 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดพนจากราชการแลว ใหผูมีอาํนาจดําเนินการทางวินัยมีอํานาจ 
ดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณา ดําเนินการทางวินัย และส่ังลงโทษตามท่ีบัญญัติไวในหมวดนี้ตอไปได 
เสมือนวาผูนั้นยังมิไดพนจากราชการ โดยตองเริ่มดําเนินการสอบสวนภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีผูนั้นพนจากราชการ 
และตองส่ังลงโทษภายในสามปนับแตวันที่ผูนั้นพนจากราชการ สําหรับกรณีที่เปนความผิดที่ปรากฏชัดแจง 
ตามมาตรา 110 วรรคเจ็ด จะตองส่ังลงโทษภายในสามปนับแตวันที่ผูนั้นพนจากราชการ 

ในกรณีท่ีศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษ หรือองคกรพิจารณาอุทธรณ 
คําส่ังลงโทษทางวินัยหรือองคกรตรวจสอบรายงานการดําเนินการทางวินัยมีคําวินิจฉัยถึงท่ี สุด 
หรือมีมติใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เพราะเหตุกระบวนการดําเนินการทางวินัย 
ไมชอบดวยกฎหมาย ใหผูมีอํานาจดําเนินการทางวินัยดําเนินการทางวินัยใหแลวเสร็จภายในสองป 
นับแตวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด หรือมีคําวินิจฉัยถึงท่ีสุดหรือมีมติ แลวแตกรณี 

การดําเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ถาผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวา 
ผูนั้นกระทําผิดวินัยไมรายแรงก็ใหงดโทษ 

 



๓๘ 

 

 มาตรา 116 ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาตหิรือคณะกรรมการ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีมติชี้มูลความผิดขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูใดออกจากราชการแลว การดําเนินการทางวินัยและส่ังลงโทษแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้น 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตหรอืกฎหมายวาดวยมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
แลวแตกรณี 

การดําเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยไมรายแรงก็ใหงดโทษ 
 

มาตรา 117 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย 
อยางรายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา 
เวนแตเปนความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผูมีอํานาจตามมาตรา 110 วรรคสอง วรรคส่ี 
หรือวรรคหา แลวแตกรณี มีอํานาจส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนเพ่ือรอฟงผล 
การสอบสวนพิจารณาได แตถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาวาผูนั้นมิไดกระทําผิดหรือกระทําผิด 
ไมถึงกับจะถูกลงโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการ และไมมีกรณีท่ีจะตองออกจากราชการดวยเหตุอื่น 
ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวส่ังใหผูนั้นกลับเขารับราชการในตําแหนงและวิทยฐานะเดิม หรือตําแหนงเดียวกับ 
ที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและวิทยฐานะนั้น ทั้งนี้ ใหนํามาตรา 112 วรรคหก 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อไดมีการส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดพักราชการหรือออกจากราชการไวกอน 
ตามวรรคหนึ่งแลว ภายหลังปรากฏวาผูนั้นมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงในกรณีอื่นอีก 
ผูมีอํานาจตามมาตรา 110 วรรคสอง วรรคส่ี หรือวรรคหา หรือมาตรา 129 แลวแตกรณี มีอํานาจดําเนินการ 
สืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา 107 และแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 110 วรรคสอง 
ตลอดจนดําเนินการทางวินัยตามท่ีบัญญตัิไวในหมวดนี้ตอไปได 

ในกรณีท่ีส่ังใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการ หรือส่ังใหผูถูกส่ังใหออกจาก 
ราชการไวกอนออกจากราชการดวยเหตุอื่นที่มิใชเปนการลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ก็ใหผูนั้น 
มีสถานภาพเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดระยะเวลาระหวางท่ีถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน 
เสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกส่ังพักราชการ 

เงินเดือน เงินอื่นท่ีจายเปนรายเดือน และเงินชวยเหลืออยางอื่น และการจายเงินดังกลาวของ 
ผูถูกส่ังพักราชการและผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน ใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น 
สําหรับผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน ถาไมมีกฎหมายหรือระเบียบดังกลาว ใหถือเสมือนวาผูนั้น 
เปนผูถูกส่ังพักราชการ 

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการส่ังพักราชการ การส่ังใหออกจากราชการไวกอน ระยะเวลาใหพักราชการ 
และใหออกจากราชการไวกอน และการดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามผลการสอบสวนพิจารณาใหเปนไป 
ตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

 
 
 



๓๙ 

 

มาตรา 118 เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัย หรือดําเนินการสอบสวนขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาผูใด หรือไดลงโทษขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด หรือยุติเรื่อง 
งดโทษ หรือส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ ตามพระราชบัญญัตินี้ไปแลว 
ใหดําเนินการดังตอไปนี้  

(๑) การรายงานการดําเนินการทางวินัยไมรายแรง เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยแลว                
ใหรายงานไปยังผูบังคับบัญชาชั้นเหนือตามลําดับแลวแตกรณี และเมื่อผูบังคับบัญชาไดรับรายงานแลว             
เห็นวา การยุติเรื่อง การงดโทษ หรือการส่ังลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ก็ใหมีอํานาจส่ังงดโทษ  
ลดสถานโทษ เพ่ิมสถานโทษ เปล่ียนแปลงและแกไขขอความในคําส่ังเดิม หรือดําเนินการอยางใดเพ่ิมเติม                       
เพ่ือประกอบการพิจารณาใหไดความจริงและความยุติธรรมไดตามควรแกกรณี และหากเห็นวากรณีเปนการกระทําผิด
วินัยอยางรายแรง ก็ใหมีอํานาจส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนได หรือหากเห็นวาเปนกรณีท่ีไมอยูในอํานาจ
หนาที่ของตนกใ็หแจงหรือรายงานไปยังผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจหนาท่ีเพ่ือดําเนินการตามควรแกกรณีตอไป 
แลวใหเสนอหรือรายงาน อ.ก.ค.ศ. จังหวัด หรือ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ แลวแตกรณีพิจารณาตามลําดับ  

(๒) การรายงานการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงของผูบังคับบัญชาตั้งแตหัวหนาสวนราชการ 
ศึกษาธิการภาค ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด หรือผูบริหารการศึกษาอื่นซึ่งเปน
หัวหนาหนวยงานระดับจังหวัดลงมา เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยแลว ใหเสนอหรือรายงาน 
อ.ก.ค.ศ.จังหวัด หรือ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ แลวแตกรณีพิจารณาตามลําดับ ในกรณีท่ีผูแทนสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ใน อ.ก.ค.ศ. สวนราชการมีความเห็นแยง ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาดําเนินการตามสมควรแกกรณีตอไป 
และเมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการใด ใหผูบังคับบัญชาส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามท่ี ก.ค.ศ. มีมติทั้งนี้ 
เวนแตผูถูกลงโทษไดอุทธรณคําส่ังลงโทษของผูบังคับบัญชาตอ ก.พ.ค.ศ. ในกรณีเชนนี้  ให ก.ค.ศ. 
แจงมติ ก.ค.ศ. ตอ ก.พ.ค.ศ. เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ  

สําหรับการดําเนินการทางวินัยของผูบังคับบัญชาท่ีมีตําแหนงเหนือหัวหนาสวนราชการขึ้นไป 
หรือการดําเนินการของหัวหนาสวนราชการท่ีดําเนินการทางวินัยกับผูดํารงตําแหนงอธิการบดี 
ตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตําแหนงศาสตราจารย และผูดํารงตําแหนงใดหรือตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะใด 
ซึ่งกระทําผิดวินัยอยางรายแรงรวมกันกับผูดํารงตําแหนงดังกลาว ใหรายงาน ก.ค.ศ. พิจารณา 

ในการดาํเนินการตามมาตรานี้ เมื่อ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ ก.ค.ศ. พิจารณา 
และมีมติเปนประการใดแลว ให ผูมีอํานาจตามมาตรา 65 หัวหนาสวนราชการ ศึกษาธิการภาค 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด หรือผูบริหารการศึกษาอื่นซึ่งเปนหัวหนา 
หนวยงานระดับจังหวัด แลวแตกรณี ส่ังหรือปฏิบัติไปตามนั้น 

การรายงานตามมาตรานี้ใหเปนไปตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 

มาตรา 119 เมื่อผูบังคับบญัชาไดดําเนินการทางวินัย หรือส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ออกจากราชการในเรื่องใดไปแลว ถา อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นเปนการสมควร 
ใหสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชนแหงความเปนธรรม หรือเพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแล 
ใหหนวยงานการศึกษาปฏิบัติการตามหมวด 7 และหมวดนี้โดยถูกตองและเหมาะสมตามความเปนธรรม 
ก็ให อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ ก.ค.ศ. มีอํานาจสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพ่ิมเติมในเรื่องนั้นไดตามความจําเปน 
 



๔๐ 

 

โดยจะสอบสวนเองหรือให อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ หรือคณะกรรมการสอบสวนสอบสวนใหม หรือสอบสวน 
เพ่ิมเติมแทน หรือกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญที่ตองการทราบสงไปเพ่ือใหคณะกรรมการสอบสวน 
ที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งไวเดิมทําการสอบสวนเพ่ิมเติมได 

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเพ่ือทําหนาที่พิจารณาเรื่องการดําเนินการ 
ทางวินัยหรือการออกจากราชการแทน ก.ค.ศ.หรือ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ ให อ.ก.ค.ศ. วิสามัญนั้น มีอํานาจ 
สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพ่ิมเติมโดยจะสอบสวนเอง หรือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปสอบสวนใหม 
หรือสอบสวนเพ่ิมเติมแทน และมีอํานาจกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญ ท่ีตองการทราบสงไปให 
เพ่ือใหคณะกรรมการสอบสวนที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งไวเดิมทําการสอบสวนเพ่ิมเติมได 

ในการสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพ่ิมเติม ถา ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ  หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ 
พิจารณาเห็นสมควรสงประเด็นหรือขอสําคัญใดท่ีตองการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยูตางทองท่ี 
หรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ก็ให ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ แลวแตกรณี มีอํานาจ 
กําหนดประเด็นหรือขอสําคัญนั้นสงไปเพ่ือใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานการศึกษา 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นทําการสอบสวนแทนได 

ในกรณีท่ี ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ใหสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพ่ิมเติม หรือสงประเด็นหรือขอสําคัญไปเพ่ือใหคณะกรรมการสอบสวน 
หรือหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานการศึกษาดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม 
ในเรื่องเกี่ยวกับกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหนําหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ 
การสอบสวนพิจารณาตามมาตรา 110 วรรคหกมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในการดําเนินการตามมาตรานี้ ใหนํามาตรา 114 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา 120 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงานสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวย 

ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือขาราชการอื่นตามมาตรา 70 ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยอยูกอน 
วันโอนมาบรรจุ ใหผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นดําเนินการทางวินัย 
ตามหมวดนีโ้ดยอนุโลม แตถาเปนเรื่องที่อยูระหวางการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอน 
ก็ใหสืบสวนสอบสวนตอไปจนเสร็จ แลวสงเรื่องไปใหผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาผูนั้น พิจารณาดําเนินการตอไปตามหมวดนี้โดยอนุโลม และในกรณีท่ีจะตองส่ังลงโทษทางวินัย 
ใหปรับบทความผิดและลงโทษตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือกฎหมาย 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้นโดยอนุโลม 
 

หมวด  9 
การออกจากราชการ 

                   
  

มาตรา 121 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(๓) ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา 122 



๔๑ 

 

(๔) ถูกส่ังใหออกตามมาตรา 60 มาตรา 68 วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคหา มาตรา 117 
มาตรา 124 มาตรา 125 มาตรา 126 มาตรา 127 มาตรา 128 หรอืมาตรา 132 

(๕) ถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออก 
(๖) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เวนแตไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นท่ีไมตองมี 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามมาตรา 123 
วันออกจากราชการตาม (๔) (๕) และ (๖) ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
การตอเวลาราชการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีตองออกจากราชการตาม (๒)  

รับราชการตอไป จะกระทํามิได 
 

มาตรา 122 นอกจากกรณีตามวรรคส่ี ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดประสงค 
จะลาออกจากราชการใหย่ืนหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชา เพ่ือใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 เปนผูพิจารณาอนุญาต 

ในกรณีท่ีผูมีอํานาจตามมาตรา 65 พิจารณาเห็นวาจําเปนเพ่ือประโยชนแกราชการ จะยับย้ัง 
การอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับตั้งแตวันขอลาออกก็ได แตตองแจงการยับย้ัง 
การอนุญาตใหลาออกพรอมท้ังเหตุผลใหผูขอลาออกทราบ และเมื่อครบกําหนดเวลาท่ียับย้ังแลวใหการลาออก 
มีผลตั้งแตวันถัดจากวันครบกําหนดเวลาที่ยับย้ัง 

ถาผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ไมไดอนุญาตใหลาออกตามวรรคหนึ่งและไมไดยับย้ังการอนุญาต 
ใหลาออกตามวรรคสอง ใหการลาออกนั้นมีผลตั้งแตวันขอลาออก 

ในกรณีท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดประสงคจะลาออกจากราชการเพ่ือดํารง 
ตําแหนงทางการเมืองหรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่นหรือ 
การเลือกตั้งอื่นท่ีมีลักษณะเปนการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ใหย่ืนหนังสือขอลาออก 
ตอผูบังคับบัญชา และใหการลาออกมีผลนับตั้งแตวันท่ีผูนั้นขอลาออก 

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตใหลาออก และการยับย้ัง 
การอนุญาตใหลาออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคส่ีใหเปนไปตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 

มาตรา 123 ภายใตบังคับตามมาตรา 133 เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด 
ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไมมีกรณีเปนผูถูกส่ังใหออกจากราชการตามมาตราอื่น 
ตามพระราชบัญญัตินี้ ถาภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีหนวยงานการศึกษาของผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานอยูไดรับหนังสือแจงการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีตําแหนงวาง 
หรือตําแหนงอื่นที่ไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และผูบังคับบัญชาหนวยงานการศึกษานั้นพิจารณาเห็นวา 
ผูนั้นมีความเหมาะสมที่จะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว และไมเปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา 41 
และมาตรา 53 ใหผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูบริหารหนวยงานการศึกษานั้น สงเรื่องให อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 
อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และใหนํามาตรา 69 วรรคหนึ่ง 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีหนวยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่งไมมีตําแหนงวางหรือตําแหนงท่ีสามารถยายไปแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงได และผูบังคับบัญชาหนวยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่งพิจารณาเห็นวา ผูนั้นมีความเหมาะสม 
ท่ีจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นท่ีไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในหนวยงาน 
การศึกษาอื่น ถาภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีสวนราชการหรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดรับเรื่อง 
จากหนวยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่ง มีหนวยงานการศึกษาอื่นท่ีมีตําแหนงวาง หรือตําแหนงท่ีสามารถ 



๔๒ 

 

ยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได และ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ.สวนราชการ หรือ.ก.ค.ศ. แลวแตกรณี 
พิจารณาเห็นวาผูนั้นมีความเหมาะสมท่ีจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว ใหนํามาตรา 71 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ภายในกาํหนดเวลาสามสิบวันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ถาหนวยงานการศึกษาใดไมมีตําแหนงวาง 
หรือตําแหนงท่ีสามารถยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ 
หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณีไมอนุมัติ ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการโดยพลัน 
ท้ังนี ้ตามระเบียบวาดวยการออกจากราชการตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 

มาตรา 124 ผูมีอํานาจตามมาตรา 65 มีอํานาจส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการได ในกรณีท่ีกฎหมายดังกลาว 
บัญญัติใหผูถูกส่ังใหออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ แตในการส่ังใหออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญ 
เหตุรับราชการนานจะตองมีกรณีตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. ดวย และการส่ังใหออกจากราชการ 
เพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนนอกจากทําไดในกรณีท่ีบัญญัติไวในมาตราอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ 
และกรณีที่กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการบัญญัติใหผูถูกส่ังใหออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ 
เหตุทดแทนแลวใหทําไดในกรณีตอไปนี้ดวย คือ 

(๑) เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการของตนได 
โดยสม่ําเสมอ ถาผูมีอํานาจดังกลาวเห็นสมควรใหออกจากราชการแลว ใหส่ังใหผูนั้นออกจากราชการได 

(๒) เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค 
ของทางราชการ ใหผูมีอํานาจดังกลาวส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ 

(๓) เมื่อขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาผูใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา 41 (๑) (๔) (๕) (๗) 
(๘) หรือ (๙) ใหผูมีอํานาจดังกลาวส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ 

(๔) เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยวา 
เปนผูขาดคุณสมบตัิทั่วไปตามมาตรา 41 (๓) และผูมีอํานาจตามมาตรา 65 เห็นวากรณีมีมูลก็ใหผูมีอํานาจ 
ดังกลาวส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไมชักชา และนํามาตรา 125 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ในกรณีที่  ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัดมีมติวาผูนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติ ท่ัวไป 
ตามมาตรา 41 (๓) ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ 

(๕) เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงใด ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ส่ังใหขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาผูดํารงตําแหนงนั้นออกจากราชการไดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

(๖) เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการได ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
 

มาตรา 125 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยวา 
หยอนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีราชการ บกพรองในหนาท่ีราชการหรือประพฤติตน 
ไมเหมาะสมกับตาํแหนงหนาท่ีราชการ และผูมีอํานาจตามมาตรา 65 เห็นวากรณีมีมูล ถาใหผูนั้นรับราชการตอไป 
จะเปนการเสียหายแกราชการ ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยไมชักชา ในการสอบสวนนี้ 
จะตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาเทาท่ีมีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยจะระบุ 



๔๓ 

 

หรือไมระบุชื่อพยานก็ไดและตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหาไดดวย ท้ังนี้ ใหนํา 
มาตรา 110 วรรคสอง วรรคหา และวรรคเจ็ด มาตรา 112 วรรคส่ี และมาตรา 114 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่  ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัดมีมติให ผูนั้นออกจากราชการ 
ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวส่ังใหผูนั้นออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมาย 
วาดวยบําเหน็จบาํนาญขาราชการ 

ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นทําการสอบสวนผูถูกกลาวหา 
ตามมาตรา 110 ในเรื่องท่ีจะตองสอบสวนตามวรรคหนึ่ง และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 110 
ไดสอบสวนไวแลว ผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่งจะใชสํานวนการสอบสวนนั้นพิจารณาดําเนินการโดยไมตองแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งได 
 

มาตรา 126 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกตั้งกรรมการสอบสวน 
ตามมาตรา 110 วรรคสอง และกรรมการสอบสวนหรือผูมีอํานาจตามมาตรา 110 วรรคสอง วรรคส่ี 
หรือวรรคหา หรือมาตรา 118 (๑) แลวแตกรณี เห็นวากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอยางย่ิงวาผูนั้นไดกระทําผิด 
วินัยอยางรายแรง แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอท่ีจะส่ังใหลงโทษวินัยอยางรายแรง ถาใหรับราชการตอไป 
จะเปนการเสียหายแกราชการ ก็ใหสงเรื่องให ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัดแลวแตกรณี 
พิจารณาใหออกจากราชการ ท้ังนี้ ใหนํามาตรา 112 วรรคส่ี มาใชบังคับโดยอนุโลมในกรณีท่ี ก.ค.ศ. 
อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด มีมติใหผูนั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง 
ในกรณีท่ีถูกสอบสวน ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญ 
เหตทุดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

 

มาตรา 127 เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําส่ังของศาล 
หรือตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก ผูมีอํานาจตามมาตรา 65 จะส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ 
เพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบาํเหน็จบํานาญขาราชการก็ได 
 

มาตรา 128 เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมาย 
วาดวยการรับราชการทหาร ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ 

ผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีท่ีจะตองถูกส่ังใหออกจากราชการ 
ตามมาตราอื่นอยูกอนไปรับราชการทหาร ก็ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 มีอํานาจเปล่ียนแปลงคําส่ังใหออกจากราชการ 
ตามวรรคหนึ่ง เปนใหออกจากราชการตามมาตราอื่นนั้นได 
 

มาตรา 129 ในกรณีท่ีผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ไมปฏิบัติหนาท่ีตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา 60 
หรือมาตรา 68 วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคหา ใหผูบังคับบัญชาที่มีตําแหนงเหนือขึ้นไปของผูมีอํานาจ 
ส่ังบรรจุและแตงตั้งดังกลาวมีอํานาจดําเนินการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา 60 หรือมาตรา 68 วรรคสอง 
วรรคสาม หรือวรรคหา แลวแตกรณี ได 
 
 



๔๔ 

 

มาตรา 130 ในกรณีท่ีหัวหนาสวนราชการ ศึกษาธิการจังหวัด หรือผูบริหารการศึกษา ไดรับรายงาน 
ตามมาตรา 118 (๑) หรือ (๒) แลว เห็นสมควรใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดออกจากราชการ 
ตามมาตรา 124 (๔) หรือมาตรา 125 ก็ใหหัวหนาสวนราชการ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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 

ในกรณีที่จะตองส่ังใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการกลับเขารับราชการใหนํามาตร า 117 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
เมื่อผูบังคับบัญชาไดส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการหรือดําเนินการ 

ตามมาตรา 124 (๔) หรือมาตรา 125 ใหรายงานไปยัง ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 
ตามระเบียบวาดวยการรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวนิัยและการออกจากราชการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 

มาตรา 131 เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยหรือส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ออกจากราชการในเรื่องใดไปแลว ถา ก.ค.ศ.หรือ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ พิจารณาเห็นเปนการสมควร 
ท่ีจะตองสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชนแหงความเปนธรรม หรือเพ่ือประโยชนในการควบคุมดแูล 
ใหหนวยงานการศึกษาปฏิบตัิการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา 60 หรือตามมาตรา 68 วรรคสอง หรือวรรคสาม 
หรือวรรคหา โดยถูกตองและเหมาะสมตามความเปนธรรม ก็ให ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ มีอํานาจ 
สอบสวนใหม หรือสอบสวนเพ่ิมเติมในเรื่องนั้นไดตามความจําเปนและใหนํามาตรา 119 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ี ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญแตงตั้งคณะกรรมการใหสอบสวน 
ใหมหรือสอบสวนเพ่ิมเติม หรือสงประเด็นหรือขอสําคัญไปเพ่ือใหคณะกรรมการสอบสวนท่ีผูบังคับบัญชา 
ไดแตงตั้งไวเดิมทําการสอบสวนเพ่ิมเติม หรือเพ่ือใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานการศึกษา 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือตางเขตพ้ืนที่การศกึษาทําการสอบสวนแทนในเรื่องเกีย่วกับกรณีตามมาตรา 124 (๔) 
และมาตรา 125 ใหนําหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนตามมาตรา 110 วรรคหก มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา 132 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงานสวนทองถิ่น 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือขาราชการตามมาตรา 70 ผูใดมีกรณี 
ท่ีสมควรใหออกจากงานหรือออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้นอยูกอนวันโอนมาบรรจุ ใหผูบังคับบัญชา 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นมีอํานาจพิจารณาดําเนินการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา 60 
ไดโดยอนุโลม แตถาเปนเรื่องท่ีอยูในระหวางการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอน 
ก็ใหสืบสวนหรอืสอบสวนตอไปจนเสร็จ แลวสงเรือ่งใหผูบงัคับบัญชาของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
ผูนั้นพิจารณาดําเนินการตอไปตามหมวดนี้หรือมาตรา 60 แลวแตกรณีโดยอนุโลม และในกรณีท่ีจะตอง 
ส่ังใหออกจากราชการ ใหปรับบทกรณีใหออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
หรือกฎหมายเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้นโดยอนุโลม 
 
 



๔๕ 

 

มาตรา 133 ภายใตบังคับหมวด 8 และหมวด 10 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
อาจถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนในกรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. ได 
 

มาตรา 134 การออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตําแหนง 
ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ใหนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ เวนแตการออกจาก 
ราชการตามมาตรา 121 (1) 
 

หมวด 10 
การอุทธรณ 

                   
  

มาตรา 135 ผูใดถูกส่ังลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือถูกส่ังใหออกจากราชการ 
ตามมาตรา 124 (1) (3) (6) มาตรา 125 มาตรา 126 และมาตรา 127 ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.ค.ศ. 
ภายในสามสิบวันนับแตวันทราบหรือถือวาทราบคําส่ัง 

การอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค.ศ. 
 
มาตรา 136 ในการพิจารณาวินิ จฉัยอุทธรณ  ก.พ.ค.ศ. จะพิจารณาวินิ จฉัยเองหรือจะตั้ ง 

คณะอนุกรรมการวิสามัญอุทธรณ เพ่ือทําหนาที่เปนผูพิจารณาอุทธรณก็ได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค.ศ. 
  
มาตรา 137 เมื่อ ก.พ.ค.ศ. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลว ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ 

ตามมาตรา 65 ดําเนนิการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี ก.พ.ค.ศ. มีคําวินิจฉัย 
ในกรณีที่ผูอุทธรณ หรือผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณของ ก.พ.ค.ศ. 

ใหฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาทราบคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ศ. 
ผูบังคับบัญชาผูใดไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการจงใจละเวนการปฏิบัติหนาท่ี 

โดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น 
  
มาตรา 138 ในการปฏิบัติหน าท่ีตามพระราชบัญญั ตินี้  ใหกรรมการ ก.พ .ค.ศ . 

และอนุกรรมการวิสามัญอุทธรณ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมีอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) ส่ังใหผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังลงโทษหรือส่ังใหออกจากราชการอันเปนเหตุใหมีการอุทธรณ 

สงสํานวนการสอบสวนและการลงโทษให ก.พ.ค.ศ. ภายในเวลาที่กําหนด 
(๒) ส่ังใหกระทรวง สวนราชการ และหนวยงานการศึกษาสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพ่ิมเติม 

หรือสงตัวขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือเจาหนาท่ีในสังกัดมาใหถอยคํา ในการนี้จะกําหนด 
ระยะเวลาในการสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพ่ิมเติมไวดวยก็ได 

(๓) มีคําส่ังใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ 
หรือหางหุนสวนบริษัท ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน หรือลูกจางของกระทรวงสวนราชการ 
หรือหนวยงานการศกึษา หรือบุคคลใดที่เกี่ยวของ มาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของ 



๔๖ 

 

(๔) เขาไปในอาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของ ก.พ.ค.ศ. 
ทั้งนี้ ในระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น 

(๕) สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพ่ิมเติม 
  
มาตรา 139 การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา 135 ใหดําเนินการใหแลวเสร็จ 

ภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนบัแตวนัที่ไดรบัอุทธรณ เวนแตมีเหตขุดัของที่ทําใหการพิจารณาวินิจฉัยไมแลวเสร็จ 
ภายในระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกซึ่งไมเกินสองครั้ง โดยแตละครั้งจะตองไมเกินหกสิบวัน 
และใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฏไวดวย 

  
มาตรา 140 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาตามมาตรา 70 

ผูใดถูกส่ังลงโทษทางวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจุ และผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามกฎหมายวาดวยระเบียบ 
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการท่ีโอนมาแตยังไมไดใชสิทธิอุทธรณ 
ตามกฎหมายดังกลาว ก็ให ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตามมาตรา 135 ได แตถาผูนั้นไดใชสิทธิอุทธรณ 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการท่ีโอนมาไวแลว 
และในวันท่ีผูนัน้ไดโอนมาบรรจุเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การพิจารณาอุทธรณยังไมแลวเสร็จ 
ก็ใหสงเรื่องให ก.พ.ค.ศ. เปนผูพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 

  
มาตรา 141 ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณให ก.พ.ค.ศ. มีอํานาจไมรับอุทธรณ ยกอุทธรณ 

หรือมีคําวินิจฉัยใหแกไขหรือยกเลิกคําส่ังลงโทษ และใหเยียวยาความเสียหายใหผูอุทธรณ หรือใหดําเนินการอื่นใด 
เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม ตามระเบียบที่ ก.พ.ค.ศ. กําหนด 

การวินิจฉัยใหแกไขหรือใหดําเนินการอื่นตามวรรคหนึ่ง ก.พ.ค.ศ. จะใหเพ่ิมโทษไมได 
เวนแตเปนกรณีไดรับแจงจาก ก.ค.ศ. ตามมาตรา 118 วาสมควรเพิ่มโทษ ในกรณีเชนนั้น ก.พ.ค.ศ. 
มีอํานาจวินิจฉัยใหเพ่ิมโทษได 

  
มาตรา 142 เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้ อนุกรรมการวิสามัญอุทธรณ อาจถูกคัดคานได 
(๑) รูเห็นเหตุการณในการกระทําผิดวินัยท่ีผูอุทธรณถูกลงโทษหรือถูกส่ังใหออกจากราชการ 
(๒) มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษหรือถูกส่ังใหออกจากราชการ 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูอุทธรณ 
(๔) เปนผูกลาวหา หรือเปนหรือเคยเปนผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษหรือส่ังใหออกจากราชการ 
(๕) เปนผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัยหรือการส่ังใหออกจากราชการท่ีผูอุทธรณ 

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

อันอาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูอุทธรณ 
อนุกรรมการวิสามัญอุทธรณ ซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหแจงตอประธาน ก.พ.ค.ศ. และถอน

ตัวจากการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
การย่ืนคําคัดคาน และการพิจารณาคําคัดคาน ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.ค.ศ. 
 



๔๗ 

 

หมวด 11 
การรองทุกข 

                   
  

มาตรา 143 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม 
หรือมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชา หรือการแตงตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนทางวินัย และเปนกรณีที่ไมอาจอุทธรณตามหมวด 10 การอุทธรณ ไดใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกข 
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในหมวดนี้ 

 
มาตรา 144 การรองทุกขท่ีเหตุเกิดจากผูบังคับบัญชาท่ีมีตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด หรือผูบริหารการศึกษาอื่นซึ่งเปนหัวหนาหนวยงาน              
ระดับจังหวัดลงมา และมิใชเปนการดําเนินการตามมติของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ใหรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด  

การรองทุกขที่เหตุเกิดจากผูบังคับบัญชาท่ีมีตําแหนงหัวหนาสวนราชการ และมิใชเปนการ
ดําเนินการตามมติของ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการใหรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ 

การรองทุกข ท่ี เหตุ เกิดจากผูบั งคับบัญชาท่ีมีตําแหนงเหนือหัวหนาสวนราชการขึ้นไป                     
อ.ก.ค.ศ. จังหวัด หรือ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ ใหรองทุกขตอ ก.พ.ค.ศ. 

การพิจารณารองทุกขเมื่อ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ ไดพิจารณามีมติ 
หรือ ก.พ.ค.ศ. ไดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขประการใดแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 65 ส่ังหรือดําเนินการ 
ใหเปนไปตามมติ หรือคําวินิจฉัยนั้น 

มติของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ และ ก.พ.ค.ศ. ตามวรรคส่ี ใหเปนที่สุด 
การรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม 

และวรรคส่ี ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.ค.ศ. 
 
มาตรา 145 ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขให อ.ก.ค.ศ. จังหวัดอ.ก.ค.ศ. สวนราชการ 

หรือ ก.พ.ค.ศ. แลวแตกรณี มีอํานาจไมรบัเรื่องรองทุกข ยกคํารองทุกข หรือมีคําวนิิจฉัยใหแกไขหรือยกเลิกคําส่ัง 
และใหเยียวยาความเสียหายใหผูรองทุกข หรือใหดําเนินการอื่นใดเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรมตามระเบียบ 
ที่ ก.พ.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา 146 ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข ก.พ.ค.ศ. จะพิจารณาวินิจฉัยเอง 

หรือจะตั้งกรรมการ ก.พ.ค.ศ. คนหนึ่ง หรือจะตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญรองทุกข เพ่ือทําหนาท่ีเปนผูพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องรองทุกขก็ได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.ค.ศ. และในการปฏิบัติหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหอนุกรรมการวิสามัญรองทุกขเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและใหมี
อํานาจตามมาตรา 114 โดยอนุโลม 

  
มาตรา 147 เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้ อนุกรรมการวิสามัญรองทุกขอาจถูกคดัคานได 
(๑) เปนผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุใหเกิดความคับของใจ หรือเปนผูอยูใตบังคับบัญชา 

ของผูบังคับบัญชาดังกลาว 



๔๘ 

 

(๒) มีสวนไดเสียในเรื่องที่รองทุกข 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูรองทุกข 
(๔) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 

อันอาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูรองทุกข 
อนุกรรมการวิสามัญรองทุกขซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหแจงตอประธาน ก.พ.ค.ศ. และ 

ถอนตัวจากการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข 
การย่ืนคําคัดคาน และการพิจารณาคําคัดคาน ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.ค.ศ. 
  

หมวด 12 
การคุมครองระบบคณุธรรม  

                   
  

มาตรา 148 ในกรณีท่ี ก.พ.ค.ศ. เห็นวากฎ ระเบียบ หรือคําส่ังใดท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
และมุงหมายใหใชบังคับเปนการท่ัวไป ไมสอดคลองกับระบบคุณธรรมตามมาตรา 40 ให ก.พ.ค.ศ. แจงให 
หนวยงานหรือผูออกกฎ ระเบียบ หรือคําส่ังดังกลาวทราบ เพ่ือดําเนินการแกไข หรือยกเลิกตามควรแกกรณี 
 

บทเฉพาะกาล 
                   

 
มาตรา 149  ให ก.ค.ศ. ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 16/2560 เรื่อง 

การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2560 ท่ีมีอยูกอนวันท่ี
พระราชบัญญัติฉบับนี้ใชบังคับปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะไดแตงต้ัง ก.ค.ศ. ข้ึนใหมตามพระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ 
ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ให อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และขอ 5 และ ขอ 6 ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 16/2560 
เรื่อง การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2560 ท่ีมีอยูกอน
วัน ท่ีพระราชบัญ ญั ติฉบับนี้ ใชบั งคับ  ปฏิบั ติหน า ท่ี ตอ ไปจนกวาจะมีการแต งตั้ ง อ .ก .ค .ศ . วิสามัญ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนดเปนอยางอ่ืน  
 

มาต รา  1 5 0  ใน ระห ว า ง ท่ี ยั ง มิ ได มี ก ารดํ า เนิ น ก ารให มี  อ .ก .ค .ศ . ส วน ราช ก าร  
ตามพระราชบัญญัตินี้  ให อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง ตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ทําหนาท่ีไปพลางกอนจนกวาจะไดแตงตั้ง อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ ตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแต ในสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให ก.ค.ศ. ต้ัง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ คณะหนึ่ง เพ่ือทําหนาท่ีบริหารงานบุคคล
สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท้ังนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ  

 



๔๙ 

 

มาตรา 151 ในระหวางท่ียังมิไดมีการดําเนินการใหมี อ.ก.ค.ศ. จังหวัด และ อ.ก.ค.ศ. 
กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัตินี้ ให กศจ. และ กศจ. กรุงเทพมหานคร ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 
ท่ีมีอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัติฉบับนี้ใชบังคับ ทําหนาท่ี อ.ก.ค.ศ. จังหวัด และ อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร 
ไปพลางกอน ตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี ท้ังนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ 

 
มาตรา 152 ผูใดเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ อยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูนั้นเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัตินี้ และดํารงตําแหนงหรือดํารงตําแหนงท่ีมีวิทยฐานะ
เดิมตอไป 
 

มาตรา 153 ในระหวางท่ียังมิไดดําเนินการใหมี ก.พ.ค.ศ. ให อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเก่ียวกับการ
อุทธรณและการรองทุกข และ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเก่ียวกับการรองทุกขและการรองเรียนขอความเปนธรรมเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง ตามมาตรา 17  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และขอ 5 และ ขอ 6 ตาม
คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2560 ปฏิบัติหนาท่ี ก.พ.ค.ศ. ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอน
จนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ก.พ.ค.ศ. ตามพระราชบัญญัตินี้ 

การดําเนินการแตงตั้ง ก.พ.ค.ศ. ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา 154 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยหรือกรณี 

ท่ีสมควรใหออกจากราชการอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจ
สั่งลงโทษผูนั้นหรือสั่งใหผูนั้นออกจากราชการตามกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลท่ีใชอยูในขณะนั้น สวนการสอบสวน 
การพิจารณา และการดําเนินการเพ่ือลงโทษหรือใหออกจากราชการ ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแต 

(๑) กรณีท่ีผูบังคับบัญชาไดสั่งใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมายท่ีใชอยูในขณะนั้นไปแลวกอน
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังสอบสวนไมเสร็จก็ใหสอบสวนตามกฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 

(๒) กรณีท่ีไดมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายท่ีใชอยูในขณะนั้นเสร็จไปแลว
กอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหการสอบสวนหรือพิจารณา แลวแตกรณีนั้นเปนอันใชได 

(๓) กรณีท่ีไดมีการรายงานหรือสงเรื่อง หรือนําสํานวนเสนอ หรือสงให ก.ค.ศ. กศจ. หรือ               
อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายท่ีใชอยูในขณะนั้น และ ก.ค.ศ. กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.                
ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาเรื่องนั้นยังไมเสร็จ ก็ให ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี 
ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี พิจารณาตามกฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ  

  
มาตรา 155 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงโอนมาจากพนักงานสวนทองถ่ินหรือ

ขาราชการอ่ืนกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยหรือกรณีท่ีสมควรใหออกจากราชการหรือ
ออกจากงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการนั้นอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจ



๕๐ 

 

ดําเนินการทางวินัยแกผูนั้น หรือดําเนินการสั่งใหผูนั้นออกจากราชการได ท้ังนี้ ใหนํามาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๑๓๒ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 156 ผูใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งใหออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ถายังมิไดยื่นอุทธรณหรือรองทุกขตามพระราชบัญญัติ
ดังกลาวและ ยังไมพนกําหนดเวลาอุทธรณหรือรองทุกขในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีสิทธิอุทธรณหรือรองทุกข
ตามพระราชบัญญัตินี้ไดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 

มาตรา 157 เรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกขตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ท่ีไดยื่นไวกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและอยูในอํานาจการพิจารณา
ของ ก.ค.ศ. กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง ให ก.ค.ศ. กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี พิจารณา
ตอไปจนกวาจะตั้ง อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง แลวเสร็จ 

เรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกขตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร                
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ท่ีไดยื่นตอ ก.ค.ศ. กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง ในวันหรือหลังวัน ท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและเปนกรณีท่ีมีการลงโทษหรือสั่งการไวกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ให ก.พ.ค.ศ. 
เปนผูพิจารณาดําเนินการตอไป 

  
มาตรา 158 การใดท่ีอยูระหวางดําเนินการหรือเคยดําเนินการไดตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมิไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือมีกรณีท่ีไมอาจ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ การดําเนินการตอไปในเรื่องนั้นจะสมควรดําเนินการประการใดใหเปนไปตามท่ี 
ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา 159 ในกรณีท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ และ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจ ข้ึนปฏิบัติหนาท่ีใด ๆ  

แทน ก.ค.ศ. ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ให อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ
และ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจนั้น ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี ก.ค.ศ. มอบหมายตอไป จนกวากรณีจะแลวเสร็จ 
เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนดเปนอยางอ่ืน 
 

มาตรา 160 ในระหวางท่ียังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา หรือ ก.ค.ศ. ยังมิไดออกกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ หรือจัดทํามาตรฐานตําแหนง มาตรฐานวิทยฐานะ หรือกําหนดกรณีใด เพ่ือปฏิบัติการตามระราชบัญญัตินี้              
ใหนําพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.ค.ศ. กฎ ก.พ. มติ ก.ค.ศ. มติ ก.พ. มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐาน
กําหนดตําแหนง หรือกรณีท่ี ก.ค.ศ. หรือ ก.พ. กําหนดไวแลว ซ่ึงใชบังคับอยูเดิมมาใชบังคับเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับ
พระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีปญหาในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให ก.ค.ศ. มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด 
ในกรณีท่ีการดําเนินการในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเปนไปตามกฎ ก.ค.ศ. ถายัง

มิไดมีกฎ ก.ค.ศ. ในเรื่องนั้น และไมอาจนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับได ให ก.ค.ศ. มีมติกําหนดการในเรื่องนั้น
เพ่ือใชบังคับเปนการชั่วคราวได 
 

 
 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

(................................................)

นายกรฐัมนตร ี
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	“คณาจารย์” หมายความว่า บุคลากรซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ
	“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้งผู้สนับสนุน การศึกษาซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษา
	“วิชาชีพ” หมายความว่า วิชาชีพครู วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น
	“เขตพื้นที่การศึกษา” หมายความว่า เขตพื้นที่การศึกษาตามประกาศกระทรวง
	“หน่วยงานการศึกษา” หมายความว่า
	(๑) สถานศึกษา
	(๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	(๓) สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
	(๔) แหล่งการเรียนรู้ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	(5) สำนักงานศึกษาธิการภาค
	(6) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
	(๗) หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือตามประกาศ กระทรวง หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด
	“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์การเรียน วิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน สถาบัน หรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษ...
	“ส่วนราชการ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่ากรม
	“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่า
	“กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงศึกษาธิการ
	“รัฐมนตรีเจ้าสังกัด” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงในกระทรวงที่มีข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาอยู่ในสังกัด
	“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
	มาตรา 5  บรรดาคำว่า “ข้าราชการพลเรือน” ที่มีอยู่ในกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ อื่นใด ให้หมายความรวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย เว้นแต่จะได้มีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นใดที่บัญญัติไว้สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ...
	มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
	หมวด ๑
	คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	มาตรา  7 ให้มีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะหนึ่ง” เรียกโดยย่อว่า “ก.ค.ศ.” ประกอบด้วย
	(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ
	(2) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับมอบหมายหนึ่งคนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการ ก.ค.ศ. และเลขาธิการคุรุสภา
	(3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง ทางด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์หรือการเงินการคลัง และด้านการผลิตและพัฒนาครู ด้านละหนึ่งคน
	ให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการและให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. แต่งตั้งข้าราชการในสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน
	หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (3) ให้เป็นไปตามที่กำหนด ในกฎ ก.ค.ศ.
	มาตรา  8  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
	(๑) มีสัญชาติไทย
	(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
	(๓) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
	(๔) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
	(๕) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา หรือผู้มีตำแหน่งบริหารในพรรคการเมือง
	(6) ไม่ได้เป็นกรรมการโดยตำแหน่งอยู่แล้ว
	(7) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ
	ในกรณีที่จะแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดให้เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นั้นต้องดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือระดับเชี่ยวชาญมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศ...
	มาตรา 9 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้อีก แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสองวาระมิได้
	ถ้ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนครบวาระจากการดำรงตำแหน่ง ให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. เว้นแต่วาระการดำรง ตำแหน่งของกรรมการผู้นั้นเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ดำเนินการแต่งตั้งกรรม...
	ในระหว่างที่ยังมิได้ดำเนินการให้มีกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวรรคสอง และยังมีกรรมการ ที่เหลืออยู่เกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
	เมื่อครบกำหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
	มาตรา  10  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
	(๑) ตาย
	(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ
	(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
	(๔) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
	(๕) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8
	(๖) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
	(๗) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออก
	มาตรา 11  ให้ ก.ค.ศ. มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
	(๑) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนโยบายการผลิตผู้ประกอบวิชาชีพครูให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ
	(๒) กำหนดนโยบาย วางแผน อัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งให้ความเห็นชอบ เกณฑ์อัตรากำลัง จำนวนและอัตราตำแหน่งของหน่วยงานการศึกษา
	(๓) เสนอแนะแก่คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ สวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลอื่นของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
	(๔) ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ กฎ ก.ค.ศ. ...
	(๕) พิจารณาวินิจฉัยตีความปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใดแล้วให้หน่วยงานการศึกษาหรือผู้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติตามนั้น
	(๖) พัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	(๗) กำหนดวิธีการและเงื่อนไขการจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูและ บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา รวมทั้งกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน
	(8) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ การจัดสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	(9) พิจารณาตั้ง อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร อ.ก.ค.ศ. ในหน่วยงานการศึกษา และคณะอนุกรรมการอื่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย
	(10) กำหนดมาตรฐาน พิจารณา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
	(11) กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา เพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคล ตรวจสอบและ ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ให้มีอำนาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากหน่วยงานการศึกษา...
	(12) ในกรณีที่ปรากฏว่าส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร อ.ก.ค.ศ. ในหน่วยงานการศึกษา คณะอนุกรรมการหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัติการโดยไม่ถูกต้อ...
	(13) พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการกำหนดอัตราเงินเดือน หรือค่าตอบแทนที่ควรได้รับ
	(14) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในเรื่องการปฏิบัติการต่าง ๆ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้
	(15) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปีเกิด และควบคุม การเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	(16) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
	(17)  จัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนด ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว
	มาตรา 12 การประชุม ก.ค.ศ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
	ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธาน กรรมการทำหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือก กรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
	ในการประชุมถ้ามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะ หรือเมื่อมีกรณีเข้าข่าย ที่กฎหมายกำหนดว่ากรรมการผู้นั้นมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุม
	การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
	มาตรา 13 ก.ค.ศ. มีอำนาจตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ” เพื่อทำการใด ๆ แทนได้ หรือทำหน้าที่เช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการอื่นที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก็ได้
	องค์ประกอบ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ รวมตลอด ทั้งวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
	มาตรา 14 ให้มีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกโดยย่อว่า “สำนักงาน ก.ค.ศ.” โดยมี “เลขาธิการ ก.ค.ศ.” ซึ่งมีฐานะเป็นอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและบริหารราชการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
	สำนักงาน ก.ค.ศ. มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
	(๑) เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในหน้าที่ของ ก.ค.ศ. และ ก.พ.ค.ศ. และดำเนินการตามที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.พ.ค.ศ. มอบหมาย
	(2) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	(๓) พัฒนา ส่งเสริม วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	(4) ติดตามและประเมินผลทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	(5) ดำเนินการเกี่ยวกับแผนกำลังคนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	(6) เป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	(7) จัดทำยุทธศาสตร์ ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	(8) ส่งเสริม ประสานงาน เผยแพร่ ให้คำปรึกษาแนะนำและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	(9) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการกำหนดอัตราเงินเดือน หรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับ ตำแหน่ง และประเภทตำแหน่งสำห...
	(10) ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	(11) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาเสนอต่อ ก.ค.ศ. และคณะรัฐมนตรี
	(12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.ค.ศ. มอบหมาย
	มาตรา 15  ให้มีคณะอนุกรรมการสามัญ เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. สามัญ” เพื่อเป็นองค์กร บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
	(๑) คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามัญประจำส่วนราชการ เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ” โดยออกนามส่วนราชการ
	(๒) คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามัญประจำจังหวัด เรียกโดยย่อว่า  “อ.ก.ค.ศ. จังหวัด” โดยออกนามจังหวัด
	(3) คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามัญประจำกรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร”
	นอกจาก (๑) (2) และ (3) ในกรณีมีความจำเป็น ก.ค.ศ. อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาสามัญประจำหน่วยงานศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาอื่นใดเป็นการเฉพาะก็ได้ ทั้งนี้ การเรียกชื่อ องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
	บรรดาบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายอื่นที่อ้างถึง อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ให้หมายถึง อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งตามวรรคสองด้วย เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น
	ให้หัวหน้าส่วนราชการตั้งข้าราชการในส่วนราชการนั้นเป็นกรรมการและเลขานุการหนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน
	มาตรา 17 อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	(1) เสนอแนะ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับนโยบายการผลิตและการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาในส่วนราชการ
	(2) พิจารณากำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส่วนราชการ รวมทั้ง วางแผนอัตรากำลัง เกณฑ์อัตรากำลัง การกำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่งการเกลี่ย อัตรากำลังให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิ...
	(3) พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส่วนราชการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ
	(4) พิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
	(5) พิจารณาแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ ได้ตามความจำเป็น
	(6) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการ และการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส่วนราชการ
	(7) กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาในส่วนราชการ ในการนี้ให้มีอำนาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากหน่วยงานการศึกษา ให้ผู้แทนของหน่วยงานการศึกษาหรือบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีปฏิบัติไม่ถูกต้องแล...
	(8) จัดทำ พัฒนา และบูรณาการฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส่วนราชการ
	(9) จัดทำรายงานประจำปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ.
	(10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย
	มาตรา 18 องค์ประกอบ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง ของ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ตามมาตรา 17 (5) ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
	การแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ตามวรรคหนึ่ง ต้องคำนึงถึงวงเงินงบประมาณที่ได้รับความคุ้มค่า ความประหยัด ความรวดเร็วและไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จำเป็น
	มาตรา 19 คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามัญประจำจังหวัด เรียกโดยย่อว่า“อ.ก.ค.ศ. จังหวัด” โดยออกนามจังหวัด ประกอบด้วย
	(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธาน
	(2) ศึกษาธิการภาค
	(3) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกคนในเขตจังหวัดนั้น ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังห...
	(4) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหกคน ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ ต่อการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยอย่างน้อยต้องมีผู้ทรงคุ...
	(6) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
	ให้ศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
	มาตรา 20 อ.ก.ค.ศ. จังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
	(1) เสนอแนะ ก.ค.ศ. หรือส่วนราชการ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา
	(2) พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตจังหวัด รวมทั้งการกำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่งและเกลี่ยอัตรากำลังให้สอดคล้องกับนโยบาย การบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และนโยบายของส่วนราชกา...
	(3) พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตจังหวัด
	(4) พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการทางวินัย การสั่งให้ออกจากราชการและการร้องทุกข์ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
	(5) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการ และการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน การศึกษาในเขตจังหวัด
	(6) กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาในเขตจังหวัด
	(7) จัดทำ พัฒนา และบูรณาการฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน การศึกษาในเขตจังหวัด
	(8) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาในเขตจังหวัดเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
	(9) พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ หรือแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ได้ตามความจำเป็น
	ในการเสนอและการแต่งตั้งอนุกรรมการ หรือแต่งตั้งคณะทำงานตามวรรคหนึ่งต้องคำนึงถึงวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ ความคุ้มค่า ความประหยัด ความรวดเร็วและไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่จำเป็น
	(10) พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตจังหวัดที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอำนาจ ของผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษา
	(11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ มอบหมาย
	มาตรา 21 คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามัญประจำกรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร” มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ และให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการเป็นไปตามมาตร...
	ให้ศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจำนวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
	ให้ อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ตามมาตรา ๒๐
	มาตรา 22 ให้ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด และ อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือ หรือกลั่นกรองงาน เกี่ยวกับการบรรจุการแต่งตั้ง การย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ให้อนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วย
	(1) กรรมการใน อ.ก.ค.ศ. จังหวัด จำนวนหนึ่งคน เป็นประธานอนุกรรมการ
	(2) กรรมการใน อ.ก.ค.ศ. จังหวัด จำนวนสองคน เป็นอนุกรรมการ
	(3) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัดจำนวนสองคน เป็นอนุกรรมการ
	(4) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. จังหวัด จำนวนไม่เกินสามคน เป็นอนุกรรมการ
	(5) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
	ในกรณีมีความจำเป็น อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อาจแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
	มาตรา 23 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาสามัญประจำส่วนราชการตามมาตรา 16 (3) และ (5) และอนุกรรมการข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาสามัญประจำจังหวัด มาตรา 19 (4) และ (5) และอนุกรรมการ มาตรา 22 (3) และ...
	มาตรา 24 การประชุมของ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งตามมาตรา 15 ให้นำความในมาตรา 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
	มาตรา 25 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้บริหารราชการในสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาและเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
	(1) เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจ ของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด
	(2) พิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
	(3) จัดทำแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา
	(4) จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
	(5) จัดทำมาตรฐานคุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำ และเกณฑ์การประเมินผลงานสำหรับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ และ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด มอบหมาย
	มาตรา 26 ให้ศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บริหารราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและ เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
	(1) รับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
	(2) รับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการที่เป็นหน้าที่และอำนาจของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด และ ตามที่ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด มอบหมาย
	(3) เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจ ของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด
	(4) พิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  (5) จัดทำแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  (6) จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานศึ...
	(7) จัดทำมาตรฐานคุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำ และเกณฑ์การประเมินผลงานสำหรับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
	(8) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. ต่อไป
	(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย
	มาตรา 27 ให้ผู้บริหารการศึกษาซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานระดับจังหวัดในหน่วยงานการศึกษาอื่นนอกจากตามมาตรา 25 และมาตรา 26 เป็นผู้บริหารราชการในหน่วยงานการศึกษานั้น และเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษานั้น และให้นำมาตร...
	มาตรา 28 ให้คณะกรรมการสถานศึกษา มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
	(๑) กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ และ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด กำหนด
	(๒) เสนอความต้องการจำนวนและอัตราตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. จังหวัดพิจารณา
	(๓) ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา
	(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด มอบหมาย ให้นำความในมาตรา 12 มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการสถานศึกษา โดยอนุโลม
	มาตรา 29 ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
	(๑) ควบคุม ดูแลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด กำหนด
	(๒) พิจารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
	(๓) ส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
	(๔) จัดทำมาตรฐาน ภาระงาน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
	(๕) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่นหรือตามที่ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด หรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย
	ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาอาจปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาได้มากกว่าหนึ่งแห่ง ทั้งนี้ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

	หมวด 2
	คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	มาตรา 30 ให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ค.ศ.” ประกอบด้วยกรรมการจำนวนเจ็ดคน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งตามมาตรา 32
	กรรมการ ก.พ.ค.ศ. ต้องทำงานเต็มเวลา
	ให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการของ ก.พ.ค.ศ. และให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. แต่งตั้งข้าราชการในสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน
	ให้มีหน่วยงานในสำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินงานในหน้าที่ของ ก.พ.ค.ศ.
	มาตรา 31 ผู้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ก.พ.ค.ศ. ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
	(๑) มีสัญชาติไทย
	(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปี
	(๓) มีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
	(ก) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการข้าราชการครู คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในมหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
	(ข) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการกฤษฎีกา
	(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์หรือเทียบเท่า หรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
	(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอัยการพิเศษประจำเขตหรืออธิบดีอัยการภาค หรือเทียบเท่า
	(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ หรือมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ หรือเทียบเท่า

	(ฉ) เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา และดำรงตำแหน่งหรือ เคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ แต่ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจา...
	มาตรา 32 ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.ศ. ประกอบด้วยประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธาน รองประธานศาลฎีกาที่ได้รับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ค.ศ. หนึ่งคน ซึ่งได้รับเลือกโดย ก.ค.ศ. และให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นกรรมการแล...
	ให้คณะกรรมการคัดเลือกมีหน้าที่คัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 31 จำนวนเจ็ดคน
	ให้ผู้ได้รับคัดเลือกตามวรรคสองประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ก.พ.ค.ศ. แล้วให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
	หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.ศ. ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด
	มาตรา 33 กรรมการ ก.พ.ค.ศ. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
	(๑) เป็นข้าราชการ
	(๒) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด
	(๓) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหาร พรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
	(๔) เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
	(๕) เป็นกรรมการในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของรัฐ
	(๖) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอื่นหรือดำรงตำแหน่งหรือประกอบการใด ๆ หรือเป็นกรรมการ ในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
	มาตรา 34 ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค.ศ. ผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 33 ผู้นั้นต้องลาออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้าม หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่า ตนได้เลิกการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือการประกอบการอันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ต...
	ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค.ศ. มิได้ลาออกหรือเลิกการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ หรือการประกอบการดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นมิเคยได้รับคัดเลือก เป็นกรรมการ ก.พ.ค.ศ. และให้ดำเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.ศ. ขึ้นใหม่
	มาตรา 35 กรรมการ ก.พ.ค.ศ. มีวาระการดำรงตำแหน่งหกปีนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว
	ให้กรรมการ ก.พ.ค.ศ. ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการ ก.พ.ค.ศ. ใหม่
	มาตรา 36 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการ ก.พ.ค.ศ. พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
	(๑) ตาย
	(๒) ลาออก
	(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
	(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 31 หรือมาตรา 33
	(๕) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษ ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
	(๖) ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาอย่างสม่ำเสมอตามระเบียบของ ก.พ.ค.ศ.
	เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการ ก.พ.ค.ศ. เท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้ถือว่า ก.พ.ค.ศ. ประกอบด้วยกรรมการ ก.พ.ค.ศ. เท่าที่เหลืออยู่ เว้นแต่มีกรรมการ ก.พ.ค.ศ. เหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน
	เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีที่กรรมการ ก.พ.ค.ศ. พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้คณะกรรมการ คัดเลือกดำเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.ศ. แทนกรรมการ ก.พ.ค.ศ. ซึ่งพ้นจากตำแหน่งโดยเร็ว
	มาตรา 37 ก.พ.ค.ศ. มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
	(๑) เสนอแนะต่อ ก.ค.ศ. เพื่อให้ ก.ค.ศ. ดำเนินการจัดให้มีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารงานบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
	(๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา 137
	(๓) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรา 145
	(๔) พิจารณาเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรม
	(๕) ออกกฎ ก.พ.ค.ศ. ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  กฎ ก.พ.ค.ศ. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
	(6) พิจารณาตั้งอนุกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาอุทธรณ์ อนุกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร้องทุกข์อนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม หรือที่ปรึกษาตามความจำเป็นเพื่อช่วยเหลือกลั่นกรองงานหรือตรวจสอบข้อมูลแทน ก.พ.ค.ศ. คณะหนึ่งไม่เกินห้าคน โดยให้กรรมการ ก.พ.ค.ศ. เป็นป...
	มาตรา 38 ให้กรรมการ ก.พ.ค.ศ. ได้รับเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
	ให้เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของ ก.พ.ค.ศ. ตามมาตรา 30 วรรคสาม อนุกรรมการวิสามัญ อนุกรรมการอื่น ที่ปรึกษา และผู้ช่วยเลขานุการ ตามมาตรา 37 (6) ได้รับเบี้ยประชุมตามที่ ก.พ.ค.ศ. ประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
	มาตรา 39 การประชุมของคณะกรรมการ ก.พ.ค.ศ. อนุกรรมการวิสามัญ และอนุกรรมการอื่น ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ.ค.ศ. กำหนด
	หมวด 3
	บททั่วไป
	มาตรา 40 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาคระหว่างบุคคล และหลักการได้รับการปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
	การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เพราะเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องอื่น ๆ จะกระทำมิได้
	การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะต้องกำหนดประมวลจริยธรรมระบบพิทักษ์คุณธรรม การบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร        ทางการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อการศึกษาชาติความมีประสิทธิภาพ และความคุ...
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